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(in Syrië)
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OPKOMEN.’ ” — Jesaja 65:13, 17; zie ook 2 Petrus 3:13.
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DE BIJBEL is een voor alle mensen op aarde geschreven openbaring die van

de Soevereine Heer Jehovah afkomstig is. Dit door hem ge
¨
ınspireerde boek

vindt overal ter wereld weerklank omdat daarin het goede nieuws staat over Gods

koninkrĳk, dat vrede en rechtvaardigheid zal bewerkstelligen. De aarde zal een

paradĳs voor alle mensen worden. In de bĳbel wordt uiteengezet dat God voor de

gevallen mensenwereld liefdevol in bevrĳding van de dood heeft voorzien door

middel van het loskoopoffer van zĳn Zoon, Jezus Christus. — Johannes 3:16.

De bĳbel is oorspronkelĳk geschreven in het Hebreeuws, het Aramees (een aan

het Hebreeuws verwante taal) en het Grieks. Omdat tegenwoordig betrekkelĳk

weinig mensen deze talen begrĳpen, is de noodzaak gerezen de Heilige Schrift

over te zetten in thans gesproken talen om haar levengevende boodschap voor

iedereen toegankelĳk te maken.

Deze Nederlandse vertaling van de bĳbel is gebaseerd op de in 1984 versche-

nen Engelse uitgave van de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift. Ze

bevat de 39 boeken van de Hebreeuws-Aramese Geschriften en de 27 boeken van

de christelĳke Griekse Geschriften. De New World Bible Translation Committee

besloot deze twee gedeelten van de Heilige Schrift aan te duiden met een naam

die gebaseerd is op de talen waarin ze oorspronkelĳk werden geschreven in

plaats van de gebruikelĳke termen „Oude Testament” en „Nieuwe Testament” te

bezigen. De bĳbel is namelĳk in werkelĳkheid
´
e

´
en boekwerk en geen enkel deel

ervan is uit de tĳd of „oud”. De erin opgetekende boodschap is vanaf het eerste

boek in het Hebreeuwse gedeelte tot het laatste boek in het Griekse gedeelte con-

sequent. Om de lezer bĳ zĳn studie van de hele bĳbel te helpen, bevat deze uit-

gave meer dan 125.000 verwĳsteksten (kruisverwĳzingen). Ook is er een uitge-

breid appendix en een index van bĳbelwoorden in opgenomen.

Aangezien in de bĳbel de heilige wil van de Soevereine Heer van het universum

wordt uiteengezet, zouden we hem zeer onteren, ja, het zou een belediging voor

zĳn majesteit en autoriteit zĳn, als zĳn unieke goddelĳke naam, die in de He-

breeuwse tekst bĳna 7000 maal duidelĳk voorkomt, werd weggelaten of verdoe-

zeld. Het voornaamste kenmerk van deze vertaling is dan ook dat de goddelĳke

naam weer op zĳn rechtmatige plaats in de bĳbeltekst is gezet. In de Hebreeuw-

se Geschriften is dit 6973 maal en in de christelĳke Griekse Geschriften 237 maal

gebeurd, waarbĳ de algemeen aanvaarde Nederlandse vorm „Jehovah” is gebruikt.

Zie voor een studie van dit onderwerp het Appendix van deze uitgave.

De vertalers van dit werk, die de Goddelĳke Auteur van de Heilige Geschrif-

ten liefhebben, voelen zich er vooral tegenover hem verantwoordelĳk voor zĳn

gedachten en verklaringen zo nauwkeurig mogelĳk over te brengen. Ze voelen

zich ook verantwoordelĳk tegenover de serieuze lezers die voor hun eeuwige red-

ding aangewezen zĳn op een vertaling van het ge
¨
ınspireerde Woord van de Aller-

hoogste God. Het is onze oprechte hoop dat de lezer met behulp van deze verta-

ling de weg zal vinden tot eindeloos leven in de door de Almachtige tot stand

gebrachte nieuwe wereld van rechtvaardigheid. — Jesaja 65:17; 2 Petrus 3:13.

— De uitgevers

De eerste Nederlandse uitgave verscheen in 1963 en bevatte slechts de 27 boe-

ken van de christelĳke Griekse Geschriften. Een complete uitgave in het Neder-

lands met een herziening van de Griekse Geschriften werd in 1969 gepubliceerd.

Deze werd in 1986 herzien. Vervolgens verscheen in 1990 de herziene editie ge-

baseerd op de hierboven genoemde Engelse uitgave van 1984, waarna in 1992 een

herziene uitgave volgde. De nu gereedgekomen uitgave 2006 bevat de tekst van

de in 2004 uitgegeven editie met studieverwĳzingen.

VOORWOORD



NAMEN EN VOLGORDE VAN DE BOEKEN
der Hebreeuws-Aramese Geschriften
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Ezra ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Ezr 622
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Jeremia ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Jer 962

Klaagliederen ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Klg 1043
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¨
el ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Ez 1053
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¨
el ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Da 1126

Hosea ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Ho 1148

Jo
¨
el ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Jo
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e 1159

Amos ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Am 1163
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der christelĳke Griekse Geschriften

BOEK AFKORTING BLZ.

Matthe
¨
us ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Mt 1211

Markus ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Mr 1252

Lukas ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Lu 1279

Johannes ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Jo 1324

Handelingen ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Han 1357

Romeinen ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Ro 1401

1 Korinthi
¨
ers ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ 1Kor 1420

2 Korinthi
¨
ers ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ 2Kor 1438

Galaten ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Ga 1450

Efezi
¨
ers ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Ef 1457

Filippenzen ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Fil 1463

Kolossenzen ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Kol 1468

1 Thessalonicenzen 1Th 1472

2 Thessalonicenzen 2Th 1476

BOEK AFKORTING BLZ.

1 Timothe
¨
us ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ 1Ti 1478

2 Timothe
¨
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1 Petrus ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ 1Pe 1510
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2 Johannes ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ 2Jo 1523
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Judas ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Ju 1525

Openbaring ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Opb 1526
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1 In [het] begina schiepb Godc

de hemel en de aarde.d

2 De aarde nu bleek vormloos
en woest te zĳn en er lag duister-
nis op het oppervlak van [de]
waterdiepte;e en Gods werkza-
me kracht bewoog zich heen en
weerf over de oppervlakte van de
wateren.g

3 Nu zeih God: „Er kome licht.”
Toen kwam er licht.i 4 Daarna
zag God dat het licht goed was,
en God bracht een scheiding te-
weeg tussen het licht en de duis-
ternis.j 5 En God noemde het
licht voortaan Dag,k maar de
duisternis noemde hĳ Nacht.l En
het werd avond en het werd mor-
gen: een eerste dag.

6 Verder zei God: „Er kome
een uitspanselm tussen de wate-
ren en er kome scheiding tus-
sen de wateren en de wateren.”n

7 Toen ging God ertoe over het
uitspansel temaken en scheiding
te maken tussen de wateren die
onder het uitspansel zouden zĳn
en de wateren die boven het uit-
spanselo zouden zĳn. Enhet werd
zo. 8 En God noemde het uit-
spansel voortaan Hemel.p En het
werd avond en het werd morgen:
een tweede dag.

9 Verder zei God: „Dat de wa-
teren onder de hemel in

´
e

´
en

plaats verzameld worden en het
droge land te voorschĳn kome.”q

En het werd zo. 10 En God
noemde het droge land voort-
aan Aarde,r maar de verzameling
der wateren noemde hĳ Zee

¨
en.s

Voorts zag God dat [het] goed
[was].t 11 Verder zei God: „De
aarde late gras uitspruiten, zaad-
dragende plantengroei,u vrucht-
bomen die vrucht opleveren naar
hun soort,v waarvan het zaad
erin is,w op de aarde.” En het
werd zo. 12 En de aarde ging
gras voortbrengen, plantengroei
die zaad droeg naar zĳn soortx

en bomen die vrucht opleverden,
waarvan het zaad erin is naar
haar soort.a Toen zag God dat
[het] goed [was]. 13 En het
werd avond en het werd morgen:
een derde dag.

14 Verder zei God: „Dat er [he-
mel] lichten komen aan het uit-
spansel van de hemel om schei-
ding te maken tussen de dag en
de nacht;b en ze moeten dienen
tot tekenen envoor [het vaststel-
len van] tĳdperken en dagen en
jaren.c 15 En ze moeten dienen
tot [hemel] lichten aan het uit-
spansel van de hemel om op de
aarde te schĳnen.”d En het werd
zo. 16 En God ging ertoe over
de twee grote [hemel] lichten te
maken, het grootste [hemel] licht
om te heersen over de dag en het
kleinste [hemel] licht om te heer-
sen over de nacht, en ook de ster-
ren.e 17 Aldus plaatste God ze
aan het uitspansel van de he-
mel om op de aarde te schĳnen,f

18 en om overdag en ’s nachts te
heersen en om scheiding te ma-
ken tussen het licht en de duis-
ternis.g Toen zag God dat [het]
goed [was].h 19 En het werd
avond en het werd morgen: een
vierde dag.

20 Verder zei God: „Dat de wa-
teren een gewemel van levende
zieleni voortbrengen en dat vlie-
gende schepselen over de aar-
de vliegen langs het vlak van
het uitspansel van de hemel.”j

21 En God ging ertoe over de
grote zeemonstersk te scheppen
en elke levende ziel die zich be-
weegt,l waarvan de wateren gin-
gen wemelen naar hun soort, en
elk gevleugeld vliegend schepsel
naar zĳn soort.m Toen zag God
dat [het] goed [was]. 22 Daar-
op zegende God ze en zei: „Weest
vruchtbaar en wordt tot vele

j Ge 2:19; Ge 9:10; De 4:17; Job 12:7; k Job 7:12;

Ps 148:7; l Le 11:46; m Ge 7:14; Le 11:14; De

14:13; 1Kor 15:39.
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Jes 45:18

Opb 4:11

c Ex 6:3
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De 6:4
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1Kor 8:4

1Ti 1:11

1Ti 2:5

Heb 9:24

1Jo 4:16

Opb 4:8

d Job 38:4

Ps 102:25

Jes 42:5

Opb 10:6

e Job 38:30

Sp 8:27

f Ps 33:6

Jes 40:26

g Ps 104:6

h Ps 33:9

i Jes 45:7

j Job 26:10

2Kor 4:6

k Ge8:22

l Jer 33:20

m Ge1:20

n Ps 33:7

2Pe 3:5

o Ge7:11

Sp 8:28

p Ge27:28

De 4:17

1Kon 8:35

q Job 38:11

Ps 104:8

Ps 136:6

r Ps 24:1

Ps 95:5

s Job 38:8

Sp 8:29

t De32:4

1Ti 4:4

u Ge1:29

Ps 72:16

Mt 13:32

v Lu6:44

w Hag 2:19

Jak 3:12

x Le 19:19

Ps 104:14
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Ps 104:19
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en vult de wateren in de zee-
bekkens,a en laat de vliegende
schepselen tot vele worden op de
aarde.” 23 En het werd avond
en het werd morgen: een vĳfde
dag.

24 Verder zei God: „Laat de
aardeb levende zielen voortbren-
gen naar hun soort: huisdierenc

en zich bewegendd gedierte en
wild gediertee der aarde naar
hun soort.” En het werd zo.
25 En God ging ertoe over het
wild gedierte der aarde te maken
naar zĳn soort en de huisdieren
naar hun soort en al het zich be-
wegende gedierte van de aard-
bodem naar zĳn soort.f Toen zag
God dat [het] goed [was].

26 Verder zei God: „Laten wĳg

de mens maken naar ons beeld,h

overeenkomstig onze gelĳkenis,i

en laten zĳ de vissen der zee en
de vliegende schepselen van de
hemel en de huisdieren en de ge-
hele aarde en al het zich bewe-
gende gedierte dat zich op de
aarde beweegt, in onderworpen-
heid hebben.”j 27 En God ging
ertoe over de mens te schep-
pen naar zĳn beeld, naar Gods
beeld schiep hĳ hem;k als man
en als vrouw schiep hĳ hen.l

28 Voorts zegendem God hen en
God zei tot hen: „Weest vrucht-
baarn en wordt tot velen en vult
de aarde en onderwerpto haar, en
hebt de vissen der zee en de vlie-
gende schepselen van de hemel
en elk levend schepsel dat zich
op de aarde beweegt, in onder-
worpenheid.”p

29 Verder zei God: „Ziet, ik
heb U alle zaaddragende planten-
groei die op de oppervlakte van
de gehele aarde is, en elke boom
waar zaaddragende boomvrucht
aan zit, gegeven.q Udiene het tot
voedsel.r 30 En aan al het wild
gedierte der aarde en aan elk
vliegend schepsel van de hemel
en aan alles wat zich op de aarde
beweegt, waarin leven als een
ziel is, heb ik alle groene planten-
groei tot voedsel gegeven.”s En
het werd zo.

31 Daarna zag God alles wat
hĳ gemaakt had en zie! [het was]
zeer goed.a En het werd avond en
het werd morgen: een zesde dag.

2 Zo kwamen de hemel en de
aarde en hun gehele leger tot

voltooiing.b 2 En tegen de ze-
vende dag kwam God tot de vol-
tooiing van zĳn werk dat hĳ ge-
maakt had, en hĳ ging ertoe over
op de zevende dag te rusten van
al zĳnwerk dat hĳ gemaakt had.c

3 Voorts zegende God de zeven-
de dag en hĳ heiligde die, omdat
hĳ daarop is blĳven rusten van
al zĳn werk, dat God geschapen
heeft om [het] te maken.d

4 Dit is [de] geschiedenis van
de hemel en de aarde ten tĳde
dat ze werden geschapen, op de
dag waarop Jehovah God aarde
en hemel maakte.e

5 Nu was er nog geen enkele
struik van het veld op de aarde te
vinden en er ontsproot nog geen
plantengroei van het veld, want
Jehovah God had het niet laten
regenenf op de aarde en er was
geen mens om de aardbodem te
bebouwen. 6 Maar een nevelg

steeg gewoonlĳk op uit de aarde
en drenkte de gehele oppervlak-
te van de aardbodem.h

7 En Jehovah God ging ertoe
over de mens te vormen uit stofi

van de aardbodemj en in zĳn
neusgaten de levensademk te
blazen, en de mens werd een le-
vende ziel.l 8 Voorts plantte Je-
hovah God een tuin in _Eden,m

tegen het oosten, en daar plaat-
ste hĳ de mens die hĳ gevormd
had.n 9 Zo liet Jehovah God uit
de aardbodem allerlei geboomte
ontspruiten, begeerlĳk voor het
gezicht en goed tot voedsel, en
ook de boom des levenso in het
midden van de tuin en de boom
der kennis van goed en kwaad.p

10 Nu was er een rivier die van
_Eden uitging om de tuin van wa-
ter te voorzien, en vandaar split-
ste ze zich voorts en werd als
het ware tot vier hoofd[takken].
11 De naam van de eerste is
P _ison; deze omstroomt het ge-
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hele land Hav _ila,a waar goud is.
12 En het goud van dat land is
goed.b Daar is ook het bdellium-
harsc en de onyxsteen.d 13 En
de naam van de tweede rivier is
G _ihon; deze omstroomt het gehele
land Kusch. 14 En de naam van
de derde rivier is Hidd _ekel;e deze
loopt ten oosten van Ass _yri

¨
e.f En

de vierde rivier is de _E _ufraat.g

15 Jehovah God nam nu de
mens en plaatste hem in de tuin
van _Edenh omdie te bebouwen en
er zorg voor te dragen.i 16 En
Jehovah God legde de mens ook
het volgende gebod op: „Van elke
boom van de tuin moogt gĳ tot
verzadiging eten.j 17 Maar wat
de boom der kennis van goed en
kwaad betreft, gĳ moogt daar-
van niet eten, want op de dag
dat gĳ daarvan eet, zult gĳ beslist
sterven.”k

18 Verder zei Jehovah God:
„Het is niet goed dat de mens al-
leen blĳft. Ik zal een hulp voor
hem maken, als zĳn tegenhan-
ger.”l 19 Nu vormde Jehovah
God uit de aardbodem al het wild
gedierte van het veld en elk vlie-
gend schepsel van de hemel, en
vervolgens bracht hĳ ze tot de
mens om te zien hoe hĳ elk daar-
van zou noemen; en zoals de mens
die dan noemde, elke levende
ziel,m datwas zĳn naam.n 20 De
mens gaf dus namen aan alle
huisdieren en aan de vliegende
schepselen van de hemel en aan
al het wild gedierte van het veld,
doch voor de mens werd geen
hulp gevonden als zĳn tegenhan-
ger. 21 Daarom deed Jehovah
God een diepe slaapo op de mens
vallen, en terwĳl hĳ sliep, nam hĳ
een van zĳn ribben en sloot toen
het vlees over die plaats toe.
22 Daarna bouwde Jehovah God
de rib die hĳ uit de mens had ge-
nomen tot een vrouw en bracht
haar tot de mens.p

23 Toen zei de mens:

„Dit is eindelĳk beenvanmĳn
gebeente

En vlees van mĳn vlees.q

Deze zal Mannin worden ge-
noemd,

Omdat deze uit de man
werd genomen.”a

24 Daarom zal een man zĳn va-
der en zĳn moeder verlatenb en
hĳ moet zich hechten aan zĳn
vrouw en zĳ moeten

´
e

´
en vlees

worden.c 25 En zĳ bleven bei-
den naakt,d de mens en zĳn
vrouw, en toch schaamdene zĳ
zich niet.

3 De slangf nu bleek het om-
zichtigsteg te zĳn van al het

wild gedierte van het veld dat Je-
hovah God gemaakt had.h Ze zei
dan tot de vrouw:i „Is het werke-
lĳk zo dat God heeft gezegd dat
GIJ niet van elke boom van de
tuinmoogt eten?”j 2 Hierop zei
de vrouw tot de slang: „Van de
vrucht der bomen van de tuin
mogen wĳ eten.k 3 Maar wat
[het eten] van de vrucht van de
boom die in het midden van de
tuinl staat betreft, God heeft ge-
zegd: ’GIJ moogt daarvan niet
eten, neen, GIJ moogt ze niet aan-
raken, opdat GIJ niet sterft.’ ”m

4 Hierop zei de slang tot de
vrouw: „GIJ zult volstrekt niet
sterven.n 5 Want God weet dat
nog op de dag dat GIJ ervan eet,
UW ogen stellig geopend zullen
worden en GIJ stellig als God zult
zĳn, KENNEND goed en kwaad.”o

6 Dientengevolge zag de vrouw
dat de boom goed was tot voed-
sel en dat hĳ iets was waarnaar
het verlangen der ogen uitging, ja,
de boom was begeerlĳk om naar
te kĳken.p Zĳ nam dan van zĳn
vrucht en ging ervan eten. Daarna
gaf zĳ er ook van aan haar man,
toen deze bĳ haar was, en hĳ ging
ervan eten.q 7 Toen werden de
ogen van hen beiden geopend en
zĳ gingen beseffen dat zĳ naaktr

waren. Zĳ naaiden daarom vĳgen-
bladeren aan elkaar en maakten
zich lendebedekkingen.s

8 Later hoorden zĳ de stem
van Jehovah God, die omstreeks

r Job 1:21; s Ge 3:21.
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het winderige gedeelte van de
dag in de tuin wandelde,a waarop
de mens en zĳn vrouw zich voor
het aangezicht van Jehovah God
tussen de bomen van de tuin gin-
gen verbergen.b 9 En Jehovah
God bleef de mens toeroepen en
tot hem zeggen: „Waar zĳt gĳ?”c

10 Ten slotte zei hĳ: „Uw stem
hoorde ik in de tuin, maar ik
was bevreesd omdat ik naakt
was en daarom verborg ik mĳ.”d

11 Daarop zei hĳ: „Wie heeft
u verteld dat gĳ naakte waart?
Hebt gĳ soms van de boom ge-
geten waarvan ik u geboden heb
niet te eten?”f 12 Vervolgens
zei de mens: „De vrouw die gĳ
hebt gegeven om bĳ mĳ te zĳn,
zĳ heeft mĳ [van de vrucht] van
de boom gegeven en dus heb
ik gegeten.”g 13 Daarop zei Je-
hovah God tot de vrouw: „Wat
hebt gĳ nu gedaan?” Waarop de
vrouw antwoordde: „De slang
— die heeft mĳ bedrogen en dus
heb ik gegeten.”h

14 Nu zei Jehovah God tot de
slang:i „Omdat gĳ dit hebt ge-
daan, zĳt gĳ de vervloekte on-
der alle huisdieren en onder al
het wild gedierte van het veld.
Op uw buik zult gĳ gaan en stof
zult gĳ eten al de dagen van
uw leven.j 15 En ikk zal vĳand-
schapl stellen tussen um en de
vrouwn en tussen uw zaado en
haar zaad.p Hĳq zal ur in de kop
vermorzelens en gĳt zult hemu in
de hiel vermorzelen.”v

16 Tot de vrouw zei hĳ: „Ik zal
de smart van uw zwangerschapw

zeer doen toenemen; met barens-
wee

¨
en zult gĳ kinderen voort-

brengen,x en uw sterke begeerte
zal naar uw man uitgaan, en hĳ
zal over u heersen.”y

17 En tot _Adam zei hĳ: „Om-
dat gĳ naar de stem van uw
vrouw hebt geluisterd en van de
boom zĳt gaan etenwaaromtrent
ik u geboden had:z ’Gĳ moogt
daarvan niet eten’, is de aard-
bodem om uwentwil vervloekt.a

Met smart zult gĳ de opbrengst
ervan eten al de dagen van uw

leven.a 18 En doorns en dis-
tels zal hĳ u voortbrengen,b en
gĳ moet de plantengroei van het
veld eten. 19 In het zweet van
uw aangezicht zult gĳ brood eten,
totdat gĳ tot de aardbodem terug-
keert, want daaruit werdt gĳ ge-
nomen.c Want stof zĳt gĳ en tot
stof zult gĳ terugkeren.”d

20 Hierna gaf _Adam zĳnvrouw
de naam _Eva,e omdat zĳ de moe-
der moest worden van een ieder
die leeft.f 21 En Jehovah God
ging ertoe over voor _Adam en
voor zĳn vrouw lange kleren van
vel te maken en hen te kleden.g

22 Verder zei Jehovah God: „Zie,
de mens is als een van ons gewor-
den wat het kennen van goed en
kwaad betreft,h en nu, opdat hĳ
niet zĳn hand uitsteekt en wer-
kelĳk ook [van de vrucht] van
de boom des levensi neemt en eet
en leeft tot onbepaalde tĳd —”
23 Daarop zette Jehovah God
hem uit de tuin van _Edenj om de
aardbodem te bebouwen, waaruit
hĳ genomen was.k 24 En aldus
dreef hĳ de mens uit en plaat-
ste aan de oostzĳde van de tuin
van _Edenl de cherubsm en het
vlammende lemmer van een zich
voortdurend wentelend zwaard,
om de weg naar de boom des le-
vens te bewaken.

4 _Adam nu had gemeenschap
met _Eva, zĳn vrouw, en zĳ

werd zwanger.n Mettertĳd baar-
de zĳ K _a

¨
ıno en zei: „Ik heb met

de hulp van Jehovah een man
voortgebracht.”p 2 Later baar-
de zĳ wederom, [namelĳk] zĳn
broer _Abel.q

En _Abel werd schaapherder,r

maar K _a
¨
ın werd landbouwer.s

3 Nu geschiedde het na verloop
van enige tĳd dat K _a

¨
ın wat

vruchten van de aardbodemt als
een offergave aan Jehovahu ging
brengen. 4 Doch wat _Abel be-
treft, ook hĳ bracht enkele eer-
stelingenv van zĳn kleinvee, ja,
hun vette stukken.w Terwĳl Je-
hovah nu goedgunstig op _Abel en

p Ge 3:16; q Mt 23:35; r Ge 46:34; s Ge 3:23; t Ne

10:35; u Le 2:14; v Ex 13:12; w Le 3:9.
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zĳn offergave neerzag,a 5 zag
hĳ in het geheel niet goedgun-
stig op K _a

¨
ın en op diens offergave

neer.b Toen ontstak K _a
¨
ın in gro-

te toornc en zĳn gelaat betrok.
6 Hierop zei Jehovah tot K _a

¨
ın:

„Waarom zĳt gĳ in toorn ont-
stoken en waarom is uw gelaat
betrokken? 7 Indien gĳ u tot
goeddoen keert, zal er dan geen
verheffing zĳn?d Maar indien gĳ
u niet tot goeddoen keert, ligt
de zonde aan de ingang op de
loer, en haar sterke begeerte gaat
naar u uit;e en zult gĳ, van uw
zĳde, ze overmeesteren?”f

8 Daarna zei K _a
¨
ın tot zĳn

broer _Abel: [„Laten wĳ het veld
ingaan.”] Het geschiedde dan
toen zĳ op het veld waren, dat
K _a

¨
ın voorts zĳn broer _Abel aan-

viel en hem doodde.g 9 Nader-
hand zei Jehovah tot K _a

¨
ın: „Waar

is uw broer _Abel?”,h en hĳ zei:
„Ik weet het niet. Ben ik mĳns
broeders hoeder?”i 10 Hierop
zei hĳ: „Wat hebt gĳ gedaan?
Luister! Het bloed van uw broer
roept luid tot mĳ van de aard-
bodem.j 11 En nu zĳt gĳ ver-
vloekt [en] verbannen van de
aardbodem,k die zĳn mond heeft
geopend om het bloed van uw
broer uit uw handl te ontvangen.
12 Wanneer gĳ de aardbodembe-
bouwt, zal hĳ u zĳn kracht niet
teruggeven.m Een zwerveling en
een vluchteling zult gĳ worden
op de aarde.”n 13 Hierop zei
K _a

¨
ın tot Jehovah: „Mĳn straf

voor [mĳn] dwaling is te groot
om te dragen. 14 Zie, gĳ ver-
drĳft mĳ heden feitelĳk van de
oppervlakte van de aardbodem,
en ik zal voor uw aangezicht
verborgen zĳn;o en ik moet een
zwervelingp en vluchteling wor-
den op de aarde, en het is wel
zeker dat een ieder die mĳ vindt,
mĳ zal doden.”q 15 Hierop zei
Jehovah tot hem: „Om die reden
moet een ieder die K _a

¨
ın doodt,

zevenvoudig wraak ondergaan.”r

Jehovah dan stelde voor K _a
¨
ın

een teken in, opdat verhinderd

werd dat iemand die hem vond,
hem zou [dood]slaan.a 16 Daar-
op ging K _a

¨
ın weg van het aan-

gezicht van Jehovahb en vestigde
zich in het land der Vluchteling-
schap, ten oosten van _Eden.

17 Naderhand had K _a
¨
ın ge-

meenschap met zĳn vrouwc en zĳ
werd zwanger en baarde H _enoch.
Daarna ging hĳ een stad bouwen
en noemde de naam van de stad
naar de naam van zĳn zoon H _e-
noch.d 18 Later werd aan H _e-
noch _Irad geboren. En _Irad werd
de vader van Meh _uja

¨
el, en Meh _u-

ja
¨
el werd de vader van Meth _u-

sa
¨
el, en Meth _usa

¨
el werd de vader

van L _amech.

19 En L _amech nam zich voorts
twee vrouwen. De naam van de
eerste was _Ada en de naam van
de tweede was Z _illa. 20 Metter-
tĳd baarde _Ada J _abal. Hĳ bleek
de stamvader te zĳn van hen die
in tenten wonene en vee hebben.f

21 En de naam van zĳn broer
was J _ubal. Hĳ bleek de stamvader
te zĳn van allen die de harpg en
de schalmeih hanteren. 22 Wat
Z _illa betreft, ook zĳ baarde, en
wel T _ubal-K _a

¨
ın, de smeder van

allerlei gereedschap van koper en
ĳzer.i En de zuster van T _ubal-
K _a

¨
ın was N _a

¨
ama. 23 Dienten-

gevolge stelde L _amech deze woor-
den op voor zĳn vrouwen _Ada en
Z _illa:

„Hoort mĳn stem, gĳ vrouwen
van L _amech;

Leent het oor aan wat ik
zeg:

Een man heb ik gedood om
het verwonden van mĳ,

Ja, een jonge man om een
slag mĳ toegebracht.

24 Indien K _a
¨
ın zevenvoudig ge-

wroken dient te worden,j

Dan L _amech zevenenzeven-
tigvoudig.”

25 Voorts had _Adam wederom
gemeenschap met zĳn vrouw,
waarop zĳ een zoon baarde en
hem de naam Sethk gaf, want, zo
zei zĳ: „God heeft een ander zaad
gesteld in de plaats van _Abel,
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omdat K _a
¨
ın hem heeft gedood.”a

26 En ook aan Seth werd een
zoon geboren, en hĳ gaf hem ver-
volgens de naam _Enos.b In die
tĳd werd er een begin mee ge-
maakt de naam van Jehovah aan
te roepen.c

5 Dit is het boek van _Adams ge-
schiedenis. Op de dag waar-

op God _Adam schiep, maakte
hĳ hem naar de gelĳkenis van
God.d 2 Als man en als vrouw
schiep hĳ hen.e Daarna zegende
hĳ hen en gaf hun de naam Mensf

op de dag waarop zĳ geschapen
werden.g

3 En _Adam leefde voorts hon-
derd dertig jaar. Toen werd hĳ
de vader van een zoon naar zĳn
gelĳkenis, naar zĳn beeld, en hĳ
gaf hem de naam Seth.h 4 En
de dagen van _Adam nadat hĳ de
vader van Seth was geworden,
werden achthonderd jaar. Intus-
sen werd hĳ de vader van zonen
en dochters.i 5 Zo bedroegen al
de dagen van _Adam die hĳ leefde,
negenhonderd dertig jaar en hĳ
stierf.j

6 En Seth leefde voorts hon-
derdvĳf jaar. Toenwerd hĳ de va-
der van _Enos.k 7 En nadat Seth
de vader van _Enos was geworden,
leefde hĳ nog achthonderd ze-
ven jaar. Intussen werd hĳ de
vader van zonen en dochters.
8 Zo bedroegen al de dagen van
Seth negenhonderd twaalf jaar
en hĳ stierf.

9 En _Enos leefde voorts negen-
tig jaar. Toen werd hĳ de vader
van K _enan.l 10 En nadat _Enos
de vader van K _enan was gewor-
den, leefde hĳ nog achthonderd
vĳftien jaar. Intussen werd hĳ
de vader van zonen en dochters.
11 Zo bedroegen al de dagen van
_Enos negenhonderd vĳf jaar en
hĳ stierf.

12 En K _enan leefde voorts ze-
ventig jaar. Toen werd hĳ de
vader van Mah _alalel.m 13 En
nadat K _enan de vader van Ma-
h _alalel was geworden, leefde hĳ
nog achthonderd veertig jaar. In-
tussen werd hĳ de vader van zo-

nen en dochters. 14 Zo bedroe-
gen al de dagen van K _enan
negenhonderd tien jaar en hĳ
stierf.

15 En Mah _alalel leefde voorts
vĳfenzestig jaar. Toen werd hĳ
de vader van J _ered.a 16 En na-
dat Mah _alalel de vader van J _e-
red was geworden, leefde hĳ nog
achthonderd dertig jaar. Intus-
sen werd hĳ de vader van zonen
en dochters. 17 Zo bedroegen
al de dagen van Mah _alalel acht-
honderd vĳfennegentig jaar en
hĳ stierf.

18 En J _ered leefde voorts hon-
derd twee

¨
enzestig jaar. Toen

werd hĳ de vader van H _enoch.b

19 En nadat J _ered de vader van
H _enoch was geworden, leefde hĳ
nog achthonderd jaar. Intussen
werd hĳ de vader van zonen en
dochters. 20 Zo bedroegen al
de dagen van J _ered negenhon-
derd twee

¨
enzestig jaar en hĳ

stierf.

21 En H _enoch leefde voorts
vĳfenzestig jaar. Toenwerd hĳ de
vader van Meth _usalah.c 22 En
nadat H _enoch de vader van Me-
th _usalah was geworden, wandel-
de hĳ nog driehonderd jaar met
de [ware] God. Intussen werd hĳ
de vader van zonen en dochters.
23 Zo bedroegen al de dagen van
H _enoch driehonderd vĳfenzestig
jaar. 24 En H _enoch bleef met
de [ware] Godd wandelen.e Toen
was hĳ niet meer, want God nam
hem weg.f

25 En Meth _usalah leefde voorts
honderd zevenentachtig jaar.
Toen werd hĳ de vader van L _a-
mech.g 26 En nadat Meth _usalah
de vader van L _amech was gewor-
den, leefde hĳ nog zevenhon-
derd twee

¨
entachtig jaar. Intussen

werd hĳ de vader van zonen en
dochters. 27 Zo bedroegen al de
dagen van Meth _usalah negenhon-
derd negenenzestig jaar en hĳ
stierf.

28 En L _amech leefde voorts
honderd twee

¨
entachtig jaar. Toen

werd hĳ de vader van een zoon.
29 En hĳ gaf hem vervolgens de
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naam N _oacha en zei: „Deze zal
ons troost schenken voor ons
werk en voor de smart van onze
handen ten gevolge van de aard-
bodem, die door Jehovah ver-
vloekt is.”b 30 En nadat L _a-
mech de vader van N _oach was
geworden, leefde hĳ nog vĳfhon-
derd vĳfennegentig jaar. Intus-
sen werd hĳ de vader van zonen
en dochters. 31 Zo bedroegen
al de dagen van L _amech zeven-
honderd zevenenzeventig jaar
en hĳ stierf.

32 En N _oachwerd vĳfhonderd
jaar oud. Daarna werd N _oach de
vader van Sem,c Chamd en J _a-
feth.e

6 Nu geschiedde het toen de
mensen talrĳk begonnen te

worden op de oppervlakte van
de aardbodem en er dochters
aan henwerden geboren,f 2 dat
de zonen van de [ware] Godg de
dochters der mensen gingen ga-
deslaanh [en bemerkten] dat zĳ
mooi waren; en zĳ gingen zich
vrouwen nemen, namelĳk allen
die zĳ verkozen. 3 Daarna zei
Jehovah: „Voorwaar, mĳn geesti

zal niet voor onbepaalde tĳd ten
aanzien van de mens werkzaam
zĳn,j omdat hĳ toch vleesk is. Bĳ-
gevolg zullen zĳn dagen honderd
twintig jaar bedragen.”l

4 De N _efilim bleken in die da-
gen op de aarde te zĳn, en ook
nog daarna, toen de zonen van de
[ware] God betrekkingen met de
dochters der mensen bleven heb-
ben en dezen hun zonen baar-
den; dit waren de sterke mannen
die er oudtĳds waren, de mannen
van vermaardheid.

5 Dientengevolge zag Jehovah
dat de slechtheid van de mens
overvloedig was op de aarde en
dat elke neigingm van de gedach-
ten van zĳn hart te allen tĳde
alleen maar slecht was.n 6 En
Jehovah gevoelde spĳto dat hĳ
mensen op de aarde gemaakt
had, en het krenkte hem in zĳn
hart.p 7 Daarom zei Jehovah:
„Ik zal de mensen, die ik heb
geschapen,q van de oppervlakte

van de aardbodem wegvagen,
van mens tot huisdier, tot het
zich bewegende gedierte en tot
het vliegende schepsel van de he-
mel toe,a want waarlĳk, ik heb
er spĳt van dat ik hen heb ge-
maakt.”b 8 Maar N _oach vond
gunst in de ogen van Jehovah.

9 Dit is de geschiedenis van
N _oach.

N _oach was een rechtvaardig
man.c Hĳ betoonde zich onberispe-
lĳk onder zĳn tĳdgenoten. N _oach
wandelde met de [ware] God.d

10 Mettertĳd werd N _oach de va-
der van drie zonen: Sem, Cham
en J _afeth.e 11 En de aarde werd
verdorven voor de ogen van de
[ware] Godf en de aarde werd met
geweldplegingg vervuld. 12 God
zag de aarde dus en zie! ze was ver-
dorven,h want alle vlees had zĳn
weg op de aarde verdorven.i

13 Daarna zei God tot N _oach:
„Het einde van alle vlees is voor
mĳn aangezicht gekomen,j om-
dat door hun toedoen de aarde
vol van geweldpleging is; en zie,
ik verderf hen met de aarde.k

14 Maak voor u een ark van hout
van een harsachtige boom.l Gĳ
zult afdelingen in de ark maken,
en gĳ moet haar van binnen en
van buiten met teerm bedekken.
15 En zo zult gĳ haar maken:
driehonderd eln de lengte van de
ark, vĳftig el haar breedte en
dertig el haar hoogte. 16 Gĳ
zult een tsohar [dak of venster]
maken voor de ark, en gĳ zult
haar voltooien tot een el naar
boven, en de ingang van de ark
zult gĳ in haar zĳkant aanbren-
gen;o gĳ zult haarmaken met een
beneden[verdieping], een tweede
[verdieping] en een derde [ver-
dieping].

17 En wat mĳ betreft, zie, ik
breng de geweldige watervloedp

over de aarde om alle vlees waar-
in de levenskrachtq werkzaam is,
van onder de hemel te verder-
ven. Alles wat op de aarde is,
zal de laatste adem uitblazen.r

18 En ik wil mĳn verbond met u
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oprichten; en gĳ moet in de ark
gaan, gĳ en uw zonen en uw
vrouw en de vrouwen van uw zo-
nen met u.a 19 En van elk le-
vend schepsel van alle soort van
vleesb zult gĳ er twee van elk
in de ark brengen om ze met
u in het leven te houden.c Man-
netje en wĳfje zullen het zĳn.
20 Van de vliegende schepselen
naar hun soort en van de huisdie-
ren naar hun soort,d van al het
zich bewegende gedierte van de
aardbodemnaar zĳn soort, zullen
er twee van elk daar bĳ u naar
binnen gaan om ze in het leven
te houden.e 21 En wat u aan-
gaat, neem u allerlei voedsel dat
gegeten wordt;f en gĳ moet het
bĳ u opzamelen, en het moet u
en hun tot voedsel dienen.”g

22 Toen deed N _oach naar alles
wat God hem geboden had. Juist
zo deed hĳ.h

7 Daarna zei Jehovah tot N _oach:
„Ga in de ark, gĳ en uw ge-

hele huisgezin,i want g
´
ı
´
j zĳt, naar

ik heb gezien, rechtvaardig voor
mĳn aangezicht te midden van dit
geslacht.j 2 Van al het rein ge-
dierte moet gĳ er telkens zeven
tot u nemen, het mannetje en
zĳn wĳfje;k en van al het gedierte
dat niet rein is, slechts twee, het
mannetje en zĳn wĳfje; 3 ook
van de vliegende schepselen van
de hemel telkens zeven, mannetje
en wĳfje,l om nageslacht in het le-
ven te houden op de oppervlakte
van de gehele aarde.m 4 Want
over nog slechts zeven dagen laat
ik het veertig dagen en veertig
nachtenn regeneno op de aarde;
en ik wil al het bestaande dat ik
gemaakt heb, van de oppervlakte
van de aardbodem wegvagen.”p

5 Toen deed N _oach naar alles wat
Jehovah hem geboden had.

6 En N _oach was zeshonderd
jaar oud toen de geweldige wa-
tervloed over de aarde kwam.q

7 N _oach dan ging v
´
o

´
or [het los-

breken van] de wateren van de
geweldige vloed naar binnen, en
zĳn zonen en zĳn vrouw en de

vrouwen van zĳn zonen met
hem, de ark in.a 8 Van al het
rein gedierte en van al het ge-
dierte dat niet rein is en van
de vliegende schepselen en alles
wat zich op de aardbodem be-
weegt,b 9 kwamen er telkens
twee tot N _oach in de ark, man-
netje en wĳfje, juist zoals God
N _oach geboden had. 10 En ze-
ven dagen later geschiedde het
dan ook dat de wateren van de
geweldige vloed over de aarde
kwamen.

11 In het zeshonderdste jaar
van N _oachs leven, in de tweede
maand, op de zeventiende dag
van de maand, op deze dag wer-
den alle bronnen van de grote
waterdiepte opengebroken en
werden de sluizen van de hemel
geopend.c 12 En de stortregen
op de aarde hield veertig dagen
en veertig nachtend aan. 13 Op
diezelfde dag ging N _oach naar
binnen, en Sem en Cham en J _a-
feth, N _oachs zonen,e en de vrouw
van N _oach en de drie vrouwen
van zĳn zonen met hem, de ark
in;f 14 zĳ en al het wild ge-
dierte naar zĳn soort,g en alle
huisdieren naar hun soort, en
al het zich bewegende gedierte
dat zich op de aarde beweegt,
naar zĳn soort,h en elk vliegend
schepsel naar zĳn soort,i elke
vogel, elk gevleugeld schepsel.j

15 En ze bleven tot N _oach in
de ark komen, twee aan twee,
van alle soort van vlees waarin
de levenskracht werkzaam was.k

16 En die naar binnen gingen,
mannetje en wĳfje van alle soort
van vlees, begaven zich naar bin-
nen, juist zoals God hem gebo-
den had. Daarna sloot Jehovah
de deur achter hem.l

17 En de geweldige vloed hield
veertig dagen aan op de aarde,
en de wateren bleven toenemen
en gingen de ark dragen, en
ze dreef hoog boven de aarde.
18 En de wateren kregen de
overhand en bleven zeer toene-
men op de aarde, maar de ark
bleef op de oppervlakte van de
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waterena gaan. 19 En de wate-
ren hadden zozeer de overhand
op de aarde dat alle hoge ber-
gen die er onder de ganse hemel
waren, bedekt werden.b 20 Tot
vĳftien el erboven hadden de wa-
teren de overhand en de bergen
werden bedekt.c

21 Alle vlees dan dat zich op
de aarde bewoog, blies de laat-
ste adem uit,d van de vliegen-
de schepselen en van de huisdie-
ren en van het wild gedierte en
van al het gewemel dat op de aar-
de wemelde, benevens alle men-
sen.e 22 Alles waarin de adem
van de levenskracht werkzaam
was in zĳn neusgaten, namelĳk
alles wat op de droge grond was,
stierf.f 23 Zo vaagde hĳ al het
bestaande dat op de oppervlakte
van de aardbodem was weg, van
mens tot viervoetig gedierte, tot
het zich bewegende gedierte en
tot het vliegende schepsel van de
hemel toe, en ze werden van de
aarde weggevaagd;g en alleen
N _oach en zĳ die met hem in de
ark waren, bleven over.h 24 En
de wateren behielden honderd
vĳftig dagen de overhand op de
aarde.

8 Daarna dachti God aan N _oach
en aan al het wild gedierte

en alle huisdieren die met hem in
de ark waren,j en God deed een
wind over de aarde gaan, en de
wateren gingen zakken.k 2 En
de bronnen van de waterdieptel

en de sluizenm van de hemel wer-
den toegesloten, en aldus werd
de stortregen uit de hemel te-
gengehouden. 3 Toen liepen de
wateren terug van de aarde, ge-
leidelĳk teruglopend; en na ver-
loop van honderd vĳftig dagen
ontbraken de wateren.n 4 En
in de zevende maand, op de ze-
ventiende dag van de maand,
kwam de arko op de bergen van
_Araratp te rusten. 5 En de wa-
teren bleven geleidelĳk zakken
tot de tiende maand. In de tien-
de maand, op de eerste van de
maand, verschenen de toppen
van de bergen.q

6 Het geschiedde dan na ver-
loop van veertig dagen, dat
N _oach ertoe overging het ven-
stera van de ark dat hĳ gemaakt
had, te openen. 7 Daarna zond
hĳ een raafb uit, en deze bleef
buiten vliegen, gaande en terug-
kerend, totdat de wateren van de
aarde waren opgedroogd.

8 Later zond hĳ een duifc van
zich weg om te zien of de wate-
ren al afgenomen waren van de
oppervlakte van de aardbodem.
9 En de duif vond geen rustplaats
voor haar voetzool en keerde
daarom tot hem terug in de ark,
want dewaterenwaren nog op de
oppervlakte van heel de aarde.d

Daarop stak hĳ zĳn hand uit en
pakte ze beet en haalde ze bĳ
zich in de ark. 10 Toenwachtte
hĳ nog eens zeven dagen, en op-
nieuw zond hĳ de duif uit de
ark. 11 Naderhand kwam de
duif omstreeks de avondtĳd bĳ
hem en zie! er was een vers ge-
plukt olĳfblade in haar snavel,
en aldus kwam N _oach te we-
ten dat de wateren afgenomen
waren van de aarde.f 12 Voorts
wachtte hĳ nog eens zeven da-
gen. Toen zond hĳ de duif uit,
maar ze kwam niet meer bĳ hem
terug.g

13 In het zeshonderd eerste
jaarh nu, in de eerste maand, op
de eerste dag van de maand,
geschiedde het dat de wateren
van de aarde waren weggevloeid;
daarop verwĳderde N _oach de be-
dekking van de ark en keek,
en zie, de oppervlakte van de
aardbodem was drooggevallen.i

14 En in de tweede maand, op
de zevenentwintigste dag van de
maand, was de aarde helemaal
droog geworden.j

15 Nu sprak God tot N _oach en
zei: 16 „Ga uit de ark, gĳ en uw
vrouwenuw zonen en de vrouwen
vanuw zonen met u.k 17 Breng
elk levend schepsel dat bĳ u is
van alle soort van vlees,l van de
vliegende schepselenm en van de
viervoetige dierenn en van al het
zich bewegende gedierte dat zich
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op de aarde beweegt,a met u naar
buiten, daar ze moeten wemelen
op de aarde en vruchtbaar moeten
zĳn en tot vele moeten worden op
de aarde.”b

18 Daarop ging N _oach naar
buiten, en ook zĳn zonenc en zĳn
vrouw en de vrouwen van zĳn
zonen met hem. 19 Elk levend
schepsel, al het zich bewegende
gedierte en elk vliegend schep-
sel, alles wat zich op de aarde be-
weegt, naar hun families gingen
ze uit de ark.d 20 Voorts bouw-
de N _oach een altaare voor Jeho-
vah en nam enkele van alle reine
dierenf en van alle reine vliegen-
de schepseleng en bracht brand-
offers op het altaar.h 21 Toen
rook Jehovah een rustig stem-
mende geur,i en daarom zei Jeho-
vah in zĳn hart:j „Nooit meer zal
ik wegens de mens kwaad over
de aardbodem afroepen,k want de
neigingl van ’s mensen hart is
slecht van zĳn jeugdaf;m en nooit
meer zal ik al wat leeft een slag
toedienen, juist zoals ik heb ge-
daan.n 22 Want al de dagen dat
de aarde blĳft, zullen zaaiing en
oogst, en koude en hitte, en zo-
mer en winter, en dag en nacht,
nimmer ophouden.”o

9 Vervolgens zegende God
N _oach en zĳn zonen en zei

tot hen: „Weest vruchtbaar en
wordt tot velen en vult de aarde.p

2 En een vrees voor Uen een ver-
schrikking voor U zal blĳven op
elk levend schepsel van de aarde
en op elk vliegend schepsel van
de hemel, op alles wat zich op
de aardbodem beweegt, en op
alle vissen van de zee. In UW

hand zĳn ze nu gegeven.q 3 Al
het zich bewegende gedierte dat
leeft, mag U tot voedsel dienen.r

Zoals in het geval van de groe-
ne plantengroei, geef ik dit al-
les werkelĳk aan U.s 4 Alleen
vlees met zĳn zielt — zĳn
bloedu — moogt GIJ niet eten.v

5 En bovendien zal ik UW bloed
van UW zielen terugeisen. Van
de hand van elk levend schepsel
zal ik het terugeisen; en van de

hand van de mens, van de hand
van een ieder die zĳn broeder
is, zal ik de ziel van de mens te-
rugeisen.a 6 Al wie het bloed
van een mens vergiet, diens
eigen bloed zal door de mens
vergoten worden,b want naar
Gods beeld heeft hĳ de mens
gemaakt. 7 En wat U aangaat,
weest vruchtbaar en wordt tot
velen, doet de aarde van U weme-
len en wordt tot velen daarop.”c

8 Verder zei God tot N _oach en
tot zĳn zonen met hem: 9 „En
ik voor mĳ, zie, ik richt mĳn
verbondd met ulieden op en met
UW nageslacht na U,e 10 en met
elke levende ziel die bĳ U is, van
het gevogelte, van de viervoetige
dieren en van alle levende schep-
selen der aarde met U, van al wat
uit de ark gegaan is tot elk le-
vend schepsel van de aarde toe.f

11 Ja, ik richt waarlĳk mĳn ver-
bond met U op: Nooit meer zal
alle vlees door wateren van een
geweldige vloed worden afgesne-
den, en nooit meer zal er een ge-
weldige vloed komen om de aar-
de te verderven.”g

12 En God voegde eraan toe:
„Dit is het tekenh van het ver-
bond dat ik geef tussen mĳ en U

en elke levende ziel die bĳ U is,
voor de geslachten tot onbepaal-
de tĳd. 13 Voorwaar, mĳn re-
genboogi plaats ik in de wolk, en
die moet dienen tot een teken
van het verbond tussen mĳ en de
aarde. 14 En het moet geschie-
den dat wanneer ik een wolk
over de aarde breng, de regen-
boog ook stellig in de wolk zal
verschĳnen. 15 En ik zal stel-
lig aan mĳn verbond denken,j dat
tussen mĳ en U en elke leven-
de ziel van alle vleesk bestaat; en
nooit meer zullen de wateren tot
een geweldige vloed worden om
alle vlees te verderven.l 16 En
de regenboog moet in de wolk
komen,m en ik zal hem stellig
zien om te denken aan het ver-
bond tot onbepaalde tĳdn tussen

j Le 26:42; Jes 54:9; k 1Kor 15:39; l Ge 8:21;

m Job 38:36; n Ps 105:8; Ps 111:5.
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God en elke levende ziel onder
alle vlees dat op de aarde is.”a

17 En God zei wederom tot
N _oach: „Dit is het teken van het
verbond dat ik heb opgericht tus-
sen mĳ en alle vlees dat op de
aarde is.”b

18 En N _oachs zonen,c die uit
de ark kwamen, waren Sem en
Chamen J _afeth. Later was Cham
de vader van K _ana

¨
an.d 19 Deze

drie waren N _oachs zonen, en uit
dezen heeft de gehele bevolking
van de aarde zich verspreid.e

20 Nu begon N _oach als land-
manf en ging een wĳngaard plan-
ten.g 21 Voorts dronk hĳ van de
wĳn en raakte bedwelmd,h waar-
op hĳ zich midden in zĳn tent
ontblootte. 22 Later zag Cham,i

de vader van K _ana
¨
an, de naakt-

heid van zĳn vaderj en ging het
aan zĳn twee broers buiten ver-
tellen.k 23 Sem en J _afeth namen
toen een mantell en legden die
over hun beider schouders en lie-
pen achterwaarts naar binnen. Al-
dus bedekten zĳ de naaktheid
van hun vader, terwĳl hun ge-
zicht afgewend was, en zĳ zagen
de naaktheid van hun vader niet.m

24 Ten slotte ontwaakte N _oach
uit zĳn wĳn[roes] en hĳ kwam
te weten wat zĳn jongste zoon
hem had aangedaan. 25 Hierop
zei hĳ:

„Vervloekt zĳ K _ana
¨
an.n

Hĳ worde de minste slaaf van
zĳn broeders.”o

26 En hĳ voegde eraan toe:

„Gezegend zĳ Jehovah,p Sems
God,

En K _ana
¨
an worde hem tot

slaaf.q

27 Moge God overvloedig ruimte
schenken aan J _afeth,

En moge hĳ verblĳven in de
tenten van Sem.r

K _ana
¨
an worde ook hem tot

slaaf.”

28 En N _oach leefde na de ge-
weldige vloed nog driehonderd
vĳftig jaar.s 29 Zo bedroegen
al de dagenvan N _oach negenhon-
derd vĳftig jaar en hĳ stierf.t

10 En dit is de geschiedenis
van N _oachs zonen:a Sem,

Cham en J _afeth.

Nu werden hun zonen geboren
na de geweldige vloed.b 2 De
zonen van J _afeth waren G _omerc

en M _agogd en M _adaie en J _avanf

en T _ubalg en M _esechh en T _iras.i

3 En de zonen van G _omer wa-
ren _Askenazj en R _ifathk en To-
g _arma.l

4 En de zonen van J _avan wa-
ren El _isam en T _arsis,n K _ittimo en
D _odanim.p

5 Uit dezen heeft de bevolking
van de eilanden der nati

¨
en zich

in hun landen verspreid, elk naar
zĳn taal, naar hun families, vol-
gens hun nati

¨
en.

6 En de zonen van Cham wa-
ren Kuschq en Mizr _a

¨
ımr en Puts

en K _ana
¨
an.t

7 En de zonen van Kusch wa-
ren S _ebau en Hav _ila en S _abta en
Ra _

¨
emav en S _abtecha.
En de zonen van Ra _

¨
ema wa-

ren Sch _eba en D _edan.w

8 En Kusch werd de vader
van N _imrod.x Hĳ maakte er
een begin mee een geweldige
te worden op de aarde. 9 Hĳ
deed zich kennen als een gewel-
dig jager gekant tegen Jehovah.
Daarom zegt men wel: „Zoals
N _imrod, een geweldig jager ge-
kant tegen Jehovah.”y 10 En
het begin van zĳn koninkrĳk
werd B _abelz en _Erecha en _Ak-
kad en K _alne, in het land S _i-
near.b 11 Van dat land trok
hĳ naar Ass _yri

¨
ec en ondernam

de bouw van N _inev
´
ed en Reh _o-

both-Ir en K _alah 12 en R _esen
tussen N _inev

´
e en K _alah; dit is

de grote stad.
13 En Mizr _a

¨
ıme werd de va-

der van L _udimf en _Anamim en
L _ehabim en N _aftuhimg 14 en
P _athrusimh en Kasl _uhimi (uit
wie de Filistĳnenj zĳn voortge-
komen) en K _aftorim.k

b Da 1:2; c Mi 5:6; d Jon 3:3; Mt 12:41; e 1Kr 1:8;

f Jer 46:9; g 1Kr 1:11; h Ez 29:14; i 1Kr 1:12; j Joz

13:3; Jer 47:4; k De 2:23.
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15 En K _ana
¨
an werd de vader

van S _idon,a zĳn eerstgeborene,
en Hethb 16 en de Jebusietc

en de Amorietd en de Girgasiet
17 en de Heviete en de Arkiet
en de Siniet 18 en de Arva-
dietf en de Zemariet en de Ha-
mathiet;g en later werden de
families van de Kana

¨
aniet ver-

strooid. 19 De grens dan van
de Kana

¨
aniet strekte zich uit

van S _idon tot aan G _erar,h nabĳ
G _aza,i tot aan S _odom en Gom _or-
raj en _Admak en Z _ebo

¨
ım,l nabĳ

L _asa. 20 Dit waren de zonen
van Cham naar hun families,
naar hun talen, in hun landen,
volgens hun nati

¨
en.

21 En ook aan Sem, de voor-
vader van alle zonen van H _eber,m

de broer van J _afeth, de oudste,
werd nakroost geboren. 22 De
zonen van Sem waren _Elamn en
_Assuro en Arp _achsadp en Lud
en _Aram.

23 En de zonen van _Aram wa-
ren Uz en Hul en G _ether en
Mas.q

24 En Arp _achsad werd de va-
der van S _elah,r en S _elahwerd de
vader van H _eber.

25 En aan H _eber werden
twee zonen geboren. De naam
van de een was P _eleg,s omdat
in zĳn dagen de aarde verdeeld
werd;t en de naam van zĳn
broer was J _oktan.u

26 En J _oktan werd de vader
van Alm _odad en S _elef en Ha-
zarm _aveth en J _erahv 27 en
Had _oram en _Uzal en D _iklaw

28 en _Obal en Ab _ima
¨
el en

Sch _ebax 29 en _Ofiry en Ha-
v _ilaz en J _obab;a al dezen wa-
ren de zonen van J _oktan.

30 Hunwoonplaats dan strekte
zich uit van M _esa tot aan S _efar,
het bergland van het Oosten.

31 Dit waren de zonen van
Sem naar hun families, naar hun
talen, in hun landen, naar hun
nati

¨
en.b

32 Dit waren de families van
de zonen van N _oach naar hun
familieafstamming, volgens hun

nati
¨
en, en uit dezen hebben de

nati
¨
en zich na de geweldige vloed

over de aarde verspreid.a

11 De gehele aarde nu had
nog steeds

´
e

´
en taal en

´
e

´
en woordenschat. 2 Voorts ge-

schiedde het dat zĳ, toen zĳ oost-
waarts trokken, ten slotte een
valleivlakte ontdekten in het
land S _inear,b en daar gingen zĳ
wonen. 3 Toen zeiden zĳ tot
elkaar: „Komaan! Laten wĳ bak-
stenen maken en ze door ver-
hitting bakken.” Zo diende bak-
steen hun tot [bouw]steen, maar
asfalt diende hun tot mortel.c

4 Nu zeiden zĳ: „Komaan! Laten
wĳ een stad voor ons bouwen en
ook een toren waarvan de top tot
in de hemel reikt,d en laten wĳ
ons een beroemde naam maken,e

opdat wĳ niet over de gehele op-
pervlakte der aarde worden ver-
strooid.”f

5 Toen daalde Jehovah neer
om de stad en de toren die de
mensenzonen hadden gebouwd,
te zien.g 6 Daarna zei Jehovah:
„Zie! Zĳ zĳn

´
e

´
en volk en er is

´
e

´
en taal voor hen allen,h en dit

beginnen zĳ te doen. Wel, nu zal
niets van wat zĳ wellicht van
plan zĳn te doen, onbereikbaar
voor hen zĳn.i 7 Kom dan! La-
ten wĳj afdalen en daar hun taal
verwarren,k opdat zĳ niet naar
elkaars taal luisteren.”l 8 Bĳ-
gevolg verstrooide Jehovah hen
vandaar over de gehele opper-
vlakte der aarde,m en geleide-
lĳk staakten zĳ de bouw van
de stad.n 9 Daarom werd haar
naam B _abelo genoemd, omdat Je-
hovah daar de taal van de ge-
hele aarde had verward, en van-
daar had Jehovah hen over de
gehele oppervlakte der aarde
verstrooid.p

10 Dit is de geschiedenis van
Sem.q

Semwas honderd jaar oud toen
hĳ twee jaar na de geweldige
vloed de vader van Arp _achsadr

werd. 11 En nadat Sem de

r Ge 10:22; 1Kr 1:17.
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vader van Arp _achsad was gewor-
den, leefde hĳ nog vĳfhonderd
jaar. Intussen werd hĳ de vader
van zonen en dochters.a

12 En Arp _achsad leefde vĳfen-
dertig jaar. Toen werd hĳ de va-
der van S _elah.b 13 En nadat
Arp _achsad de vader van S _elah
was geworden, leefde hĳ nog
vierhonderd drie jaar. Intussen
werd hĳ de vader van zonen en
dochters.

14 En S _elah leefde dertig jaar.
Toen werd hĳ de vader van H _e-
ber.c 15 En nadat S _elah de va-
der van H _eber was geworden,
leefde hĳ nog vierhonderd drie
jaar. Intussen werd hĳ de vader
van zonen en dochters.

16 EnH _eber leefde voorts vier-
endertig jaar. Toen werd hĳ de
vader van P _eleg.d 17 En nadat
H _eber de vader van P _eleg was
geworden, leefde hĳ nog vier-
honderd dertig jaar. Intussen
werd hĳ de vader van zonen en
dochters.

18 En P _eleg leefde voorts der-
tig jaar. Toen werd hĳ de vader
van R _ehu.e 19 En nadat P _eleg
de vader van R _ehu was gewor-
den, leefde hĳ nog tweehonderd
negen jaar. Intussen werd hĳ de
vader van zonen en dochters.

20 En R _ehu leefde voorts twee-
endertig jaar. Toen werd hĳ de
vader van S _erug.f 21 En nadat
R _ehu de vader van S _erug was
geworden, leefde hĳ nog twee-
honderd zeven jaar. Intussen
werd hĳ de vader van zonen en
dochters.

22 En S _erug leefde voorts der-
tig jaar. Toen werd hĳ de vader
van N _ahor.g 23 En nadat S _erug
de vader van N _ahor was gewor-
den, leefde hĳ nog tweehonderd
jaar. Intussen werd hĳ de vader
van zonen en dochters.

24 En N _ahor leefde voorts ne-
genentwintig jaar. Toen werd hĳ
de vader van T _erah.h 25 En na-
dat N _ahor de vader van T _erah
was geworden, leefde hĳ nog
honderd negentien jaar. Intus-

sen werd hĳ de vader van zonen
en dochters.

26 En T _erah leefde voorts ze-
ventig jaar, waarna hĳ de vader
van _Abram,a N _ahorb en H _aran
werd.

27 En dit is de geschiedenis
van T _erah.

T _erahwerd de vader van _Abram,
N _ahor en H _aran; en H _aran werd
de vader van Lot.c 28 Later
stierf H _aran, terwĳl hĳ zich in ge-
zelschap van zĳn vader T _erah be-
vond, in zĳn geboorteland, in Urd

der Chaldee
¨
en.e 29 En _Abram

en N _ahor namen zich voorts
vrouwen. De naam van _Abrams
vrouwwas S _arai,f terwĳl de naam
van N _ahors vrouw M _ilkag was,
[zĳ was] de dochter van H _aran,
de vader van M _ilka en de vader
van J _iska. 30 Maar S _arai bleef
onvruchtbaar;h zĳ had geen kind.

31 Daarna nam T _erah zĳn zoon
_Abram en Lot, de zoon van H _a-
ran, zĳn kleinzoon,i en S _arai,j

zĳn schoondochter, de vrouw
van zĳn zoon _Abram, en zĳ trok-
ken met hem uit Ur der Chaldee-
en om naar het land K _ana

¨
ank te

gaan. Na verloop van tĳd kwa-
men zĳ te H _aranl en gingen daar
wonen. 32 En de dagen van T _e-
rah werden tweehonderd vĳf
jaar. Toen stierf T _erah in H _aran.

12 Nu zei Jehovah tot _Abram:
„Trek weg uit uw land en

van uw bloedverwanten vandaan
en uit het huis van uw vader,
naar het land dat ik u zal tonen;m

2 en ik zal u tot een grote natie
maken en u zegenen en ik wil
uw naam groot maken; en be-
wĳs een zegen te zĳn.n 3 En ik
zal stellig zegenenwie u zegenen,
en wie kwaad over u afsmeekt,
zal ik vervloeken,o en alle fa-
milies van de aardbodem zullen
zich stellig door bemiddeling van
u zegenen.”p

4 Daarop ging _Abram, juist
zoals Jehovah tot hem gespro-
ken had, en Lot ging met hem
mee. En _Abram was vĳfenzeven-
tig jaar oud toen hĳ uit H _aran
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wegtrok.a 5 Zo nam _Abram zĳn
vrouw S _araib en Lot, de zoon
van zĳn broer,c en alle have die
zĳ vergaard haddend en de zie-
len die zĳ in H _aran verworven
hadden, en zĳ begaven zich op
weg om naar het land K _ana

¨
ane

te gaan. Ten slotte kwamen zĳ
in het land K _ana

¨
an aan. 6 En

_Abram trok vervolgens het land
door tot de plek S _ichem,f in de
nabĳheid van de grote bomen
van M _or

´
e;g en in die tĳd was

de Kana
¨
aniet in het land. 7 Nu

verscheen Jehovah aan _Abram
en zei: „Aan uw zaadh zal ik dit
land geven.”i Toen bouwde hĳ
daar een altaar voor Jehovah, die
hem verschenen was. 8 Later
trok hĳ vandaar naar het berg-
land ten oosten van B _ethelj en
sloeg zĳn tent op tussen B _ethel
in het westen en Aik in het oos-
ten. Vervolgens bouwde hĳ daar
een altaar voor Jehovahl en ging
de naam van Jehovah aanroe-
pen.m 9 Daarna brak _Abram op
en trok vervolgens van kampe-
ment tot kampement naar de N _e-
geb.n

10 Nu ontstond er hongers-
nood in het land en _Abram zak-
te af naar Eg _ypte om daar als
vreemdeling te vertoeven,o want
de hongersnoodwas zwaar in het
land.p 11 Zodra hĳ nu op het
punt stond Eg _ypte binnen te
trekken, geschiedde het dat hĳ
tot zĳn vrouw S _arai zei: „Zie
toch! Ik weet heel goed dat gĳ
een vrouw zĳt schoon van ui-
terlĳk.q 12 Daarom zal het on-
getwĳfeld gebeuren dat de Egyp-
tenaren u zullen zien en zullen
zeggen: ’Dit is zĳn vrouw.’ En
zĳ zullen mĳ stellig doden, maar
u zullen zĳ in het leven houden.
13 Zeg alstublieft dat gĳ mĳn
zuster zĳt,r opdat het mĳ ter wil-
le vanu goed moge gaan, en dank
zĳ u zal mĳn ziel stellig in le-
ven blĳven.”s

14 Het gebeurde dan zodra
_Abram Eg _ypte binnentrok, dat
de Egyptenaren de vrouw za-
gen [en bemerkten] dat zĳ zeer

schoon was. 15 Mettertĳd za-
gen ook de vorsten van Farao
haar en zĳ gingen haar roemen
bĳ Farao, zodat de vrouw naar
het huis van Faraowerd gehaald.
16 En hĳ behandelde _Abram
goed ter wille van haar, en hĳ
kwam in het bezit van scha-
pen en runderen en ezels en
dienstknechten en dienstmaag-
den en ezelinnen en kamelen.a

17 Toen sloeg Jehovah Farao en
zĳn huis met grote plagenb

wegens S _arai, _Abrams vrouw.c

18 Daarop riep Farao _Abram en
zei: „Wat hebt gĳ mĳ nu aange-
daan? Waarom hebt gĳ mĳ niet
verteld dat zĳ uw vrouw was?d

19 Waarom hebt gĳ gezegd: ’Zĳ
is mĳn zuster’,e zodat ik op het
punt stond haar mĳ tot vrouw
te nemen? En nu, hier hebt gĳ
uw vrouw. Neem haar en ga!”
20 En Farao vaardigde aan man-
nen bevelen betreffende hem uit,
waarop zĳ hem en zĳn vrouw en
al wat hĳ had, uitgeleide deden.f

13 Hierna trok _Abram uit
Eg _ypte op, hĳ en zĳn

vrouw en al wat hĳ had, en Lot
met hem, naar de N _egeb.g 2 En
_Abramwas rĳkelĳk voorzien van
kudden en zilver en goud.h 3 En
van kampement tot kampement
trekkend, ging hĳ uit de N _egeb
weg en naar B _ethel, naar de plaats
waar zĳn tent eerst had gestaan,
tussen B _ethel en Ai,i 4 naar de
plaats van het altaar dat hĳ daar
oorspronkelĳk had gemaakt;j en
_Abram ging daar de naam van
Jehovah aanroepen.k

5 Nu bezat Lot, die met _Abram
meetrok, ook schapen en run-
deren en tenten. 6 Daarom liet
het land niet toe dat zĳ allen bĳ
elkaar woonden, want hun have
was talrĳk geworden en zĳ kon-
den niet allen bĳ elkaar wonen.l

7 En er ontstond ruzie tussen
de hoeders van _Abrams vee en de
hoeders van Lots vee; en in die
tĳd woonden de Kana

¨
aniet en de

Fereziet in het land.m 8 Derhal-
ve zei _Abram tot Lot:n „Laat er
alstublieft niet voortdurend ruzie
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zĳn tussen mĳ en u en tussen
mĳn veehoeders en uw veehoe-
ders, want wĳ mannen zĳn broe-
ders.a 9 Staat niet het hele land
tot uw beschikking? Scheid u als-
tublieft van mĳ af. Indien gĳ naar
links gaat, dan wil ik naar rechts
gaan; maar indien gĳ naar rechts
gaat, dan wil ik naar links gaan.”b

10 Lot dan sloeg zĳn ogen op en
zag het gehele Jordaandistrict,c

dat de gehele streek rĳk aan wa-
ter was, voordat Jehovah S _odom
en Gom _orra verdierf, als de tuin
van Jehovah,d als het land Eg _yp-
te, tot aan Z _oare toe. 11 Toen
koos Lot het gehele Jordaandis-
trict voor zich, en Lot verplaat-
ste zĳn kamp naar het oosten. Zo
scheidden zĳ zich van elkaar af.
12 _Abramwoonde in het land K _a-
na

¨
an, maar Lot woonde te midden

van de steden van het District.f

Ten slotte sloeg hĳ zĳn tenten
nabĳ S _odom op. 13 En de man-
nen van S _odom waren slecht en
waren grove zondaars tegen Jeho-
vah.g

14 En Jehovah zei tot _Abram,
nadat Lot zich van hem had af-
gescheiden: „Sla alstublieft uw
ogen op en kĳk van de plaats
waar gĳ zĳt naar het noorden
en naar het zuiden en naar het
oosten en naar het westen,h

15 want het gehele land waar-
naar gĳ kĳkt, zal ik aan u en aan
uw zaad geven, tot onbepaalde
tĳd.i 16 En ik wil uw zaad ma-
ken als de stofdeeltjes van de
aarde, zodat indien een mens
in staat zou zĳn de stofdeeltjes
van de aarde te tellen, uw zaad
ook geteld zou kunnen worden.j

17 Sta op, trek het land door
in zĳn lengte en in zĳn breed-
te, want aan u zal ik het geven.”k

18 _Abram bleef dus in tentenwo-
nen. Naderhand ging hĳ wonen
te midden van de grote bomen
van M _amr

´
e,l die in H _ebronm zĳn;

en daar bouwde hĳ vervolgens
een altaar voor Jehovah.n

14 Nu gebeurde het in de da-
gen van Amr _afel, de ko-

ning van S _inear,o _Arioch, de ko-
ning van _Ellasar, Kedorla _omer,p

de koning van _Elam,a en T _ideal,
de koning van G _ojim,b 2 dat de-
zen oorlog voerden tegen B _era,
de koning van S _odom,c en tegen
B _irsa, de koning van Gom _orra,d

S _ineab, de koning van _Adma,e

en Sem _eber, de koning van Z _e-
bo

¨
ım,f en de koning van B _ela (dat

wil zeggen Z _oar).g 3 Deze allen
rukten als bondgenotenh op naar
de Laagvlakte van S _iddim,i dat
is de Zoutzee.j

4 Twaalf jaar hadden zĳ Kedor-
la _omer gediend, maar het dertien-
de jaar rebelleerden zĳ. 5 En in
het veertiende jaar kwam Kedor-
la _omer, en ook de koningen die
met hem waren, en zĳ brachten
nederlagen toe aan de Refa

¨
ıeten

in _Asteroth-Karn _a
¨
ım,k en aan

de Zuzieten in Ham, en aan de
Emietenl in Sch _av

´
e-Kirjath _a

¨
ım,

6 en aan de Horietenm in hun ge-
bergte S _e

¨
ır,n tot aan El-P _aran,o

dat aan [de rand van] de wildernis
ligt. 7 Toen keerden zĳ om en
kwamen te En-M _ispat, dat is K _a-
des,p en versloegen het gehele
veld van de Amalekietenq en ook
de Amorietenr die in H _azezon-
T _amars woonden.

8 Toen trok de koning van S _o-
dom uit, en ook de koning van
Gom _orra en de koning van _Adma
en de koning van Z _ebo

¨
ım en de

koning van B _ela (dat wil zeggen
Z _oar), en zĳ schaarden zich te-
gen hen in slagorde in de Laag-
vlakte van S _iddim,t 9 tegen
Kedorla _omer, de koning van

_Elam, en T _ideal, de koning van
G _ojim, en Amr _afel, de koning
van S _inear, en _Arioch, de koning
van _Ellasar;u vier koningen te-
gen de vĳf. 10 De Laagvlakte
van S _iddimv nu was vol asfalt-
putten;w en toen dekoningenvan
S _odom en Gom _orrax de vlucht
namen, vielen zĳ voorts daar-
in, en de overigen vluchtten
naar het bergland.y 11 Daarop
namen de overwinnaars alle have
van S _odom en Gom _orra en al hun
voedsel en gingen heen.z 12 Zĳ
namen ook Lot, de zoon van
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_Abrams broer, en zĳn have mee
en vervolgden hunweg. Hĳ woon-
de toen in S _odom.a

13 Daarna kwam een man die
ontkomen was [het] aan _Abram,
de Hebree

¨
er,b meedelen. Hĳ

hield toen verblĳf te midden van
de grote bomen van M _amr

´
e, de

Amoriet,c de broer van _Eskol
en de broer van _Aner;d en zĳ
waren bondgenoten van _Abram.
14 Aldus kreeg _Abram te horen
dat zĳn broeder gevangengeno-
men was.e Daarop monsterde hĳ
zĳn geoefende mannen,f drie-
honderd achttien slaven, gebo-
ren in zĳn huis,g en zette de
achtervolging in tot Danh toe.
15 En ’s nachts ging hĳ ertoe
over zĳn strĳdkrachten, hĳ en
zĳn slaven, tegen hen te verde-
len,i en aldus versloeg hĳ hen en
bleef hen achtervolgen tot H _oba
toe, dat ten noorden van Dam _as-
kus ligt. 16 Voorts bracht hĳ
alle have terug,j en hĳ bracht ook
zĳn broeder Lot en diens have en
ook de vrouwen en het volk te-
rug.k

17 Toen ging de koning van
S _odom uit, hem tegemoet, nadat
hĳ was teruggekeerd van het
verslaan van Kedorla _omer en de
koningen die met hem waren,
naar de Laagvlakte van Sch _av

´
e,

dat is de Laagvlakte van de ko-
ning.l 18 En Melchiz _edek,m de
koning van S _alem,n bracht brood
en wĳn,o en hĳ was priester van
de Allerhoogste God.p 19 Toen
zegende hĳ hem en zei:

„Gezegend zĳ _Abram van de
Allerhoogste God,q

Voortbrenger van hemel en
aarde;r

20 En gezegend zĳ de Allerhoog-
ste God,s

Die uw onderdrukkers in
uw hand heeft geleverd!”t

Daarop gaf _Abram hem een tien-
de van alles.u

21 Daarna zei de koning van S _o-
dom tot _Abram: „Geef mĳ de zie-
len,v maar neem de have voor u.”
22 Hierop zei _Abram tot de ko-
ning van S _odom: „Waarlĳk, ik

hef mĳn hand op [in een eed]a

tot Jehovah, de Allerhoogste God,
Voortbrenger van hemel en aarde,
23 dat ik nog geen draad of san-
daalriem, neen, niets van wat ook
maar het uwe is zal nemen,b op-
dat gĳ niet kunt zeggen: ’

´
Ik heb

_Abram rĳk gemaakt.’ 24 Niets
voor mĳ!c Alleen wat de jonge
mannen reeds hebben gegeten, en
het aandeel van de mannen die
met mĳ zĳn gegaan, _Aner, _Eskol
en M _amr

´
ed — laat hen hun aan-

deel nemen.”e

15 Na deze dingen kwam het
woord van Jehovah in een

visioenf tot _Abram en luidde:
„Vrees niet,g _Abram. Ik ben een
schild voor u.h Uw beloning zal
zeer groot zĳn.”i 2 Hierop zei
_Abram: „Soevereine Heer Jeho-
vah, wat zult gĳ mĳ geven, aan-
gezien ik kinderloos heenga en
degene die mĳn huis zal bezitten,
een man van Dam _askus is, Eli _

¨
e-

zer?”j 3 En _Abram voegde er-
aan toe: „Zie! Gĳ hebt mĳ geen
zaad gegeven,k en zie! een zoonl

van mĳn huisgezin volgt mĳ als
erfgenaam op.” 4 Maar zie! het
woord van Jehovah tot hem luid-
de als volgt: „Deze zal u niet als
erfgenaam opvolgen, maar een
die uit uw eigen inwendige delen
zal voortkomen, zal u als erfge-
naam opvolgen.”m

5 Nu bracht hĳ hem naar bui-
ten en zei: „Zie alstublieft om-
hoog naar de hemel en tel de
sterren, indien gĳ ze mogelĳker-
wĳs kunt tellen.”n Verder zei hĳ
tot hem: „Zo zal uw zaad wor-
den.”o 6 En hĳ stelde geloof in
Jehovah;p voorts rekende hĳ het
hem als rechtvaardigheid toe.q

7 Toen zei hĳ ook nog tot hem:
„Ik ben Jehovah, die u uit Ur der
Chaldee

¨
en heb geleid om u dit

land in bezit te geven.”r 8 Hier-
op zei hĳ: „Soevereine Heer Je-
hovah, waaraan zal ik weten
dat ik het in bezit zal nemen?”s

9 Vervolgens zei hĳ tot hem:
„Haal mĳ een driejarige vaars en
een driejarige geit en een drieja-
rige ram en een tortelduif en een
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jonge duif.”a 10 Hĳ nam die
dus alle tot zich en sneed ze in
twee

¨
en en legde elk deel ervan zo

dat het bĳ het andere paste,maar
de vogels sneed hĳ niet in stuk-
ken.b 11 Toen streken de roof-
vogels op dekadavers neer,c maar
_Abram bleef ze wegjagen.

12 Een poosje later stond de
zon op het punt onder te gaan, en
een diepe slaap viel op _Abram,d

en zie! een schrikwekkend grote
duisternis viel op hem. 13 Toen
zei hĳ tot _Abram: „Gĳ kunt voor-
zeker weten dat uw zaad een
inwonende vreemdeling zal wor-
den in een land dat niet het
hunne is,e en zĳ zullen hen moe-
ten dienen, en dezen zullen hen
stellig kwellen, vierhonderd jaar
lang.f 14 Maar de natie die zĳ
zullen dienen, oordeel ik,g en
daarna zullen zĳ met veel have
uitgaan.h 15 Wat u betreft, gĳ
zult in vrede tot uw voorvaders
gaan; gĳ zult in een gezegen-
de ouderdomi worden begraven.
16 Maar in het vierde geslacht
zullen zĳ hier terugkeren,j om-
dat de dwaling van de Amorie-
ten nog niet tot voltooiing is
gekomen.”k

17 De zon ging nu onder en er
kwameen dikke duisternis, en zie!
een rokende oven en een vuur-
fakkel, welke tussen die stukken
doorging.l 18 Op die dag sloot
Jehovah met _Abram een verbondm

en zei: „Aan uw zaad wil ik dit
land geven,n van de rivier van
Eg _ypte tot de grote rivier, de ri-
vier de _E _ufraat:o 19 de Kenie-
tenp en de Kenizzieten en de Kad-
monieten 20 en de Hethietenq

en de Ferezietenr en de Refa
¨
ıetens

21 en de Amorieten en de Kana
¨
a-

nieten en de Girgasieten en de Je-
busieten.”t

16 S _arai nu, _Abrams vrouw,
had hem geen kinderen

gebaard;u maar zĳ had een Egyp-
tische dienstmaagd, en haar
naam was H _agar.v 2 Daarom
zei S _arai tot _Abram: „Zie toch!
Jehovah heeft mĳ ervan uitge-

sloten kinderen te baren.a Heb als-
tublieft betrekkingen met mĳn
dienstmaagd. Misschien dat ik
van haar kinderen krĳg.”b _Abram
dan luisterde naar de stemvan S _a-
rai.c 3 Toen namS _arai, _Abrams
vrouw, H _agar, haar Egyptische
dienstmaagd, nadat _Abram tien
jaar in het land K _ana

¨
an had ge-

woond, en gaf haar aan haar man

_Abram tot vrouw.d 4 Bĳgevolg
had hĳ betrekkingen met H _agar,
en zĳ werd zwanger. Toen zĳ ge-
waar werd dat zĳ zwanger was,
werd haar meesteres voortaan
verachtelĳk in haar ogen.e

5 Hierop zei S _arai tot _Abram:
„Het mĳ aangedane geweld zĳ op
u. Ikzelf heb mĳn dienstmaagd
aan uw boezem overgegeven, en
zĳ werd gewaar dat zĳ zwan-
ger was, en ik werd verachtelĳk
in haar ogen. Moge Jehovah oor-
delen tussen mĳ en u.”f 6 Der-
halve zei _Abram tot S _arai:g „Zie!
Uw dienstmaagd is tot uw be-
schikking. Doe met haar wat
goed is in uw ogen.”h Toen ging
S _arai haar vernederen, zodat zĳ
van haar wegliep.i

7 Later trof Jehovah’s engelj

haar aan bĳ een waterbron in de
wildernis, bĳ de bron aan de weg
naar Sur.k 8 Nu zei hĳ: „H _agar,
dienstmaagd van S _arai, waar zĳt
gĳ eigenlĳk vandaan gekomen en
waar gaat gĳ naar toe?” Hier-
op zei zĳ: „Wel, ik ben bezig weg
te lopen van S _arai, mĳn meeste-
res.” 9 En Jehovah’s engel zei
verder tot haar: „Keer terug naar
uw meesteres en verneder u on-
der haar hand.”l 10 Toen zei
Jehovah’s engel tot haar: „Ik
zal uw zaad zeer vermenigvuldi-
gen,m zodat het wegens het grote
aantal niet geteld zal worden.”n

11 Voorts zei Jehovah’s engel
ook nog tot haar: „Zie, gĳ zĳt
zwanger, en gĳ zult stellig een
zoon baren en moet hem de
naam _Isma

¨
elo geven; want Jeho-

vah heeft omtrent uw ellende ge-
hoord.p 12 Wat hem aangaat,
hĳ zal een zebra van een mens
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worden. Zĳn hand zal tegen
iedereen zĳn, en de hand van
iedereen zal tegen hem zĳn;a

envoor het aangezicht van al zĳn
broeders zal hĳ verblĳf houden.”b

13 Toen noemde zĳ de naam
van Jehovah, die tot haar sprak:
„Gĳ zĳt een God die ziet”,c want
zĳ zei: „Heb ik hier werkelĳk
hem aanschouwd die mĳ ziet?”
14 Daarom werd de put B _e

¨
er-

L _achai-R _o
¨
ıd genoemd. Zie, hĳ is

tussen K _ades en B _ered. 15 Na-
derhand baarde H _agar _Abram
een zoon en _Abram gaf zĳn zoon,
die H _agar gebaard had, de naam
_Isma

¨
el.e 16 En _Abram was zes-

entachtig jaar oud toen H _agar _Is-
ma

¨
el aan _Abram baarde.

17 Toen _Abram nu negenen-
negentig jaar oud was, ver-

scheen Jehovah aan _Abramen zei
tot hem:f „Ik ben God de Almach-
tige.g Wandel voor mĳn aange-
zicht en betoon u onberispelĳk.h

2 En ik wil mĳn verbond ge-
ven tussen mĳ en u,i opdat ik
u zeer, zeer moge vermenigvul-
digen.”j

3 Hierop viel _Abram op zĳn
aangezicht,k en God sprak verder
met hem en zei: 4 „Wat mĳ be-
treft, zie! mĳn verbond is met
u,l en gĳ zult stellig een vader
van een menigte nati

¨
en worden.m

5 En uw naam zal niet meer
_Abram worden genoemd, en uw
naam moet _Abraham worden,
want tot een vader van een me-
nigte nati

¨
en wil ik u maken.

6 En ik wil u zeer, zeer vrucht-
baar maken en wil u tot nati

¨
en

doen worden, en koningen zullen
uit u voortkomen.n

7 En ik wil mĳn verbond ge-
stand doen tussen mĳ en uo en
uw zaad na u overeenkomstig
hun geslachten, als een verbond
tot onbepaalde tĳd,p om mĳ aanu
en aan uw zaad na u als God te
doen kennen.q 8 En ik wil aan
u en aan uw zaad na u het land
van uw inwonende vreemdeling-
schap geven,r ja, het gehele land
K _ana

¨
an, als een bezit tot onbe-

paalde tĳd; en ik zal mĳ stellig
aan hen als God doen kennen.”a

9 En God zei verder tot _Abra-
ham: „Wat u aangaat, gĳ dient
mĳn verbond te houden, gĳ en
uw zaad na u, overeenkomstig
hun geslachten.b 10 Dit is mĳn
verbond dat gĳlieden zult hou-
den, tussen mĳ en ulieden, ja, uw
zaad na u:c Al wat mannelĳk on-
der U is, moet besneden worden.d

11 En GIJ moet besneden wor-
den in het vlees van UW voor-
huid, en het moet dienen tot een
tekenvanhet verbond tussenmĳ
en U.e 12 En al wat mannelĳk
onder U is, acht dagen oud, moet
besneden worden,f naar uw ge-
slachten, een ieder die in het huis
geboren is en een ieder die voor
geld is gekocht van enige buiten-
lander, die niet van uw zaad is.
13 Iedere man die in uw huis ge-
boren is en iedere man die met
uw geld is gekocht, moet zonder
mankeren besneden worden;g en
mĳn verbond in UW vlees moet
dienen als een verbond tot on-
bepaalde tĳd.h 14 En een onbe-
sneden manspersoon, bĳ wie het
vlees van zĳn voorhuid niet be-
sneden zal worden, ja, die ziel
moet van zĳn volk worden afge-
sneden.i Hĳ heeft mĳn verbond
verbroken.”

15 Voorts zei God tot _Abra-
ham: „Wat uw vrouw S _arai be-
treft, gĳ moet haar naam niet S _a-
rai noemen, want S _ara is haar
naam.j 16 En ik wil haar zege-
nen en u ook een zoon uit haar
geven;k en ik wil haar zegenen en
zĳ zal stellig tot nati

¨
en worden;l

koningen van volken zullen uit
haar voortkomen.”m 17 Hierop
viel _Abraham op zĳn aangezicht
en lachte en zei in zĳn hart:n „Zal
aan een honderd jaar oude man
een kind geboren worden, en zal
S _ara, ja, zal een negentig jaar
oude vrouw baren?”o

18 Daarna zei _Abraham tot de
[ware] God: „O, dat _Isma

¨
el toch

voor uw aangezicht mocht le-
ven!”p 19 Waarop God zei: „Uw
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vrouw S _ara baart u inderdaad
een zoon, en gĳ moet hem de
naam _Isa

¨
aka geven. En ik wil

mĳn verbond met hem oprich-
ten als een verbond tot onbepaal-
de tĳd voor zĳn zaad na hem.b

20 Maar wat _Isma
¨
el betreft, ik

heb u gehoord. Zie! Ik wil hem
zegenen en wil hem vruchtbaar
maken en wil hem zeer, zeer ver-
menigvuldigen.c Hĳ zal stellig
twaalf oversten voortbrengen,
en ik wil hem tot een grote na-
tie doenworden.d 21 Maarmĳn
verbond zal ik met _Isa

¨
ak oprich-

ten,e die S _ara u volgend jaar op
deze bestemde tĳd zal baren.”f

22 Toen hield God op met hem
te spreken en voer op van _Abra-
ham.g 23 Daarop nam _Abraham
zĳn zoon _Isma

¨
el en alle mannen

die in zĳn huis geboren waren
en een ieder die met zĳn geld
was gekocht, al wat mannelĳk
was onder de huisgenoten van
_Abraham, en voorts besneed hĳ
nog op diezelfde dag het vlees
van hun voorhuid, juist zoals
God met hem gesproken had.h

24 En _Abraham was negenen-
negentig jaar oud toen hĳ het
vlees van zĳn voorhuid liet be-
snĳden.i 25 En zĳn zoon _Is-
ma

¨
el was dertien jaar oud toen

hĳ het vlees van zĳn voorhuid
liet besnĳden.j 26 Op diezelf-
de dag werd _Abraham besneden,
en ook zĳn zoon _Isma

¨
el.k 27 En

alle mannen van zĳn huisgezin,
een ieder die in het huis geboren
was en een ieder die van een bui-
tenlander voor geldwas gekocht,
werd met hem besneden.l

18 Later verscheen Jehovahm

aan hem te midden van de
grote bomen van M _amr

´
e,n ter-

wĳl hĳ omstreeks de hitte van de
dago aan de ingang van de tent
zat. 2 Toen hĳ zĳn ogen op-
sloeg,p keek hĳ en zie, er stonden
drie mannen op enige afstand
van hem. Zodra hĳ hen in het
oog kreeg, snelde hĳ hun van
de ingang der tent tegemoet en
boog zich vervolgens ter aarde
neer.q 3 Daarop zei hĳ: „Jeho-

vah, indien ik nu gunst in uw
ogen heb gevonden, ga dan als-
tublieft uw knecht niet voorbĳ.a

4 Laat er alstublieft een beetje
water worden gehaald, en GIJ

moet UW voeten laten wassen.b

Vlĳt U dan neer onder de boom.c

5 En laat ik een stuk brood ha-
len, en verkwikt UW hart.d Daar-
na kunt GIJ verder gaan, want
daarom zĳt GIJ hier bĳ UW knecht
langsgekomen.” Hierop zeiden
zĳ: „Goed. Gĳ moogt doen juist
zoals gĳ gesproken hebt.”

6 _Abraham dan haastte zich
naar de tent, naar S _ara, en zei:
„Haast u! Neem drie sea-maten
meelbloem, kneed het deeg en
maak ronde koeken.”e 7 Daar-
op liep _Abraham snel naar de
kudde en nam toen een malse en
goede jonge stier en gaf die aan
de bediende, en hĳ haastte zich
vervolgens om hem te bereiden.f

8 Verder nam hĳ boter en melk
en de jonge stier die hĳ bereid
had en zette het hun voor.g Toen
bleef hĳ zelf bĳ hen onder de
boom staan, terwĳl zĳ aten.h

9 Nu zeiden zĳ tot hem: „Waar
is S _ara, uw vrouw?”i Waarop hĳ
zei: „Hier in de tent!”j 10 Hĳ
dan vervolgde: „Volgend jaar
om deze tĳd zal ik beslist bĳ
u terugkomen, en zie! S _ara, uw
vrouw, zal een zoon hebben.”k

S _ara nu luisterde aan de ingang
van de tent, en dezewas achter de
man. 11 En _Abraham en S _ara
waren oud, daar zĳ vergevor-
derd in jaren waren.l Bĳ S _ara
had de menstruatie opgehouden.m

12 Daarom lachte S _ara toen in
zichzelfn en zei: „Zal ik, nadat
ik verwelkt ben, werkelĳk liefdes-
genot hebben, terwĳl bovendien
mĳn heer oud is?”o 13 Toen zei
Jehovah tot _Abraham: „Waarom
toch heeft S _ara gelachen en ge-
zegd: ’Zal ik wis en waarachtig
baren, ofschoon ik oud ben ge-
worden?’p 14 Is voor Jehovah
soms iets te buitengewoon?q Op
de bestemde tĳd zal ik bĳ u te-
rugkomen, volgend jaar om deze
tĳd, en S _ara zal een zoonhebben.”
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15 Maar S _ara ging het ontken-
nen en zei: „Ik heb niet gelachen!”
Want zĳ was bevreesd. Hierop
zei hĳ: „Neen! maar gĳ hebt w

´
el

gelachen.”a

16 Later stonden de mannen
vandaar op en keken neer in de
richting van S _odom,b en _Abra-
ham liep met hen mee om hun
uitgeleide te doen.c 17 En Je-
hovah zei: „Houd ik voor _Abra-
ham verborgen wat ik doe?d

18 Welnu, _Abraham zal beslist
een grote en machtige natie wor-
den, en alle nati

¨
en der aarde

moeten zich door bemiddeling
van hem zegenen.e 19 Want ik
ben bekend [en vertrouwd] met
hem geworden opdat hĳ zĳn zo-
nen en zĳn huisgezin na hem
moge gebieden, zodat zĳ stel-
lig Jehovah’s weg zullen houden
om rechtvaardigheid en recht te
doen;f opdat Jehovah stellig over
_Abraham moge brengen wat hĳ
omtrent hem gesproken heeft.”g

20 Dientengevolge zei Jeho-
vah: „Het klaaggeschrei over S _o-
dom en Gom _orra,h ja, het is luid,
en hun zonde, ja, ze is zeer zwaar.i

21 Ik ben vastbesloten af te da-
len om te zien of zĳ geheel en
al handelen naar het luide ge-
roep dat erover tot mĳ is doorge-
drongen, en zo niet, dan kan ik
het te weten komen.”j

22 Daarop wendden de man-
nen zich vandaar en begaven
zich op weg naar S _odom; maar
wat Jehovahk betreft, hĳ stond
nog voor _Abraham.l 23 Toen
trad _Abraham nader en zei: „Zult
gĳ werkelĳk de rechtvaardige
met de goddeloze wegvagen?m

24 Veronderstel dat er vĳftig
rechtvaardigen in het midden
van de stad zĳn. Zult gĳ hen dan
wegvagen en de plaats geen ver-
giffenis schenken ter wille van
de vĳftig rechtvaardigen die er-
in zĳn?n 25 Het is van u niet
denkbaar dat gĳ op deze wĳze
handelt, om de rechtvaardige
met de goddeloze ter dood te
brengen, zodat het de rechtvaar-
dige moet vergaan als de godde-

loze!a Het is van u niet denk-
baar.b Zal de Rechter van de
gehele aarde geen recht doen?”c

26 Toen zei Jehovah: „Indien ik
in S _odom vĳftig rechtvaardigen
in het midden van de stad zal
vinden, wil ik de hele plaats we-
gens hen vergiffenis schenken.”d

27 Maar _Abraham antwoordde
vervolgens en zei: „Alstublieft,
zie, ik heb het op mĳ genomen
tot Jehovah te spreken, ofschoon
ik stof en as ben.e 28 Veronder-
stel dat er aan de vĳftig recht-
vaardigen vĳf zouden ontbreken.
Zult gĳ om die vĳf de hele stad
verderven?” Hierop zei hĳ: „Ik
zal ze niet verderven indien ik er
vĳfenveertig vind.”f

29 Maar nog eens sprak hĳ
verder tot hem en zei: „Veron-
derstel dat er veertig worden ge-
vonden.” Hierop zei hĳ: „Ik zal
het niet doenwegens de veertig.”
30 Maar hĳ vervolgde: „Moge Je-
hovah alstublieft niet in toorn
ontbranden,g maar laat mĳ ver-
der spreken:h Veronderstel dat er
dertig worden gevonden.” Hĳ zei
weer: „Ik zal het niet doen indien
ik er dertig vind.” 31 Maar hĳ
ging nog verder: „Alstublieft, zie,
ik heb het op mĳ genomen tot
Jehovah te spreken:i Veronder-
stel dat er twintig worden ge-
vonden.” Vervolgens zei hĳ: „Ik
zal ze niet verderven wegens de
twintig.”j 32 Ten slotte zei hĳ:
„Moge Jehovah alstublieft niet
in toorn ontbranden,k maar laat
mĳ nog deze ene keer spreken:l

Veronderstel dat er tien worden
gevonden.” Waarop hĳ zei: „Ik
zal ze niet verderven wegens de
tien.”m 33 Toen ging Jehovahn

zĳns weegs, nadat hĳ ge
¨
eindigd

had tot _Abraham te spreken, en
_Abraham keerde naar zĳn plaats
terug.

19 Nu kwamen de twee enge-
len tegen de avond te S _o-

dom aan, en Lot zat in de poort
van S _odom.o Toen Lot hen in
het oog kreeg, stond hĳ op om
hen tegemoet te gaan en boog
zich neer met zĳn aangezicht ter
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aarde.a 2 Voorts zei hĳ: „Alstu-
blieft nu, mĳne heren, neemt als-
tublieft UWintrek in het huis van
UW knecht en blĳft overnachten
en laat UW voeten wassen.b Dan
moet GIJ vroeg opstaan en UW

reis vervolgen.”c Hierop zeiden
zĳ: „Neen, maar op het openba-
re plein zullen wĳ overnachten.”d

3 Hĳ drong echter zeer bĳ hen
aan,e zodat zĳ bĳ hem hun intrek
namen en in zĳn huis kwamen.
Toen rechtte hĳ een feestmaal
voor hen aan,f en hĳ bakte on-
gezuurde koekeng en zĳ gingen
eten.

4 Voordat zĳ zich konden neer-
leggen, omsingelden de mannen
van de stad, de mannen van S _o-
dom, het huis,h van knaap tot
grĳsaard, het hele volk in

´
e

´
en

samenscholing.i 5 En zĳ riepen
onophoudelĳk tot Lot en zeiden
tot hem: „Waar zĳn de mannen
die vanavond bĳ u gekomen zĳn?
Breng hen naar buiten bĳ ons,
opdat wĳ gemeenschap met hen
kunnen hebben.”j

6 Ten slotte ging Lot naar bui-
ten naar hen toe, tot aan de in-
gang, maar hĳ sloot de deur
achter zich. 7 Toen zei hĳ:
„Alstublieft, mĳn broeders, han-
delt niet slecht.k 8 Alstublieft,
ziet, ik heb twee dochters, die
nog nooit gemeenschap met een
man hebben gehad.l Laat mĳ
hen alstublieft naar buiten tot
U brengen. Doet vervolgens met
hen wat goed is in UW ogen.m

Doet deze mannen alleen niets,n

want juist daarom zĳn zĳ onder
de schaduw van mĳn dak geko-
men.”o 9 Hierop zeiden zĳ: „Ga
weg daar!” En zĳ voegden eraan
toe: „Deze eenzame is hier als
vreemdelingp komen vertoeven
en toch zou hĳ in werkelĳkheid
voor rechter willen spelen.q Nu
zullen wĳ u nog erger doen dan
hun.” Toen drongen zĳ hevig op
tegen de man,r tegen Lot, en
kwamen dichterbĳ om de deur
open te breken.s 10 De mannen
dan staken hun hand uit en trok-
ken Lot naar zich toe, het huis

in, en zĳ sloten de deur. 11 De
mannen die bĳ de ingang van
het huis waren, sloegen zĳ ech-
ter met blindheid,a van de klein-
ste tot de grootste,b zodat zĳ zich
afmatten bĳ hun pogingen de in-
gang te vinden.c

12 Toen zeiden de mannen tot
Lot: „Hebt gĳ hier nog iemand
anders? Schoonzoon en uw zonen
en uw dochters en al de uwen in
de stad, breng hen uit de plaats!d

13 Wantwĳverderven deze plaats,
omdat het geschreeuw tegen hen
luid is geworden voor Jehovah,e

zodat Jehovah ons heeft gezon-
den om de stad te verderven.”f

14 Derhalve ging Lot naar bui-
ten en sprak toen tot zĳn schoon-
zoons, die zĳn dochters zouden
nemen, en hĳ bleef zeggen: „Staat
op! Gaat uit deze plaats, want Je-
hovah verderft de stad!”g Maar
in de ogen van zĳn schoonzoons
scheen hĳ als iemand te zĳn die
schertste.h

15 Toen de dageraad echter op-
klom, drongen de engelen bĳ Lot
aan en zeiden: „Sta op! Neem
uw vrouw en uw twee dochters,
die zich hier bevinden,i opdat
gĳ niet in de dwaling van de stad
wordt weggevaagd!”j 16 Toen
hĳ bleef talmen,k grepen de
mannen, omdat Jehovah mede-
dogen met hem had,l zĳn hand
en de hand van zĳn vrouw en
de hand van zĳn twee dochters
vast, waarop zĳ hem naar bui-
ten brachten en buiten de stad
stelden.m 17 Zodra zĳ hen nu
tot aan de buitenwĳken hadden
uitgeleid, geschiedde het dat hĳ
vervolgens zei: „Ontkomter wille
van uw ziel!n Kĳk niet achter
uo en sta in het gehele District
niet stil!p Ontkom naar het berg-
land, opdat gĳ niet wordt weg-
gevaagd!”q

18 Toen zei Lot tot hen:
„Dat niet, alstublieft, Jehovah!
19 Zie toch, uw knecht heeft
gunst gevonden in uw ogenr zo-
dat gĳ uw liefderĳke goedheid
groot maakt,s die gĳ jegens mĳ
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hebt betracht om mĳn ziel in het
leven te houden,a maar ik — ik
ben niet in staat naar het berg-
land te ontkomen, uit vrees dat
rampspoed dicht bĳ mĳ blĳft en
ik stellig sterf.b 20 Zie toch,
deze stad is dichtbĳ om erheen
te vluchten en ze is maar klein.c

Mag ik alstublieft daarheen ont-
komen — is ze niet klein? — en
mĳn ziel zal in leven blĳven.”d

21 Derhalve zei hĳ tot hem:
„Zie, ook hierin betoon ik u
werkelĳk consideratie,e door de
stad waarvan gĳ gesproken hebt,
niet ondersteboven te keren.f

22 Haast u! Ontkom daarheen,
want ik kan niets doen, voordat
gĳ daar aangekomen zĳt!”g Daar-
om noemde hĳ de naam van de
stad Z _oar.h

23 De zon was over het land
opgegaan toen Lot te Z _oar aan-
kwam.i 24 Toen liet Jehovah
zwavel en vuur van Jehovah, uit
de hemel, op S _odom en op Go-
m _orra regenen.j 25 Aldus ging
hĳ ertoe over deze steden onder-
steboven te keren, ja, het gehele
District en alle inwoners der ste-
den en de planten van de aard-
bodem.k 26 En zĳn vrouw ging
van achter hem omkĳken, en zĳ
werd een zoutpilaar.l

27 Nu begaf _Abraham zich
vroeg in de morgen naar de plaats
waar hĳ voor Jehovah had ge-
staan.m 28 Vervolgens keek hĳ
neer in de richting van S _odom en
Gom _orra en in de richting van
het gehele land van het District,
en hĳ zag en zie, er steeg een
dikke rook op van het land, als
de dikke rook van een kalkoven!n

29 Het geschiedde nu dat toen
God de steden van het District
verdierf, God _Abraham indach-
tig was, doordat hĳ stappen deed
om Lot uit het midden van de
omkering weg te zenden toen
hĳ de steden te midden waarvan
Lot had gewoond, ondersteboven
keerde.o

30 Later trok Lot op uit Z _oar
en ging in het bergland wonen,
en zĳn twee dochters met hem,p

omdat hĳ bevreesdwerd in Z _oara

te wonen. Hĳ dan ging in een
grot wonen, hĳ en zĳn twee
dochters. 31 Nu zei de eerst-
geborene tot de jongste vrouw:
„Onze vader is oud, en er is geen
man in het land om betrek-
kingen met ons te hebben naar
de wĳze van de gehele aarde.b

32 Kom, laten wĳ onze vader
wĳn te drinken gevenc en bĳ hem
gaan liggen en via onze vader na-
geslacht in stand houden.”d

33 Zo bleven zĳ hun vader die
nacht wĳn te drinken geven;e

toen ging de eerstgeborene naar
binnen en ging bĳ haar vader lig-
gen, maar hĳ wist niet wanneer
zĳ ging liggen en wanneer zĳ op-
stond. 34 Nugeschiedde het de
volgende dag, dat de eerstgebo-
rene tot de jongste zei: „Zie, ik
heb vannacht bĳ mĳn vader ge-
legen. Laten wĳ hem ook deze
nacht wĳn te drinken geven.
Gaat gĳ dan naar binnen, ga bĳ
hem liggen en laten wĳ via onze
vader nageslacht in stand hou-
den.” 35 Zo gaven zĳ hun va-
der ook die nacht herhaaldelĳk
wĳn te drinken; toen stond de
jongste op en ging bĳ hem lig-
gen, maar hĳ wist niet wanneer
zĳ ging liggen en wanneer zĳ
opstond. 36 En de beide doch-
ters van Lot werden zwanger
van hun vader.f 37 Mettertĳd
werd de eerstgeborene moeder
van een zoon en zĳ gaf hem de
naam M _oab.g Hĳ is de vader van
M _oab, tot op deze dag.h 38 Wat
de jongste betreft, ook zĳ baarde
een zoon en gaf hem toen de
naam Ben- _Ammi. Hĳ is de vader
van de zonen van _Ammon,i tot op
deze dag.

20 Nu brak _Abraham vandaarj

op naar het land van de
N _egeb en ging tussen K _adesk

en Surl wonen en vertoefde als
vreemdeling te G _erar.m 2 En
_Abraham zei herhaaldelĳk be-
treffende zĳn vrouw S _ara: „Zĳ is
mĳn zuster.”n Hierop zond Abi-
m _elech, de koning van G _erar,
[iemand] en nam S _ara.o 3 Na-
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derhand kwam God ’s nachts in
een droom tot Abim _elech en zei
tot hem: „Zie, gĳ zĳt zo goed als
dood wegens de vrouw die gĳ
hebt genomen,a daar zĳ een an-
dere eigenaar toebehoort als zĳn
vrouw.”b 4 Abim _elech was ech-
ter niet tot haar genaderd.c Der-
halve zei hĳ: „Jehovah, zult gĳ
een natie diewerkelĳk rechtvaar-
dig is, doden?d 5 Heeft hĳ niet
tot mĳ gezegd: ’Zĳ is mĳn zus-
ter’? en zĳ — heeft ook zĳ niet
gezegd: ’Hĳ is mĳn broer’? In de
oprechtheidvan mĳn hart en met
onschuld van mĳn handen heb
ik dit gedaan.”e 6 Daarop zei de
[ware] God tot hem in de droom:
„Ook ik heb geweten dat gĳ dit in
de oprechtheid van uw hart hebt
gedaan,f en ik weerhield u er ook
van tegen mĳ te zondigen.g Daar-
om heb ik niet toegelaten dat gĳ
haar zoudt aanraken.h 7 Maar
geef nu de vrouw van de man te-
rug, want hĳ is een profeet,i en hĳ
zal smeekbeden voor u opzenden.j

Blĳf dus leven. Maar indien gĳ
haar niet teruggeeft, weet dan
dat gĳ beslist zult sterven, gĳ en
al de uwen.”k

8 Abim _elech dan stond ’s mor-
gens vroeg op en riep vervolgens
al zĳn dienaren en sprak al deze
dingen ten aanhoren van hen.
En de mannen werden zeer be-
vreesd. 9 Toen riep Abim _elech
_Abraham en zei tot hem: „Wat
hebt gĳ ons aangedaan, en wat
voor zonde heb ik tegen u be-
gaan, dat gĳ over mĳ en mĳn
koninkrĳk een grote zondel hebt
gebracht? Daden die niet gedaan
hadden mogen worden, hebt gĳ
in verband met mĳ gedaan.”m

10 Verder zei Abim _elech tot
_Abraham: „Wat hebt gĳ ermee
beoogd, dat gĳ deze zaak hebt
gedaan?”n 11 Hierop zei _Abra-
ham: „Nu, omdat ik bĳ mĳzelf
zei: ’Ongetwĳfeld is er geenvrees
voor God in deze plaats,o en zĳ
zullen mĳ stellig doden wegens
mĳnvrouw.’p 12 En bovendien,
zĳ is waarlĳk mĳn zuster, de
dochter van mĳn vader, alleen

niet de dochter van mĳn moeder;
en zĳ werdmĳnvrouw.a 13 Het
geschiedde nu toen God mĳ ver
van het huis van mĳn vader liet
omdolen,b dat ik tot haar zei: ’Dit
is uw liefderĳke goedheidc die
gĳ jegens mĳ moogt betrachten:
Zeg op elke plaats waar wĳ zul-
len komen van mĳ: „Hĳ is mĳn
broer.” ’ ”d

14 Hierna nam Abim _elech scha-
pen en runderen en dienstknech-
ten en dienstmaagden en gaf die
aan _Abraham en gaf hem zĳn
vrouw S _ara terug.e 15 Voorts
zei Abim _elech: „Zie, mĳn land
staat tot uw beschikking. Woon
waar het goed is in uw ogen.”f

16 En tot S _ara zei hĳ: „Zie, ik
geef uw broerg werkelĳk duizend
zilveren geldstukken. Zie, het is
voor u een bedekkingh der ogen
met betrekking tot allen die bĳ u
zĳn, en voor iedereen, en gĳ zĳt
van smaad gezuiverd.” 17 Toen
zond _Abraham smeekbeden op
tot de [ware] God,i waarop God
Abim _elech en zĳn vrouw en zĳn
slavinnen genas, en zĳ gingen
kinderen baren. 18 Want Jeho-
vah had elke moederschoot van
het huis van Abim _elech vast toe-
gesloten wegens S _ara, _Abrahams
vrouw.j

21 En Jehovah richtte zĳn
aandacht op S _ara, juist

zoals hĳ had gezegd, en Jeho-
vah deed nu aan S _ara juist zoals
hĳ had gesproken.k 2 En S _ara
werd zwangerl en baarde _Abra-
ham vervolgens een zoon op zĳn
oude dag, op de bestemde tĳd
waarvan God tot hem gesproken
had.m 3 Bĳgevolg gaf _Abraham
zĳn zoon die hem geboren was,
die S _ara hem gebaard had, de
naam _Isa

¨
ak.n 4 Voorts besneed

_Abraham zĳn zoon _Isa
¨
ak toen

deze acht dagen oud was, juist
zoals God hem geboden had.o

5 En _Abraham was honderd jaar
oud toen hem zĳn zoon _Isa

¨
ak

geboren werd. 6 Toen zei S _ara:
„God heeft mĳ een lachen be-
reid: iedereen die het hoort, zal

HFDST. 20

a Ge12:17

Ps 105:14

b De22:22

c Le 18:19

d Ge18:25

e 1Kr 29:17

Ps 26:6

f 1Sa 16:7

Sp 21:2

Jer 17:10

g Ge39:9

h Sp 6:29

1Kor 7:1

i Ex 7:1

Ps 105:15

j De9:20

Job 42:8
Jak 5:16

1Pe 3:12

k Ez 3:19

l Le 20:10

Heb 13:4

m Sp 28:10

n Ge12:18

Ge 26:10

o Job 1:1
Sp 8:13

p Ge12:12

Ge 26:7

�����������������������������

2ekolom

a Ge11:29

b Ge12:1

Han 7:3

c Ge47:29

Ru 3:10

2Sa 9:7

Kol 3:12

d Ge12:13

Ef 5:22

e Ge12:16

f Ge47:6

g Ge12:13

Ge 20:2

h Sp 12:16

i Sp 15:8

Jak 5:16

j Ge12:17

�����������������������������

HFDST. 21

k Ge18:10

l Heb 11:11

m Ge17:21

Ge 18:14

2Kon 4:17

Ro 9:9

n Ge17:19

Joz 24:3

Ro 9:7

o Ge17:12

Le 12:3
Lu 2:21

Jo 7:22

Han 7:8

29 Sara’s reinheid in gevaar. Isa
¨
ak geboren GENESIS 20:4–21:6



om mĳ lachen.”a 7 En zĳ voeg-
de eraan toe: „Wie zou tot _Abra-
ham [de woorden] hebben geuit:
’S _ara zal stellig kinderen zogen’,
aangezien ik op zĳn oude dag een
zoon heb gebaard?”

8 Nu groeide het kind op en
werd ten slotte gespeend;b en
_Abraham rechtte vervolgens een
groot feestmaal aan op de dag
waarop _Isa

¨
ak gespeend werd.

9 En S _ara merkte voortdurend
op dat de zoon van H _agar, de
Egyptische,c die zĳ _Abraham
gebaard had, de spot dreef.d

10 Daarom ging zĳ tot _Abraham
zeggen: „Verjaag deze slavin en
haar zoon, want de zoon van
deze slavin zal geen erfgenaam
zĳn met mĳn zoon, met _Isa

¨
ak!”e

11 Maar dit bleek iets zeer on-
aangenaams te zĳn voor _Abra-
ham met betrekking tot zĳn
zoon.f 12 Toen zei God tot
_Abraham: „Laat niets van wat
S _ara tot u blĳft zeggen, u onaan-
genaam zĳn omtrent de jongen
en omtrent uw slavin. Luister
naar haar stem, want door be-
middeling van _Isa

¨
ak zal dat zĳn

wat uw zaad genoemd zal wor-
den.g 13 En wat de zoon van de
slavinh betreft, ik zal ook hem tot
een natie maken, omdat hĳ uw
nakomeling is.”i

14 _Abraham dan stond vroeg
in de morgen op en nam brood
en een leren waterzak en gaf dat
aan H _agar,j het op haar schouder
zettend, en het kind,k en zond
haar toen weg. En zĳ ging heen
en doolde rond in de wilder-
nis van Bers _eba.l 15 Ten slotte
raakte het water in de leren zak
opm en zĳ wierpn het kind onder
een van de struiken. 16 Toen
ging zĳ verder en zette zich al-
leen neer, op een afstand van on-
geveer een boogschot daarvan-
daan, want zĳ zei: „Laat mĳ het
niet aanzien dat het kind sterft.”o

Zĳ ging dus op een afstand zit-
ten en verhief toen haar stem en
weende.p

17 Daarop hoorde God de stem
van de jongen,q en Gods engel

riep H _agar uit de hemel toe en
zei tot haar:a „Wat is er met u,
H _agar? Wees niet bevreesd, want
God heeft geluisterd naar de
stem van de jongen, daar waar
hĳ is. 18 Sta op, neem de jon-
gen op en houd hem vast met uw
hand, want ik zal hem tot een
grote natie maken.”b 19 Toen
opende God haar ogen, zodat zĳ
een waterput in het oog kreeg;c

en zĳ ging de leren zak met wa-
ter vullen en gaf de jongen te
drinken. 20 En God was voort-
durend met de jongen,d en hĳ
groeide op en bleef in de wil-
dernis wonen; en hĳ werd een
boogschutter.e 21 En hĳ ging
in de wildernis van P _aranf wo-
nen, en zĳn moeder nam voorts
een vrouw voor hem uit het land
Eg _ypte.

22 Nu geschiedde het in die
tĳd dat Abim _elech, alsook zĳn
legeroverste P _ichol, tot _Abraham
zei: „God is met u in alles wat
gĳ doet.g 23 Zweer mĳ nu daar-
om hier bĳ Godh dat gĳ niet on-
trouw zult blĳken te zĳn aan mĳ
en aan mĳn nageslacht en aan
mĳn nakomelingschap;i dat gĳ,
naar de loyale liefde waarmee ik u
behandeld heb,j ook zo zult han-
delen jegens mĳ en ten opzichte
van het land waarin gĳ tot nu toe
als vreemdeling hebt vertoefd.”k

24 _Abraham dan zei: „Ik zal zwe-
ren.”l

25 Toen _Abraham Abim _elech
ernstig onderhield over de wa-
terput die de knechten van Abi-
m _elech met geweld in beslag
hadden genomen,m 26 zei Abi-
m _elech voorts: „Ik weet niet wie
deze zaak heeft gedaan, noch
hebt g

´
ı
´
j het mĳ verteld, en zelf

heb ik er ook niet van gehoord
dan vandaag.”n 27 Daarop nam
_Abraham schapen en runderen
en gaf ze aan Abim _elech,o waar-
na zĳ beiden een verbond sloten.p

28 Toen _Abraham zeven ooilam-
meren van het kleinvee apart
zette, 29 zei Abim _elech vervol-
gens tot _Abraham: „Wat hebben
deze zeven ooilammeren hier te
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betekenen, die gĳ apart hebt ge-
zet?” 30 Waarop hĳ zei: „Gĳ
dient de zeven ooilammeren uit
mĳn hand aan te nemen, opdat
het mĳ tot een getuigenisa moge
dienen dat ik deze put heb gegra-
ven.” 31 Daarom noemde hĳ
die plaats Bers _eba,b omdat zĳ
daar beiden een eed hadden ge-
zworen. 32 Zĳ sloten dus een
verbondc te Bers _eba, waarna Abi-
m _elech met zĳn legeroverste P _i-
chol opstond en zĳ naar het land
der Filistĳnend terugkeerden.
33 Daarna plantte hĳ een tama-
riskboom te Bers _eba en riep daar
de naam van Jehovah aan,e de
voor onbepaalde tĳd blĳvende
God.f 34 En _Abraham vertoef-
de nog vele dagen als vreemde-
ling in het land der Filistĳnen.g

22 Na deze dingen nu ge-
schiedde het dat de [ware]

God _Abraham op de proef stel-
de.h Bĳgevolg zei hĳ tot hem:
„ _Abraham!”, waarop hĳ zei: „Hier
ben ik!”i 2 Vervolgens zei hĳ:
„Neem alstublieft uw zoon, uw
enige zoon, die gĳ zo liefhebt,j

_Isa
¨
ak,k en maak een tocht naar

het land Mor _ial en offer hem daar
als brandoffer op een van de ber-
gen die ik u zal aanwĳzen.”m

3 _Abraham stond dus ’s mor-
gens vroeg op en zadelde zĳn
ezel en nam twee van zĳn bedien-
den en zĳn zoon _Isa

¨
ak met zich

mee;n en hĳ kloofde het hout
voor het brandoffer. Toen stond
hĳ op en ondernam de tocht naar
de plaats die de [ware] God hem
had aangewezen. 4 Pas op de
derde dag sloeg _Abraham zĳn
ogen op en toen zag hĳ uit de
verte de plaats. 5 _Abraham zei
nu tot zĳn bedienden:o „Blĳft GIJ

hier met de ezel, maar ik en de
jongen willen verder gaan naar
daarginds en aanbiddenp en tot U

terugkeren.”

6 Daarna nam _Abraham het
hout van het brandoffer en legde
het op zĳn zoon _Isa

¨
akq en nam

het vuur en het slachtmes in zĳn
handen, en beiden gingen samen

verder.a 7 Toen zei _Isa
¨
ak tot

zĳn vader _Abraham: „Mĳn va-
der!”b Waarop hĳ zei: „Hier ben
ik, mĳn zoon!”c Hĳ dan vervolgde:
„Hier zĳn het vuur en het hout,
maar waar is het schaap voor
het brandoffer?”d 8 Hierop zei
_Abraham: „God zal zelf voorzien
in het schaap voor het brand-
offer,e mĳn zoon.” En beiden lie-
pen samen voort.

9 Ten slotte bereikten zĳ de
plaats die de [ware] God hem had
aangewezen, en _Abraham bouw-
de daar een altaarf en schikte het
hout en bond zĳn zoon _Isa

¨
ak aan

handen en voeten en legde hem
op het altaar, boven op het hout.g

10 Toen stak _Abraham zĳn hand
uit en nam het slachtmes om
zĳn zoon te doden.h 11 Maar
daar riep Jehovah’s engel hem
uit de hemel toe en zei:i „ _Abra-
ham, _Abraham!”, waarop hĳ ant-
woordde: „Hier ben ik!” 12 Ver-
volgens zei hĳ: „Steek uw hand
niet uit tegen de jongen en doe
hem volstrekt niets,j want nu
weet ik werkelĳk dat gĳ godvre-
zend zĳt, doordat gĳ mĳ uw zoon,
uw enige, niet hebt onthouden.”k

13 Hierop sloeg _Abraham zĳn
ogen op en keek, en daar op eni-
ge afstand v

´
o

´
or [hem] was een

ram, die met zĳn hoorns in het
struikgewas verward zat. _Abra-
ham dan ging erheen en nam de
ram en offerde hem ten brand-
offer in plaats van zĳn zoon.l

14 Toen gaf _Abraham die plaats
de naam Jeh _ovah-J _ireh. Daarom
is het heden nog gebruikelĳk te
zeggen: „Op de berg van Jehovah
zal erin worden voorzien.”m

15 En Jehovah’s engel riep
_Abraham vervolgens voor de
tweede maal uit de hemel toe
16 en zei: „’Waarlĳk, ik zweer bĳ
mĳzelf,’ is de uitspraak van Je-
hovah,n ’dat wegens het feit dat
gĳ deze zaak hebt gedaan en gĳ
[mĳ] uw zoon, uw enige,o niet
hebt onthouden, 17 ik u voor-
zeker zal zegenen en uw zaad
voorzeker zal vermenigvuldigen
als de sterren aan de hemel en
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als de zandkorrels die aan de
zeeoever zĳn;a en uw zaad zal de
poort van zĳn vĳanden in be-
zit nemen.b 18 En door bemid-
deling van uw zaadc zullen alle
nati

¨
en der aarde zich stellig ze-

genen, ten gevolge van het feit
dat gĳ naar mĳn stem hebt ge-
luisterd.’ ”d

19 Hierna keerde _Abraham
naar zĳn bedienden terug, en zĳ
stonden op en gingen gezamen-
lĳk op weg naar Bers _eba;e en
_Abraham bleef te Bers _eba wo-
nen.

20 Het geschiedde nu na deze
dingen dat _Abraham het be-
richt door kreeg: „Zie, ook M _ilkaf

heeft zonen aan uw broer N _ahorg

gebaard: 21 Uz, zĳn eerstge-
borene, en diens broer Buz,h

en K _emu
¨
el, de vader van _Aram,

22 en Ch _esed en H _azo en P _ildas
en J _idlaf en Beth _u

¨
el.”i 23 En

Beth _u
¨
el werd de vader van Re-

b _ekka.j Deze acht baarde M _ilka
aan N _ahor, de broer van _Abra-
ham. 24 Dan was er nog zĳn
bĳvrouw, wier naam Re _

¨
umawas.

Mettertĳd baarde ook zĳ: T _ebah
en G _aham en T _ahas en M _a

¨
acha.k

23 En de levenstĳd van S _ara
bedroeg ten slotte hon-

derd zevenentwintig jaar. Ditwa-
ren de jaren van S _ara’s leven.l

2 S _ara dan stierf in K _irjath-
_Arba,m dat wil zeggen H _ebron,n in
het land K _ana

¨
an,o en _Abraham

ging naar binnen om over S _ara te
weeklagen en haar te bewenen.
3 Toen stond _Abraham van voor
zĳn dode op en sprak vervolgens
tot de zonen van Hethp en zei:
4 „Een inwonende vreemdeling
en bĳwoner ben ik onder U.q

Geeft mĳ een grafstede in eigen-
dom onder U, opdat ik mĳn dode
buiten mĳn gezicht moge be-
graven.”r 5 Hierop antwoord-
den de zonen van Heth _Abra-
ham, door tot hem te zeggen:
6 „Hoor ons, mĳn heer.s Een
overste van God zĳt gĳ in ons
midden.t Begraaf uw dode zelfs
in de keur van onze grafsteden.u

Niemand van ons zal u zĳn graf-

stede onthouden, om te beletten
dat gĳ uw dode begraaft.”a

7 Daarna stond _Abraham op
en boog zich neer voor de ingebo-
renen,b voor de zonen van Heth,c

8 en sprak met hen en zei: „In-
dien UW ziel erin toestemt dat
ik mĳn dode buiten mĳn gezicht
begraaf, luistert dan naar mĳ en
dringt voor mĳ aan bĳ _Efron,
de zoon van Z _ohar,d 9 dat hĳ
mĳ de grot van Machp _elae geeft,
die hem toebehoort, welke aan
het uiteinde van zĳn veld ligt.
Laat hem die voor het volle be-
drag in zilver aan mĳ geven tot
een grafstede in eigendom in UW

midden.”f

10 _Efron nu zat te midden van
de zonen van Heth. Derhalve
antwoordde _Efron, de Hethiet,g

_Abraham ten aanhoren van de
zonen van Heth in het bĳzĳn van
allen die de poort van zĳn stad
ingingen, en zei:h 11 „Neen,
mĳn heer! Luister naar mĳ. Het
veld geef ik u beslist, en de grot
die daarin is, ja, die geef ik u.
Waarlĳk, voor de ogen van de zo-
nen van mĳn volk geef ik u die.i

Begraaf uw dode.” 12 Daarop
boog _Abraham zich neer voor
de ingeborenen 13 en sprak tot
_Efron ten aanhoren van de in-
geborenen en zei: „Alleen indien
gĳ — neen, luister naar mĳ! Ik
wil u het bedrag in zilver voor
het veld geven. Neem het van
mĳ aan,j opdat ik mĳn dode daar
moge begraven.”

14 Toen antwoordde _Efron
_Abraham, door tot hem te zeg-
gen: 15 „Mĳnheer, luister naar
mĳ. Een stuk land ter waarde
van vierhonderd zilveren sik-
kelen, wat betekent dat tussen
mĳ en u? Begraaf dus uw dode.”k

16 Bĳgevolg luisterde _Abraham
naar _Efron, en _Abraham woog
_Efron het bedrag in zilver af
waarvan hĳ ten aanhoren van
de zonen van Heth gesproken
had, vierhonderd zilveren sikke-
len, gangbaar bĳ de kooplieden.l

17 Zo werd het veld van _Efron,
dat in Machp _ela was, hetwelk

HFDST. 22

a Ge13:16

Ge 15:5

Han 3:25

Ga 3:29

Heb 6:14

b 2Sa 11:23

Ps 2:8

Da 2:44

Heb 2:14

Opb 11:15

c Ge3:15

Ro 9:7

Ga 3:16

d Za 8:23

Ga 3:8

e Ge21:31

f Ge11:29

g Ge11:26

h Job 32:2

i Ge25:20

j Ge24:15

Ro 9:10

k 2Sa 10:6

�����������������������������

HFDST. 23

l Ge17:17

m Joz 14:15

n Ge35:27

Nu13:22

o Ge12:5

Ps 105:11

p Ge10:15

Ge 23:20

q Ge17:8

Heb 11:9

r Ge49:30

Han 7:5

s Ge43:20

t Ge21:22

u Jes 53:9

Jo 19:41

�����������������������������

2ekolom

a Joz 24:32

b 1Pe 2:17

c 1Kr 1:13

d Ge25:9

e Ge49:30

f Ge23:15

g Ge50:13

h Ge34:20

De 16:18

Ru 4:1

i De19:15

Ru 4:4

j Ge14:23

Ro 13:8

k 2Sa 2:5

l Ezr 8:25

Han 7:16

GENESIS 22:18–23:17 Zaad beloofd. Sara sterft. Machpela 32



tegenover M _amr
´
e ligt, het veld

en de grot die daarin was en alle
bomen die op het veld stonden,a

welke zich binnen al zĳn gren-
zen rondom bevonden, overge-
dragenb 18 aan _Abraham als
zĳn gekochte eigendom, voor de
ogen van de zonen van Heth on-
der allen die de poort van zĳn
stad ingingen.c 19 En daarna
begroef _Abraham zĳn vrouw
S _ara in de grot van het veld van
Machp _ela tegenover M _amr

´
e, dat

wil zeggen H _ebron, in het land
K _ana

¨
an.d 20 Zo werd het veld

en de grot die daarin was, over-
gedragen aan _Abraham tot een
grafstede in eigendom uit de
handen van de zonen van Heth.e

24 _Abraham nu was oud, ver-
gevorderd in jaren; en Je-

hovah had _Abraham in alles geze-
gend.f 2 Derhalve zei _Abraham
tot zĳn knecht, de oudste van zĳn
huis, die alles wat hĳ had bestuur-
de:g „Leg uw hand alstublieft on-
der mĳn dĳ,h 3 daar ik u moet
laten zweren bĳ Jehovah,i de God
van de hemel en de God van de
aarde, dat gĳ voor mĳn zoon geen
vrouw zult nemen uit de dochters
der Kana

¨
anieten, te midden van

wie ik woon,j 4 maar gĳ zult
naar mĳn land en naar mĳn bloed-
verwantenk gaan, en gĳ zult stel-
lig voor mĳn zoon, voor _Isa

¨
ak, een

vrouw nemen.”

5 De knecht zei echter tot
hem: „Als de vrouw nu eens niet
met mĳ mee wenst te gaan naar
dit land? Moet ik dan uw zoon
beslist terugbrengen naar het
land waaruit gĳ zĳt weggetrok-
ken?”l 6 Hierop zei _Abraham
tot hem: „Wees op uw hoede dat
gĳ mĳn zoon niet daarheen te-
rugbrengt.m 7 Jehovah, de God
van de hemel, die mĳ uit het huis
van mĳn vader en uit het land
van mĳn bloedverwanten heeft
genomen,n en die tot mĳ gespro-
ken en mĳ gezworen heeft,o door
te zeggen: ’Aan uw zaadp zal ik
dit land geven’,q hĳ zal zĳn en-
gel voor u uit zenden,r en gĳ
zult stellig vandaar een vrouw

voormĳn zoon nemen.a 8 Maar
mocht de vrouw niet met u mee
wensen te gaan, dan zult gĳ vrĳ
zĳn geworden van deze eed aan
mĳ.b Alleen moogt gĳ mĳn zoon
niet daarheen terugbrengen.”
9 Daarop legde de knecht zĳn
hand onder de dĳ van zĳn mees-
ter _Abraham en zwoer hem be-
treffende deze zaak.c

10 De knecht nam derhalve
tien kamelenvan de kamelenvan
zĳn meester en maakte aanstal-
ten om te gaan, met allerlei goe-
de dingen van zĳn meester in
zĳn hand.d Toen stond hĳ op en
begaf zich op weg naar Mesopo-
t _ami

¨
e, naar de stad van N _ahor.

11 Ten slotte liet hĳ de kame-
len buiten de stad neerknielen
bĳ een waterput, tegen de avond-
tĳd,e tegen de tĳd dat de vrou-
wen die water putten gewoonlĳk
naar buiten kwamen.f 12 Ver-
volgens zei hĳ: „Jehovah, de
Godvan mĳn meester _Abraham,g

laat het alstublieft heden voor
mĳn aangezicht geschieden en
betracht liefderĳke goedheidh

jegens mĳn meester _Abraham.i

13 Zie, ik sta nu bĳ een water-
bron, en de dochters van de man-
nen der stad komen naar bui-
ten omwater te putten.j 14 Het
moet geschieden dat de jonge
vrouw tot wie ik zal zeggen:
’Laat uw waterkruik alstublieft
neer, opdat ik moge drinken’, en
die werkelĳk zal zeggen: ’Drink,
en ik zal ook uw kamelen dren-
ken’, d

´
ı
´
e moet gĳ voor uw

knecht, voor _Isa
¨
ak, bestemmen;k

en laat mĳ hieraan weten dat gĳ
loyale liefde jegens mĳn meester
hebt betracht.”l

15 Nu dan, het geschiedde dat
nog voordat hĳ was uitgespro-
ken,m zie, daar kwam Reb _ekka
naar buiten, die geboren was aan
Beth _u

¨
el,n de zoon van M _ilka,o

de vrouw van N _ahor,p _Abrahams
broer, en haar waterkruik was
op haar schouder.q 16 De jon-
ge vrouw nu was zeer aantrek-
kelĳk van uiterlĳk,r een maagd,
en [nog] geen man had seksuele
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gemeenschap met haar gehad;a

en zĳ daalde vervolgens af naar
de bron en ging haar waterkruik
vullen en kwam toen naar boven.
17 Terstond snelde de knecht
haar tegemoet en zei: „Geef mĳ
alstublieft een slokje water uit
uw kruik.”b 18 Hierop zei zĳ:
„Drink, mĳn heer.” Toen liet zĳ
vlug haar kruik neer op haar
hand en gaf hem te drinken.c

19 Nadat zĳ hem genoeg had la-
ten drinken, zei zĳ: „Ook voor
uw kamelen zal ik water putten,
totdat ze genoeg gedronken heb-
ben.”d 20 Zĳ goot dus vlug haar
kruik leeg in de drinkbak en liep
telkens weer naar de put om wa-
ter te putten,e en zĳ bleef voor al
zĳn kamelen putten. 21 Al die
tĳd staarde de man haar vol ver-
bazing aan, terwĳl hĳ het stil-
zwĳgen bewaarde om te weten of
Jehovah zĳn tocht succesvol had
gemaakt of niet.f

22 Dientengevolge geschiedde
het toen de kamelen genoeg ge-
dronken hadden, dat de man een
gouden neusringg nam van een
halve sikkel in gewicht en twee
armbandenh voor haar handen,
waarvan het gewicht tien gouden
sikkelen was, 23 en vervolgens
zei: „Wiens dochter zĳt gĳ? Ver-
tel het mĳ alstublieft. Is er in
het huis van uw vader ook plaats
voor ons om te overnachten?”i

24 Hierop zei zĳ tot hem: „Ik
ben de dochter van Beth _u

¨
el,j de

zoon van M _ilka, die zĳ aan N _ahor
heeft gebaard.”k 25 En zĳ zei
verder tot hem: „Er is bĳ ons zo-
wel stro als veel voer, ook plaats
om te overnachten.”l 26 Toen
boog de man zich en wierp zich
neer voor Jehovahm 27 en zei:
„Gezegend zĳ Jehovah,n de God
van mĳn meester _Abraham, die
zĳn liefderĳke goedheid en zĳn
trouw jegens mĳn meester niet
achterwege heeft gelaten. Op
mĳn weg heeft Jehovah mĳ naar
het huis van de broeders van
mĳn meester geleid.”o

28 En de jonge vrouw snelde
heen en ging het huisgezin van

haar moeder over deze dingen
vertellen. 29 Reb _ekka nu had
een broer en zĳn naam was L _a-
ban.a L _aban dan snelde heen
naar de man die buiten bĳ de
bron was. 30 Het geschiedde
nu dat zodra hĳ de neusring en
de armbandenb aan de handen
van zĳn zuster zag en zodra hĳ
de woorden van zĳn zuster Re-
b _ekka hoorde, die zei: „Zo heeft
de man tot mĳ gesproken”, hĳ
naar de man toe ging, en zie,
daar stond hĳ bĳ de kamelen
aan de bron. 31 Terstond zei
hĳ: „Kom, gĳ gezegende van Je-
hovah.c Waarom blĳft gĳ hier
buiten staan, terwĳl

´
ık het huis

in gereedheid heb gebracht en
plaats heb gemaakt voor de ka-
melen?” 32 Daarop kwam de
man in het huis, en hĳ spande
vervolgens de kamelen uit en
gaf stro en voer aan de kame-
len en water om zĳn voeten en
de voeten van de mannen die bĳ
hemwaren tewassen.d 33 Toen
werd hem iets te eten voorgezet,
maar hĳ zei: „Ik zal niet eten
voordat ik over mĳn zaken ge-
sproken heb.” Derhalve zei hĳ:
„Spreek!”e

34 Toen vervolgde hĳ: „Ik ben
_Abrahams knecht.f 35 En Je-
hovah heeft mĳn meester zeer
gezegend, doordat hĳ hem steeds
groter maakt en hem schapen en
runderen en zilver en goud en
dienstknechten en dienstmaag-
den en kamelen en ezels geeft.g

36 Voorts heeft S _ara, de vrouw
van mĳn meester, mĳn mees-
ter een zoon gebaard nadat zĳ
oud geworden was;h en hĳ zal
hem alles geven wat hĳ heeft.i

37 Mĳn meester dan heeft mĳ
doen zweren, door te zeggen:
’Gĳ moogt voor mĳn zoon geen
vrouw nemen uit de dochters
der Kana

¨
anieten, in wier land ik

woon.j 38 Neen, maar gĳ zult
naar het huis van mĳn vader
en naar mĳn familiek gaan, en
gĳ moet een vrouw voor mĳn
zoon nemen.’l 39 Doch ik zei
tot mĳn meester: ’Als de vrouw
nu eens niet met mĳ mee zal
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gaan?’a 40 Toen zei hĳ tot mĳ:
’Jehovah, voor wiens aangezicht
ik heb gewandeld,b zal zĳn en-
gel met u zendenc en zal u stel-
lig succes doen hebben op uw
weg;d en gĳ moet een vrouw voor
mĳn zoon nemen uit mĳn familie
en uit het huis van mĳn vader.e

41 Danpas zult gĳ ontslagen zĳn
van de met een eed bekrachtigde
verplichting jegens mĳ, wanneer
gĳ bĳ mĳn familie zĳt gekomen,
en indien zĳ haar niet aan u zul-
len geven, dan zult gĳ stellig vrĳ
worden van de met een eed be-
krachtigde verplichting jegens
mĳ.’f

42 Toen ik dan vandaag bĳ de
bron kwam, zei ik: ’Jehovah, de
God van mĳn meester _Abraham,
indien gĳ mĳ werkelĳk succes
doet hebben op de weg waarop
ik ga,g 43 zie, ik sta nu bĳ een
waterbron. Het moet geschieden
dat het meisjeh dat naar buiten
komt omwater te putten, tot wie
ik werkelĳk zal zeggen: „Laat
mĳ alstublieft een beetje water
uit uw kruik drinken”, 44 en
die inderdaad tot mĳ zal zeggen:
„Drink zelf, en ik zal ook voor
uw kamelen water putten”, zĳ
de vrouw is die Jehovah voor de
zoon van mĳn meester bestemd
heeft.’i

45 Nog voordat ik in mĳn hartj

was uitgesproken,k zie, daar
kwam Reb _ekka naar buiten, met
haar kruik op haar schouder; en
zĳ daalde vervolgens af naar de
bron en ging water putten.l Toen
zei ik tot haar: ’Geef mĳ alstu-
blieft te drinken.’m 46 Zĳ dan
liet vlug haar kruik van zich neer
en zei: ’Drink,n en ik zal ook uw
kamelen drenken.’ Toen dronk
ik, en zĳ drenkte ook de kame-
len. 47 Daarna vroeg ik haar
en zei: ’Wiens dochter zĳt gĳ?’,o

waarop zĳ zei: ’De dochter van
Beth _u

¨
el, de zoon van N _ahor, die

M _ilka hem gebaard heeft.’ Bĳge-
volg deed ik de neusring in haar
neusgat en de armbanden aan
haar handen.p 48 Toen boog ik
mĳ en wierp mĳ neer voor Jeho-

vah en zegende Jehovah, de God
van mĳn meester _Abraham,a die
mĳ op de ware weg had geleidb

om de dochter van de broeder
van mĳn meester voor zĳn zoon
te nemen. 49 En nu, indien GIJ

werkelĳk liefderĳke goedheid en
trouw jegens mĳn meester be-
tracht,c laat het mĳ weten; maar
zo niet, laat het mĳ weten, opdat
ik mĳ naar rechts of naar links
kan wenden.”d

50 Toen antwoordden L _aban
en Beth _u

¨
el en zeiden: „Van Je-

hovah is deze zaak uitgegaan.e

Wĳ kunnen kwaad noch goed tot
u spreken.f 51 Zie, Reb _ekka is
voor uw aangezicht. Neem haar
en ga heen, en laat haar de zoon
van uw meester tot vrouw wor-
den, juist zoals Jehovah gespro-
ken heeft.”g 52 Nu geschiedde
het dat toen _Abrahams knecht
hun woorden had gehoord, hĳ
zich terstond ter aarde neerwierp
voor Jehovah.h 53 Vervolgens
haalde de knecht zilveren voor-
werpen en gouden voorwerpen
en klederen te voorschĳn en gaf
ze aan Reb _ekka; en hĳ gaf uitge-
lezen dingen aan haar broer en
aan haar moeder.i 54 Daarna
aten en dronken zĳ, hĳ en de
mannen die bĳ hem waren, en
zĳ overnachtten daar en stonden
’s morgens op.

Toen zei hĳ: „Zendt mĳ heen
naar mĳn meester.”j 55 Hierop
zeiden haar broer en haar moe-
der: „Laat de jonge vrouw ten
minste tien dagen bĳ ons blĳven.
Daarna kan zĳ gaan.” 56 Maar
hĳ zei tot hen: „Houdt mĳ niet
op, aangezien Jehovah mĳn weg
succesvol heeft doen zĳn.k Zendt
mĳ heen, opdat ik naar mĳn
meester kan gaan.”l 57 Zĳ dan
zeiden: „Laten wĳ de jonge
vrouw roepen en navraag doen
uit haar mond.”m 58 Toen rie-
pen zĳ Reb _ekka en zeiden tot
haar: „Wilt gĳ met deze man
meegaan?” Waarop zĳ zei: „Ik
ben bereid te gaan.”n

59 Daarop zonden zĳ hun zus-
ter Reb _ekkao en haar voedsterp
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en _Abrahams knecht en zĳn man-
nen heen. 60 Zĳ nu zegenden
Reb _ekka en zeiden tot haar: „O
gĳ, onze zuster,moogt gĳ duizen-
den maal tienduizend worden,
en uw zaad neme bezit van de
poort van hen die het haten.”a

61 Daarna stonden Reb _ekka en
haar dienaressenb op en zĳ reden
vervolgens op de kamelenc weg
en volgden de man; en de knecht
nam Reb _ekka en begaf zich op
weg.

62 _Isa
¨
ak nu was gekomen van

deweg die naar B _e
¨
er-L _achai-R _o

¨
ıd

gaat, want hĳ woonde in het land
van deN _egeb.e 63 En _Isa

¨
ak liep

tegen het vallen van de avond
buiten rond om te mediterenf in
het veld. Toen hĳ zĳn ogen op-
sloeg en keek, zie, daar kwa-
men kamelen aan! 64 Toen Re-
b _ekka haar ogen opsloeg, kreeg
zĳ _Isa

¨
ak in het oog en met een

snelle beweging liet zĳ zich van
de kameel afglĳden. 65 Toen
zei zĳ tot de knecht: „Wie is die
man daar, die ons in het veld te-
gemoet komt?”, en de knecht zei:
„Dat is mĳn meester.” Daarop
nam zĳ een hoofddoek en bedek-
te zich.g 66 En de knecht ging
alle dingen die hĳ had gedaan,
aan _Isa

¨
ak verhalen. 67 Daarna

bracht _Isa
¨
ak haar in de tent van

zĳn moeder S _ara.h Aldus nam hĳ
Reb _ekka en zĳ werd zĳn vrouw;i

en hĳ kreeg haar lief,j en _Isa
¨
ak

vond troost na het verlies van
zĳn moeder.k

25 Voorts nam _Abraham we-
derom een vrouw, en haar

naam was Ket _ura.l 2 Mettertĳd
baarde zĳ hem Z _imran en J _oksan
en M _edan en M _idianm en J _isbak en
S _uah.n

3 En J _oksan werd de vader
van Sch _ebao en D _edan.p

En de zonen van D _edan wer-
den _Assurim en L _etusim en
L _e

¨
ummim.

4 En de zonen van M _idian wa-
ren _Efaq en _Efer en H _anoch en
Ab _ida en Eld _a

¨
a.r

Deze allen waren de zonen van
Ket _ura.

5 Later gaf _Abraham alles wat
hĳ had aan _Isa

¨
ak,a 6 maar aan

de zonen van de bĳvrouwen die
_Abraham had, gaf _Abraham ge-
schenken.b Toen zond hĳ hen
nog tĳdens zĳn leven weg van
zĳn zoon _Isa

¨
ak,c naar het oosten,

naar het land van het Oosten.d

7 En dit zĳn de dagen van de
jaren van _Abrahams leven die
hĳ geleefd heeft, honderd vĳf-
enzeventig jaar. 8 Toen blies
_Abraham de laatste adem uit en
stierf in een gezegende ouder-
dom, oud en voldaan, en hĳ werd
tot zĳn volk vergaderd.e 9 Zĳn
zonen _Isa

¨
ak en _Isma

¨
el dan be-

groeven hem in de grot van
Machp _ela, in het veld van _Efron,
de zoon van Z _ohar, de Hethiet, dat
tegenover M _amr

´
e ligt,f 10 het

veld dat _Abraham van de zonen
vanHeth had gekocht. Daar werd
_Abraham begraven, en ook zĳn
vrouw S _ara.g 11 Het geschied-
de dan na _Abrahams dood, dat
God zĳn zoon _Isa

¨
ak bleef zege-

nen,h en _Isa
¨
ak woonde dicht bĳ

B _e
¨
er-L _achai-R _o

¨
ı.i

12 En dit is de geschiedenis
van _Isma

¨
el,j de zoon van _Abra-

ham, die H _agar, de Egyptische,
de dienstmaagd van S _ara, _Abra-
ham gebaard heeft.k

13 Dit nu zĳn de namen van
de zonen van _Isma

¨
el, volgens hun

namen, naar hun familieafkomst:
_Isma

¨
els eerstgeborene Neb _ajothl

en K _edarm en _Adbe
¨
el en M _ibsamn

14 en M _isma en D _uma en M _assa,
15 H _adado en T _ema,p J _etur, N _afis
en K _edma.q 16 Dit zĳn de zonen
van _Isma

¨
el, en dit zĳn hun na-

men volgens hun nederzettingen
en volgens hun ommuurde kam-
pementen:r twaalf oversten naar
hun clans.s 17 En dit zĳn de ja-
ren van _Isma

¨
els leven, honderd

zevenendertig jaar. Toen blies
hĳ de laatste adem uit en stierf
en werd tot zĳn volk vergaderd.t

18 En zĳ gingen verblĳf houden
van Hav _ilau nabĳ Sur,v dat tegen-
over Eg _ypte ligt, tot Ass _yri

¨
e toe.

Tegenover al zĳn broeders vestig-
de hĳ zich.w

HFDST. 24

a Ge22:17

2Sa 12:29

b Ps 45:14

c Ge31:17

Ge 31:34

d Ge16:14

Ge 25:11

e Ge12:9

Ge 20:1

Nu 13:22

Re 1:9

2Sa 24:7

Ob 19

f Ps 77:12

Ps 143:5

g 1Kor 11:6

h Ge18:6

Heb 11:9

i Mt19:5

j Ge26:8

Ef 5:25

k Ge23:2

Ge 23:19

�����������������������������

HFDST. 25

l Ro 7:2

m Ge37:28

Ex 2:15

Nu22:4

Nu 31:2

Re 6:2

n 1Kr 1:32

Job 2:11

o 1Kon 10:1

p Jer 25:23

Ez 27:20

q Jes 60:6

r 1Kr 1:33

�����������������������������

2ekolom

a Ge24:36

Sp 13:22

Heb 1:2

b 2Kr 21:3

c Ge21:14

Jo 8:35

Ga 4:30

d Re6:3

e Ge35:29

Sp 9:11

f Ge23:9

Ge 49:30

g Ge23:19

h Ge17:19

Ge 26:13

i Ge16:14

j Ge16:10

k Ga 4:24

l Ge36:3

Jes 60:7

m Ps 120:5

Jer 49:28

Ez 27:21

n 1Kr 1:29

o 1Kr 1:30

p Job 2:11

Job 6:19

q 1Kr 1:31

r 1Kr 6:54

Ne 8:16

s Ge17:20

Ps 117:1

t Ge25:8

u Ge2:11

1Sa 15:7

v Ge16:7

w Ge16:12

GENESIS 24:60–25:18 Isa
¨
ak trouwt. Abraham hertrouwt, sterft 36



19 En dit is de geschiedenis
van _Isa

¨
ak, de zoon van _Abra-

ham.a

_Abraham werd de vader van
_Isa

¨
ak. 20 En _Isa

¨
ak was veer-

tig jaar oud geworden toen hĳ
zich Reb _ekka, de dochter van Be-
th _u

¨
el,b de Syri

¨
erc van P _addan-

_Aram, de zuster van L _aban, de
Syri

¨
er, tot vrouw nam. 21 En

vooral voor zĳn vrouw bleef
_Isa

¨
ak Jehovah smeken,d omdat zĳ

onvruchtbaar was;e Jehovah dan
liet zich [deze zaak] afsmeken
ten behoeve van hem,f en zĳn
vrouw Reb _ekka werd zwanger.
22 En de zonen in haar gingen
met elkaar strĳden,g zodat zĳ
zei: „Indien het aldus gesteld
is, waarom ben ik dan eigenlĳk
nog in leven?” Daarop ging zĳ Je-
hovah raadplegen.h 23 Toen zei
Jehovah tot haar: „Twee nati

¨
en

zĳn in uw buik,i en twee natio-
nale groepen zullen zich uit uw
inwendige delen scheiden;j en
de ene nationale groep zal ster-
ker zĳn dan de andere nationale
groep,k en de oudste zal de jong-
ste dienen.”l

24 Geleidelĳk verstreken haar
dagen ten volle dat zĳ moest ba-
ren, en zie! er was een tweeling
in haar buik.m 25 Toen kwam
de eerste te voorschĳn, rood over
zĳn gehele lichaam, als een ha-
ren ambtskleed;n daarom gaven
zĳ hem de naam _Esau.o 26 En
daarna kwam zĳn broer te voor-
schĳn en zĳn hand hield de hiel
van _Esau vast;p daarom gaf hĳ
hem de naam J _akob.q En _Isa

¨
ak

was zestig jaar oud toen zĳ hen
baarde.

27 En de jongens werden gro-
ter, en _Esau werd een man die
verstand van jagen had,r een
man van het veld, maar J _akob
een onberispelĳk man,s die in
tenten woonde.t 28 En _Isa

¨
ak

had _Esau lief, omdat dit wild-
braad in zĳn mond betekende,
terwĳl Reb _ekka’s liefde daar-
entegen naar J _akob uitging.u

29 Eens was J _akob een gerecht
aan het koken, toen _Esau van

het veld kwam en hĳ moe was.
30 _Esau dan zei tot J _akob: „Laat
mĳ alstublieft vlug wat opslok-
ken van dat rode — dat rode
daar, want ik ben moe!” Daar-
om werd hem de naam _Edom
gegeven.a 31 Hierop zei J _akob:
„Verkoop mĳ dan eerst uw eerst-
geboorterecht!”b 32 En _Esau
vervolgde: „Zie, ik ga toch ster-
ven, en wat baat mĳ dan een
eerstgeboorterecht?” 33 En J _a-
kob voegde eraan toe: „Zweer
mĳ eerst!”c Toen zwoer hĳ hem
en verkocht zĳn eerstgeboorte-
recht aan J _akob.d 34 En J _akob
gaf _Esau brood en het linze-
gerecht, en hĳ ging eten en drin-
ken.e Daarna stond hĳ op en
ging heen. Zo verachtte _Esau het
eerstgeboorterecht.f

26 Nu ontstond er hongers-
nood in het land, afgezien

van de eerste hongersnood die
zich in de dagen van _Abraham
had voorgedaan,g zodat _Isa

¨
ak

zich naarAbim _elech begaf, de ko-
ning der Filistĳnen, naar G _e-
rar.h 2 Toen verscheen Jeho-
vah aan hem en zei:i „Daal niet
af naar Eg _ypte. Verblĳf in het
land dat ik u aanwĳs.j 3 Ver-
toef als vreemdeling in dit land,k

en ik zal met u blĳven en u zege-
nen, want aan u en aan uw zaad
zal ik al deze landen geven,l en
ik wil de be

¨
edigde verklaring die

ik aan uw vader _Abraham heb
gezworen,m gestand doen: 4 ’En
ik wil uw zaad vermenigvuldi-
gen als de sterren aan de hemel
en ik wil aan uw zaad al deze lan-
den geven;n en door bemiddeling
van uw zaad zullen alle nati

¨
en

der aarde zich stellig zegenen’,o

5 ten gevolge van het feit dat
_Abraham naar mĳn stem heeft
geluisterd en zĳn plichten jegens
mĳ, mĳn geboden, mĳn inzet-
tingen en mĳn wetten steeds in
acht heeft genomen.”p 6 _Isa

¨
ak

bleef derhalve te G _erar wonen.q

7 Welnu, de mannen van de
plaats informeerden aanhoudend
naar zĳn vrouw, en hĳ zei dan:
„Zĳ is mĳn zuster.”r Want hĳ
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was bevreesd te zeggen: „Mĳn
vrouw”, uit vrees dat, om zĳn
woorden aan te halen, „de man-
nen van de plaats mĳ zouden do-
den wegens Reb _ekka”, want zĳ
was aantrekkelĳk van uiterlĳk.a

8 Het geschiedde dan toen zĳn
dagen daar voortduurden, dat
Abim _elech, de koning der Fi-
listĳnen, uit het venster keek
en toen zag, en zie, _Isa

¨
ak was

zich aan het vermaken met zĳn
vrouw Reb _ekka.b 9 Terstond
riep Abim _elech _Isa

¨
ak en zei:

„Zie, zĳ is niemand anders dan
uw vrouw! Hoe komt het dan
dat gĳ hebt gezegd: ’Zĳ is mĳn
zuster’?” Hierop zei _Isa

¨
ak tot

hem: „Ik heb het gezegd uit vrees
dat ik om haar zou sterven.”c

10 Maar Abim _elech vervolgde:
„Wat hebt gĳ ons toch aange-
daan?d Nog even en een van het
volk zou stellig bĳ uw vrouw heb-
ben gelegen, en gĳ zoudt schuld
over ons hebben gebracht!”e

11 Toen gebood Abim _elech het
gehele volk en zei: „Een ieder
die deze man en zĳn vrouw aan-
raakt, zal beslist ter doodworden
gebracht!”

12 Naderhand ging _Isa
¨
ak in

dat land zaaien,f en hĳ kreeg
in dat jaar wel honderd maten
voor

´
e

´
en,g daar Jehovah hem ze-

gende.h 13 Dientengevolge werd
de man groot en werd gaande-
weg steeds groter, totdat hĳ ten
slotte zeer groot was.i 14 En hĳ
kwam in het bezit van kudden
schapen en kudden runderen en
een grote stoet van knechten,j zo-
dat de Filistĳnen afgunstigk op
hem werden.

15 Wat al de putten betreft die
de knechten van zĳn vader in de
dagen van zĳn vader _Abraham
hadden gegraven,l die werden
door de Filistĳnen dichtgestopt
en zĳ vulden ze gewoonlĳk met
droge aarde.m 16 Ten slotte zei
Abim _elech tot _Isa

¨
ak: „Trek uit

onze omgeving weg, want gĳ
zĳt veel sterker geworden dan
wĳ.”n 17 Derhalve trok _Isa

¨
ak

vandaar weg en legerde zich in

het stroomdal van G _erara en ging
daar wonen. 18 En _Isa

¨
ak ging

de waterputten weer opgraven
die men in de dagen van zĳn va-
der _Abraham had gegraven maar
die de Filistĳnen na _Abrahams
dood waren gaan dichtstoppen;b

en hĳ gaf ze weer hun namen
naar de namen waarmee zĳn va-
der ze had genoemd.c

19 En de knechten van _Isa
¨
ak

groeven verder in het stroomdal
en zo vonden zĳ daar een put
met vers water. 20 En de her-
ders van G _erar zochten ruziemet
de herders van _Isa

¨
akd en zeiden:

„Het water is van ons!” Daarom
gaf hĳ de put de naam _Esek, om-
dat zĳ met hem hadden getwist.
21 En zĳ gingen een andere put
graven, en ook daarover zochten
zĳ ruzie. Daarom gaf hĳ die de
naam S _itna. 22 Later trok hĳ
vandaar weg en groef een andere
put,e maar daarover maakten zĳ
geen ruzie. Daarom gaf hĳ die de
naam Reh _oboth en zei: „Want nu
heeft Jehovah ons volop ruimte
gegevenf en ons vruchtbaar ge-
maakt op de aarde.”g

23 Toen trok hĳ vandaar op
naar Bers _eba.h 24 Voorts ver-
scheen Jehovah hem in die nacht
en zei: „Ik ben de God van uw
vader _Abraham.i Wees niet be-
vreesd,j want ik ben met u, en
ik wil u zegenen en uw zaad
vermenigvuldigen vanwege mĳn
knecht _Abraham.”k 25 Bĳge-
volg bouwde hĳ daar een altaar
en riep de naam van Jehovah
aanl en sloeg daar zĳn tent op,m

en de knechten van _Isa
¨
ak gingen

daar een put delven.

26 Naderhand kwam Abim _e-
lech tot hem uit G _erar, met zĳn
vertrouweling Ah _uzzath en zĳn
legeroverste P _ichol.n 27 Nu zei
_Isa

¨
ak tot hen: „Waarom zĳt GIJ

naar mĳ toe gekomen, daar GIJ

het zĳt die mĳ hebt gehaat en
mĳ daaromuit UWomgeving hebt
weggezonden?”o 28 Daarop zei-
den zĳ: „Wĳ hebben onmisken-
baar gezien dat Jehovah bewe-
zen heeft met u te zĳn.p Daarom
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zeiden wĳ: ’Laat er alstublieft
een met een eed bekrachtigde
verplichting tot stand komen
tussen ons,a tussen ons en u,
en laten wĳ een verbond met
u sluiten,b 29 dat gĳ ons geen
kwaad zult doen, net zoals wĳ
u niet hebben aangeraakt en net
zoals wĳ u enkel goed hebben
gedaan doordat wĳ u in vrede
hebben weggezonden.c Gĳ nu zĳt
de gezegende van Jehovah.’ ”d

30 Toen rechtte hĳ een feest-
maal voor hen aan en zĳ aten en
dronken.e 31 De volgende mor-
gen dan stonden zĳ vroeg op en
legden jegens elkaar be

¨
edigde

verklaringen af.f Daarna zond
_Isa

¨
ak hen weg en zĳ gingen in

vredeg bĳ hem vandaan.

32 Nu geschiedde het op die
dag dat de knechten van _Isa

¨
ak

hem bericht kwamen brengen
betreffende de put die zĳ had-
den gegravenh en tot hem zei-
den: „Wĳ hebben water gevon-
den!” 33 Daarom gaf hĳ er de
naam S _eba aan. Vandaar dat de
naamvan de stad tot op deze dag
Bers _ebai is.

34 En _Esau werd veertig jaar
oud. Toen nam hĳ J _udith tot
vrouw, de dochter van de He-
thiet Be _

¨
eri, en eveneens B _as-

math, de dochter van de Hethiet
_Elon.j 35 En zĳ waren een bron
van bitterheid des geestes voor
_Isa

¨
ak en Reb _ekka.k

27 Nu geschiedde het toen
_Isa

¨
ak oudwas en zĳn ogen

te dof waren om te kunnen zien,l

dat hĳ _Esau, zĳn oudste zoon,
riep en tot hem zei:m „Mĳn zoon!”,
waarop hĳ tot hem zei: „Hier ben
ik!” 2 Vervolgens zei hĳ: „Zie
toch, ik ben oud geworden.n Ik
weet de dag van mĳn dood niet.o

3 Neem ditmaal daarom alstu-
blieft uw gerei, uw pĳlkoker en
uw boog, en ga naar buiten, het
veld in, en jaag op een stuk wild
voor mĳ.p 4 Bereid mĳ dan een
smakelĳk gerecht, zoals ik het
graag heb, en breng het mĳ en,
ah, laat mĳ eten, opdat mĳn ziel u
moge zegenen voordat ik sterf.”q

5 Reb _ekka luisterde echter ter-
wĳl _Isa

¨
ak tot zĳn zoon _Esau

sprak. _Esau dan ging het veld in
om op wild te jagen en het bin-
nen te brengen.a 6 En Reb _ek-
ka zei tot haar zoon J _akob:b „Zie,
zojuist heb ik uw vader tot uw
broer _Esau horen spreken, en hĳ
zei: 7 ’Breng mĳ wat wild en
bereid mĳ een smakelĳk gerecht
en, ah, laat mĳ eten, opdat ik
u v

´
o

´
or mĳn dood voor het aan-

gezicht van Jehovah moge ze-
genen.’c 8 Nu dan, mĳn zoon,
luister naarmĳn stem in hetgeen
ik u gebied.d 9 Ga alstublieft
naar de kudde en haal mĳ van-
daar twee geitenbokjes, goede,
opdat ik er een smakelĳk ge-
recht van kan maken voor uw
vader, zoals hĳ het graag heeft.
10 Dan moet gĳ het naar uw va-
der brengen en hĳ moet het eten,
opdat hĳ u v

´
o

´
or zĳn dood moge

zegenen.”

11 Toen zei J _akob tot zĳn moe-
der Reb _ekka: „Maar mĳn broer
_Esau is een behaard man en ik
ben een man [met een] gladde
[huid].e 12 Als mĳn vader mĳ
nu eens betast?f Dan zal ik in zĳn
ogen stellig worden als iemand
die de spot [met hem] drĳft,g

en ik zal stellig vervloeking over
mĳ brengen en geen zegen.”h

13 Hierop zei zĳn moeder tot
hem: „De voor u bedoelde ver-
vloeking zĳ op m

´
ı
´
j, mĳn zoon.i

Luister slechts naar mĳn stem en
ga, haal [ze] mĳ.”j 14 Bĳgevolg
ging hĳ en haalde [ze] en bracht
[ze] naar zĳn moeder, en zĳn
moeder bereidde een smakelĳk
gerecht, zoals zĳn vader het
graag had. 15 Daarna nam Re-
b _ekka kleren van haar oudste
zoon _Esau,k de begeerlĳkste die
zĳ bĳ zich in huis had,l en trok
ze haar jongste zoon J _akobm aan.
16 En de vellen van de geiten-
bokjes trok zĳ over zĳn handen
en over het onbehaarde deel van
zĳn hals.n 17 Toen stelde zĳ
haar zoon J _akob het smakelĳke
gerecht en het brood dat zĳ be-
reid had, ter hand.o
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18 Hĳ dan ging naar binnen tot
zĳn vader en zei: „Mĳn vader!”,
waarop hĳ zei: „Hier ben ik! Wie
zĳt gĳ, mĳn zoon?” 19 Vervol-
gens zei J _akob tot zĳn vader:
„Ik ben _Esau, uw eerstgeborene.a

Ik heb gedaan juist zoals gĳ
tot mĳ gesproken hebt. Richt
u alstublieft op. Ga zitten en
eet wat van mĳn wildbraad, op-
dat uw ziel mĳ moge zegenen.”b

20 Daarop zei _Isa
¨
ak tot zĳn

zoon: „Hoekomt het dat gĳ het zo
vlug hebt gevonden, mĳn zoon?”
Toen zei hĳ: „Omdat Jehovah, uw
God, het mĳ tegemoet liet ko-
men.” 21 Nu zei _Isa

¨
ak tot J _a-

kob: „Kom alstublieft dichterbĳ,
opdat ik u kan betasten, mĳn
zoon, om te weten of gĳ werke-
lĳk mĳn zoon _Esau zĳt of niet.”c

22 J _akob dan kwam dicht bĳ zĳn
vader _Isa

¨
ak, en hĳ ging hem be-

tasten, waarna hĳ zei: „De stem
is de stem van J _akob, maar de
handen zĳn de handen van
_Esau.”d 23 En hĳ herkende
hem niet, want zĳn handen ble-
ken behaard te zĳn als de handen
van zĳn broer _Esau. Derhalve
zegende hĳ hem.e

24 Daarna zei hĳ: „Zĳt gĳ wer-
kelĳk mĳn zoon _Esau?”, waarop
hĳ zei: „Dat ben ik.”f 25 Toen
zei hĳ: „Breng het bĳ mĳ, op-
dat ik wat van het wildbraad van
mĳn zoon kan eten, zodat mĳn
ziel u moge zegenen.”g Daarop
bracht hĳ het bĳ hem en hĳ ging
eten, en hĳ bracht hem wĳn en
hĳ ging drinken. 26 Toen zei
zĳn vader _Isa

¨
ak tot hem: „Kom

alstublieft dichterbĳ en kus mĳ,
mĳn zoon.”h 27 Hĳ kwam dus
dichterbĳ en kuste hem, en hĳ
kon de geur van zĳn kleren rui-
ken.i Toen zegende hĳ hem en
zei:

„Zie, de geur van mĳn zoon is
als de geur van het veld, dat Je-
hovah gezegend heeft. 28 En
moge de [ware] God u de dauw
van de hemelj geven en de vrucht-
bare bodem der aardek en een
overvloed van koren en nieu-
we wĳn.l 29 Mogen volken u

dienen en mogen nationale groe-
pen zich voor u neerbuigen.a

Word meester over uw broeders,
en mogen de zonen van uw moe-
der zich voor u neerbuigen.b Ver-
vloekt zĳ een ieder van hen die u
vervloeken, en gezegend zĳ een
ieder van hen die u zegenen.”c

30 Nu geschiedde het zodra
_Isa

¨
ak ge

¨
eindigd had J _akob te ze-

genen, ja, het geschiedde inder-
daad toen J _akob nog maar nau-
welĳks van voor het aangezicht
van zĳn vader _Isa

¨
ak was wegge-

gaan, dat zĳn broer _Esau terug-
kwam van zĳn jacht.d 31 En
ook hĳ ging een smakelĳk ge-
recht bereiden. Toen bracht hĳ
het naar zĳn vader en zei tot
zĳn vader: „Laat mĳn vader op-
staan en wat van het wildbraad
van zĳn zoon eten, opdat uw ziel
mĳ moge zegenen.”e 32 Daar-
op zei zĳn vader _Isa

¨
ak tot hem:

„Wie zĳt gĳ?”, waarop hĳ zei: „Ik
ben uw zoon, uw eerstgebore-
ne, _Esau.”f 33 En _Isa

¨
ak ging in

zeer sterke mate beven met een
grote beving, en zei toen: „Wie
was het dan die op wild heeft ge-
jaagd en het mĳ kwam brengen,
zodat ik van alles heb gegeten
voordat gĳ kondt binnenkomen
en ik hem heb gezegend? Ge-
zegend zal hĳ ook worden!”g

34 Toen _Esau de woorden van
zĳn vader hoorde, brak hĳ in
een buitengewoon luid en bit-
ter geschreeuw los en zei tot zĳn
vader:h „Zegen mĳ, ja, ook mĳ,
mĳn vader!”i 35 Maar hĳ ver-
volgde: „Uw broer is met bedrog
gekomen, opdat hĳ de voor u be-
doelde zegen mocht ontvangen.”j

36 Hierop zei hĳ: „Wordt daarom
zĳn naam niet J _akob genoemd,
dat hĳ mĳ nu al tweemaal moest
verdringen?k Mĳn eerstgeboorte-
recht heeft hĳ reeds genomen,l

en zie, ditmaal heeft hĳ mĳn
zegen genomen!”m Toen voegde
hĳ eraan toe: „Hebt gĳ geen
zegen voor mĳ overgehouden?”
37 Maar als antwoord aan _Esau
vervolgde _Isa

¨
ak: „Zie, ik heb

hem tot meester over u aange-
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steld,a en al zĳn broeders heb ik
hem tot knechten gegeven,b en
koren en nieuwe wĳn heb ik hem
geschonken voor zĳn levenson-
derhoud,c en wat kan ik dan nog
doen voor u, mĳn zoon?”

38 Toen zei _Esau tot zĳn va-
der: „Hebt gĳ slechts

´
e

´
en zegen,

mĳn vader? Zegen mĳ, ja, ook
mĳ, mĳn vader!”d Daarop verhief
_Esau zĳn stem en barstte in tra-
nen uit.e 39 Zĳn vader _Isa

¨
ak

dan gaf hem ten antwoord:

„Zie, ver van de vruchtbare bo-
dem der aarde zal uw woonplaats
worden gevonden, en ver van
de dauw van de hemel boven.f

40 En van uw zwaard zult gĳ
leven,g en uw broer zult gĳ die-
nen.h Maar het zal stellig ge-
schieden dat gĳ, wanneer gĳ rus-
teloos wordt, zĳn juk inderdaad
van uw hals zult verbreken.”i

41 _Esau koesterde echter een
vĳandige gezindheid tegenover
J _akob wegens de zegen waarmee
zĳn vader hem had gezegend,j

en _Esau bleef in zĳn hart zeg-
gen:k „De dagen van de rouwtĳd
over mĳn vader komen naderbĳ.l

Daarna zal ik mĳn broer J _akob
doden.”m 42 Toen aan Reb _ekka
dewoorden van haar oudste zoon
_Esau werden meegedeeld, liet zĳ
terstond haar jongste zoon J _akob
roepen en zei tot hem: „Zie! Uw
broer _Esau troost zich met be-
trekking tot u — om u te doden.n

43 Nu dan, mĳn zoon, luister
naar mĳn stem en sta op,o loop
weg naar mĳn broer L _aban in
H _aran.p 44 En gĳ moet enige
dagen bĳ hem wonen, totdat de
woede van uw broer bedaart,q

45 totdat de toorn van uw broer
zich van u afkeert en hĳ verge-
ten is wat gĳ hem hebt aange-
daan.r En ik zal u stellig vandaar
laten halen. Waarom zou ik op
´
e

´
en dag ook van U beiden beroofd

worden?”

46 Daarna zei Reb _ekka voort-
durend tot _Isa

¨
ak: „Ik heb een af-

schuw gekregen van mĳn leven
wegens de dochters van Heth.s

Indien J _akob ooit een vrouw

neemt uit de dochters van Heth
zoals dezen uit de dochters van
het land, wat heb ik dan nog aan
mĳn leven?”a

28 Dientengevolge riep _Isa
¨
ak

J _akob en zegende hem en
gebood hem en zei tot hem: „Gĳ
moogt geen vrouw uit de doch-
ters van K _ana

¨
an nemen.b 2 Sta

op, ga naar P _addan- _Aram, naar
het huis van Beth _u

¨
el, de vader

van uw moeder, en neem u van-
daar een vrouw uit de dochters
van L _aban, de broer van uw moe-
der.c 3 En God de Almachtige
zal u zegenen en u vruchtbaar
maken en u vermenigvuldigen,
en gĳ zult stellig tot een ver-
zameling van volken worden.d

4 En hĳ zal u de zegen van _Abra-
ham geven,e aan u en aan uw
zaad met u,f opdat gĳ het land
van uw inwonende vreemdeling-
schap,g dat God aan _Abraham
heeft gegeven,h in bezit moogt
nemen.”

5 Zo zond _Isa
¨
ak J _akob heen,

en hĳ ging op weg naar P _addan-
_Aram, naar L _aban, de zoon van
Beth _u

¨
el, de Syri

¨
er,i de broer van

Reb _ekka,j de moeder van J _akob
en _Esau.k

6 Toen _Esau zag dat _Isa
¨
ak J _a-

kob had gezegend en hem had
weggezonden naar P _addan- _Aram
om zich vandaar een vrouw te
nemen, en dat hĳ hem, toen hĳ
hem zegende, dit gebod oplegde:
„Neem geen vrouw uit de doch-
ters van K _ana

¨
an”,l 7 en dat J _a-

kob zĳn vader en zĳn moeder
gehoorzaamde en op weg was
naar P _addan- _Aram,m 8 toen
zag _Esau dat de dochters van
K _ana

¨
an niet welgevallig waren

in de ogen van zĳn vader _Isa
¨
ak.n

9 Derhalve ging _Esau naar _Isma-
el en nam M _ahalath, de dochter
van _Isma

¨
el, de zoon van _Abra-

ham, de zuster van Neb _ajoth, tot
vrouw, bĳ zĳn andere vrouwen.o

10 En J _akob vervolgde zĳn weg
vanuit Bers _eba en trok verder
naar H _aran.p 11 Naverloop van
tĳd kwam hĳ op een plaats en
maakte aanstalten om daar te
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overnachten, omdat de zon was
ondergegaan. Hĳ nam dus een
van de stenen van de plaats en
legde die neer als steun voor zĳn
hoofd en ging op die plaatsa lig-
gen. 12 Toen droomdeb hĳ, en
zie! er stond een ladder op de aar-
de en de top ervan reikte tot aan
de hemel; en zie! Gods engelen
klommen daarlangs op en daal-
den daarlangs af.c 13 En zie!
Jehovah stond bovenaan, en hĳ
zei vervolgens:d

„Ik ben Jehovah, de God van
uw vader _Abraham en de God
van _Isa

¨
ak.e Het land waarop gĳ

ligt, aan u zal ik het geven en
aan uw zaad.f 14 En uw zaad
zal stellig als de stofdeeltjes van
de aarde worden,g en gĳ zult u
stellig uitbreiden naar het wes-
ten en naar het oosten en naar
het noorden en naar het zui-
den,h en door bemiddeling van
u en door bemiddeling van uw
zaad zullen alle families van de
aardbodem zich stellig zegenen.i

15 En zie, ik ben met u en ik wil
u behoeden, overal waar gĳ gaat,
en ik wil u naar deze grond te-
rugbrengen,j want ik zal u niet
verlaten totdat ik metterdaad
heb gedaan wat ik tot u gespro-
ken heb.”k

16 Toen ontwaakte J _akob uit
zĳn slaap en zei: „Waarlĳk, Jeho-
vah is op deze plaats en ik voor
mĳ wist het niet.” 17 En hĳ
werd bevreesd en voegde eraan
toe:l „Hoe vrees inboezemend is
deze plaats!m Dit is niets anders
dan het huis van Godn en dit is de
poort van de hemel.” 18 J _akob
dan stond ’s morgens vroeg op
en nam de steen die daar als zĳn
hoofdsteun lag en richtte hem
op als een zuil en goot er olie
bovenop.o 19 Voorts gaf hĳ die
plaats de naam B _ethel;p maar in
feite was de naam van de stad
vroeger Luz.q

20 Toen deed J _akob een gelof-
ter en zei: „Indien God met mĳ
zal blĳven en mĳ stellig zal be-
hoeden op deze weg die ik ga, en
mĳ stellig brood zal geven om

te eten en kleren om te dragen,a

21 en ik stellig in vrede naar het
huis van mĳn vader zal terug-
keren, dan zal Jehovah bewe-
zen hebben mĳn God te zĳn.b

22 En deze steen die ik als zuil
heb opgericht, zal een huis van
God worden,c en van alles wat gĳ
mĳ zult geven, zal ik u zonder
mankeren het tiende deel ge-
ven.”d

29 Daarna zette J _akob zĳn
voeten in beweging en reis-

de verder naar het land der oos-
terlingen.e 2 Nu keek hĳ, en
zie, daar was een put in het veld,
en zie, drie kudden schapen la-
gen daarbĳ, want uit die put was
men gewoon de kuddenf te dren-
ken; en er lag een grote steen op
de opening van de put.g 3 Wan-
neer alle kudden daar bĳeen-
gedreven waren, rolde men de
steen van de opening van de put
af en drenkte de kleinveekud-
den, waarna men de steen weer
op zĳn plaats op de opening van
de put bracht.

4 J _akob dan zei tot hen: „Mĳn
broeders, van welke plaats zĳt
GIJ?”, waarop zĳ zeiden: „Wĳ zĳn
uit H _aran.”h 5 Toen zei hĳ tot
hen: „Kent GIJ L _aban,i de klein-
zoonvan N _ahor?”,j waarop zĳ zei-
den: „Wĳ kennen hem.” 6 Hier-
op zei hĳ tot hen: „Gaat het goed
met hem?”k Zĳ zeiden weer: „Het
gaat goed. En daar komt zĳn
dochter R _achell aan met de scha-
pen!”m 7 En hĳ zei verder: „Zie,
het is nog volop dag. Het is niet
de tĳd om de kudden bĳeen te
drĳven. Drenkt de schapen en
gaat ze dan weiden.”n 8 Hierop
zeiden zĳ: „Wĳ mogen dat niet
doen voordat alle kudden bĳeen-
gedreven zĳn en men werkelĳk
de steen van de opening van de
put afrolt. Dan moeten wĳ de
schapen drenken.”

9 Terwĳl hĳ nog met hen
sprak, kwam R _achelo met de
schapen die haar vader toebe-
hoorden, want zĳ was een herde-
rin.p 10 Nu geschiedde het dat
toen J _akob R _achel, de dochter
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van L _aban, de broer van zĳn
moeder, en de schapen van L _a-
ban, de broer van zĳn moeder,
zag, J _akob onmiddellĳk toetrad
en de steen van de opening van
de put afrolde en de schapen van
L _aban, de broer van zĳn moeder,
drenkte.a 11 Toenkusteb J _akob
R _achel en verhief zĳn stem en
barstte in tranen uit.c 12 Daar-
op vertelde J _akob aan R _achel
dat hĳ de broederd van haar va-
der was en dat hĳ de zoon van
Reb _ekka was. En zĳ snelde weg
en ging het aan haar vader ver-
tellen.e

13 Nu geschiedde het dat zo-
dra L _aban het bericht over J _a-
kob, de zoon van zĳn zuster,
hoorde, hĳ hemtegemoet snelde.f

Toen omhelsde hĳ hem en kuste
hem en bracht hem in zĳn huis.g

En hĳ ging L _aban al deze din-
gen verhalen. 14 Daarna zei
L _aban tot hem: „Gĳ zĳt inder-
daad mĳn been en mĳn vlees.”h

Hĳ dan woonde een volle maand
bĳ hem.

15 Daarna zei L _aban tot J _akob:
„Zĳt gĳ mĳn broeder,i en moet
gĳ mĳ om niet dienen?j Zeg
mĳ: Wat moet uw loon zĳn?”k

16 L _aban nu had twee dochters.
De naam van de oudste was L _eal

en de naam van de jongste R _a-
chel. 17 De ogen van L _ea ech-
ter hadden geen glans, terwĳl
R _achelm daarentegen schoon van
gestalte en schoon van gelaat
was geworden.n 18 En J _akob
was verliefd op R _achel. Daarom
zei hĳ: „Ik ben bereid u zeven
jaar te dienen voor R _achel, uw
jongste dochter.”o 19 Hierop
zei L _aban: „Het is beter dat ik
haar aan u geef dan dat ik haar
aan een andere man geef.p Blĳf
bĳ mĳ wonen.” 20 Vervolgens
diende J _akob zeven jaar om R _a-
chel,q maar wegens zĳn liefde
voor haar bleken ze in zĳn ogen
als slechts enkele dagen te zĳn.r

21 Toen zei J _akob tot L _aban:
„Geef [mĳ] mĳn vrouw, want
mĳn dagen zĳn verstreken, en
laat mĳ betrekkingen met haar

hebben.”a 22 Daarop vergader-
de L _aban alle mannen van de
plaats en rechtte een feestmaal
aan.b 23 Maar het bleek dat hĳ
er gedurende de avond toe over-
ging zĳn dochter L _ea te nemen
enhaar tot hemte brengen, opdat
hĳ betrekkingen met haar zou
hebben. 24 Bovendien gaf L _a-
ban zĳn dienstmaagd Z _ilpac

aan haar, ja, aan zĳn dochter
L _ea, tot dienstmaagd. 25 Het
gevolg was dus ’s morgens dat,
zie, het was L _ea! Dientengevol-
ge zei hĳ tot L _aban: „Wat hebt
gĳ mĳ nu aangedaan? Heb ik niet
om R _achel bĳ u gediend? Waar-
om hebt gĳ mĳ dan bedrogen?”d

26 Hierop zei L _aban: „Het is in
onze plaats niet gebruikelĳk om
zo te doen, om de jongste vrouw
v

´
o

´
or de eerstgeborene te geven.

27 Viere de week van deze vrouw
helemaal uit. Daarna zal u stellig
ook deze andere vrouw worden
gegeven voor de dienst waarmee
gĳ nog zeven jaar bĳ mĳ kunt
dienen.”f 28 J _akob dan deed zo
en vierde de week van deze
vrouw helemaal uit, waarna hĳ
hem zĳn dochter R _achel tot
vrouw gaf. 29 Bovendien gaf
L _aban zĳn dienstmaagd B _ilhag

aan zĳn dochter R _achel als haar
dienstmaagd.

30 Toen had hĳ ook met R _a-
chel betrekkingen en bracht ook
meer liefde tot uitdrukking voor
R _achel dan voor L _ea,h en hĳ ging
nog eens zeven jaar bĳ hem die-
nen.i 31 Toen Jehovah nu zag
dat L _ea gehaat werd, opende hĳ
voorts haar schoot,j maar R _a-
chel was onvruchtbaar.k 32 En
L _ea werd zwanger en baarde
een zoon en gaf hem toen de
naam R _uben,l want zĳ zei: „Het
is omdat Jehovah mĳn ellende
heeft aangezien,m want nu zal
mĳn man van mĳ gaan houden.”
33 En zĳ werdwederom zwanger
en baarde een zoon en zei toen:
„Het is omdat Jehovah heeft ge-
luisterd,n want ik werd gehaat en
daarom heeft hĳ mĳ ook deze ge-
geven.” Derhalve gaf zĳ hem de
naam S _imeon.o 34 En zĳ werd
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nog eens zwanger en baarde een
zoon en zei toen: „Ditmaal nu
zal mĳn man zich bĳ mĳ voe-
gen, omdat ik hemdrie zonen heb
gebaard.” Daarom werd hem de
naam L _evia gegeven. 35 En zĳ
werd nogmaals zwanger en baar-
de een zoon en zei toen: „Dit-
maal zal ik Jehovah prĳzen.” Zĳ
gaf hem daarom de naam J _uda.b

Daarna hield zĳ op met baren.

30 Toen R _achel nu zag dat zĳ
J _akob geen [kinderen] had

gebaard, werd R _achel jaloers op
haar zuster en zei vervolgens tot
J _akob:c „Geef mĳ kinderen of
anders zal ik een dode vrouw
zĳn.”d 2 Hierop ontbrandde J _a-
kobs toorn tegen R _achel en hĳ
zei:e „Neem ik soms de plaats
van God in, die u de vrucht
van de buik heeft onthouden?”f

3 Zĳ dan zei: „Hier is mĳn sla-
vin B _ilha.g Heb betrekkingen met
haar, opdat zĳ op mĳn knie

¨
en

kan baren en opdat ik, ja ik, kin-
deren van haar kan krĳgen.”h

4 Daarop gaf zĳ hem haar dienst-
maagd B _ilha tot vrouw, en J _a-
kob had betrekkingen met haar.i

5 En B _ilha werd zwanger en
baarde J _akob mettertĳd een zoon.j

6 Toen zei R _achel: „God is als
mĳn rechter opgetredenk en
heeft ook naar mĳn stem ge-
luisterd, zodat hĳ mĳ een zoon
heeft gegeven.” Daarom gaf zĳ
hem de naam Dan.l 7 En B _ilha,
R _achels dienstmaagd, werd nog-
maals zwanger en baarde J _a-
kob mettertĳd een tweede zoon.
8 Toen zei R _achel: „Met moeiza-
me worstelingen heb ik met mĳn
zuster geworsteld. Ook ben ik als
overwinnares te voorschĳn ge-
komen!” Daarom gaf zĳ hem de
naam N _aftali.m

9 Toen L _ea nu zag dat zĳ
had opgehouden te baren, nam
zĳ vervolgens haar dienstmaagd
Z _ilpa en gaf haar aan J _akob tot
vrouw.n 10 Mettertĳd baarde
Z _ilpa, L _ea’s dienstmaagd, J _akob
een zoon. 11 Toen zei L _ea: „Met
goed fortuin!” Daarom gaf zĳ hem
de naam Gad.o 12 Daarna baar-

de Z _ilpa, L _ea’s dienstmaagd, J _a-
kob een tweede zoon. 13 Toen
zei L _ea: „Met mĳn geluk! Want de
dochters zullen mĳ stellig geluk-
kig prĳzen.”a Daarom gaf zĳ hem
de naam _Aser.b

14 Nu ging R _ubenc in de dagen
van de tarweoogstd uit wandelen
en hĳ vond toen alruinen in het
veld. Hĳ dan bracht ze naar zĳn
moeder L _ea. Toen zei R _achel tot
L _ea: „Geef mĳ alstublieft wat
van de alruinene van uw zoon.”
15 Hierop zei zĳ tot haar: „Is
het soms een kleinigheid dat gĳ
mĳn man hebt genomen,f dat gĳ
nu ook nog de alruinen van mĳn
zoon neemt?” R _achel dan zei:
„Daarom zal hĳ vannacht bĳ u
liggen, in ruil voor de alruinen
van uw zoon.”

16 Toen J _akob ’s avonds van
het veld kwam,g ging L _ea hem te-
gemoet en zei vervolgens: „Met
mĳ zult gĳ betrekkingen heb-
ben, want ik heb u rechtstreeks
gehuurd met de alruinen van
mĳn zoon.” Bĳgevolg lag hĳ die
nacht bĳ haar.h 17 En God ver-
hoorde L _ea en zĳ werd zwanger
en baarde J _akob mettertĳd een
vĳfde zoon.i 18 Toen zei L _ea:
„God heeft mĳ het loon van een
huurling gegeven, omdat ik mĳn
dienstmaagd aan mĳn man heb
gegeven.” Daarom gaf zĳ hem
de naam _Issaschar.j 19 En L _ea
werd nogmaals zwanger en baar-
de J _akob mettertĳd een zesde
zoon.k 20 Toen zei L _ea: „God
heeft mĳ, ja mĳ, begiftigd met
een goed geschenk. Eindelĳk zal
mĳn man mĳ dulden,l omdat ik
hem zes zonen heb gebaard.”m

Daarom gaf zĳ hem de naam Z _e-
bulon.n 21 En daarna baarde
zĳ een dochter en gaf haar toen
de naam D _ina.o

22 Ten slotte gedacht God R _a-
chel, en God verhoorde haar
doordat hĳ haar schoot open-
de.p 23 En zĳ werd zwanger
en baarde een zoon. Toen zei zĳ:
„God heeft mĳn smaad wegge-

p Ge 29:31; 1Sa 1:6; Ps 113:9.
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nomen!”a 24 Daarom gaf zĳ hem
de naam J _ozefb en zei: „Jehovah
voegt mĳ nog een andere zoon
erbĳ.”

25 Het geschiedde dan toen R _a-
chel J _ozef had gebaard, dat J _akob
onmiddellĳk tot L _aban zei: „Zend
mĳ heen, opdat ik naar mĳn plaats
en naar mĳn land kan gaan.c

26 Geef [mĳ] mĳn vrouwen en
mĳn kinderen, voor wie ik bĳ u
heb gediend, opdat ik kan gaan;
want gĳzelf weet heel goedwelke
dienst ik voor u heb verricht.”d

27 Toen zei L _aban tot hem: „In-
dien ik nu gunst in uw ogen heb
gevonden — ik heb de voortekens
zodanig opgevat dat Jehovah mĳ
om u zegent.”e 28 En hĳ voeg-
de eraan toe: „Bepaal wat uw loon
bĳ mĳ zal zĳn en ik zal het ge-
ven.”f 29 Hĳ dan zei tot hem:
„Gĳzelf weet heel goed hoe ik u
heb gediend en hoe het met uw
kudde bĳ mĳ is gegaan;g 30 dat
gĳ v

´
o

´
or mĳn komst eigenlĳk maar

weinig hadt, en het heeft zich ver-
volgens uitgebreid tot een menig-
te, doordat Jehovah u heeft geze-
gend sinds ik binnentrad.h Nu dan,
wanneer zal ik ook eens iets voor
mĳn eigen huis kunnen doen?”i

31 Toen zei hĳ: „Wat zal ik u
geven?” Vervolgens zei J _akob:
„Gĳ zult mĳ helemaal niets ge-
ven!j Indien gĳ deze zaak voor
mĳ zult doen, zal ik uw kleinvee
opnieuw weiden.k Ik zal het blĳ-
ven hoeden.l 32 Ik wil vandaag
uw hele kleinveestapel langs-
gaan. Zondert gĳ daarvan elk
schaap dat gespikkeld en bont is
af en elk donkerbruin schaap on-
der de jonge rammen en wat bont
en gespikkeld is onder de geiten.
Daarna moeten zulke mĳn loonm

zĳn. 33 En mĳn juiste handel-
wĳze moet voor mĳ getuigen op
welke toekomstige dag gĳ ook
moogt komen om mĳn loonn te
bezien; alles wat niet gespikkeld
en bont is onder de geiten en
donkerbruin onder de jonge ram-
men, is gestolen goed indien het
bĳ mĳ is.”o

34 Hierop zei L _aban: „Welnu,
dat is voortreffelĳk! Het geschie-
de naar uw woord.”a 35 Toen
zonderde hĳ op die dag de ge-
streepte en bonte bokken en alle
gespikkelde en bonte geiten af,
alles waaraan maar iets wits was
en alles wat donkerbruin was on-
der de jonge rammen, maar hĳ
gaf ze in handen van zĳn zonen.
36 Daarna stelde hĳ een afstand
van drie dagreizen tussen zich-
zelf en J _akob, en J _akob weidde
de overgebleven kleinveekudden
van L _aban.

37 Toen nam J _akob voor zĳn
gebruik nog vochtige stokken
van de storaxboomb en van de
amandelboomc en van de plataan-
boom,d en schilde daaraan wit
geschilde plekken door het wit
dat aan de stokkene was, bloot te
leggen. 38 Ten slotte legde hĳ
de stokken die hĳ had geschild,
v

´
o

´
or het kleinvee, in de goten,

in de waterdrinkbakken,f waar
de kleinveekudden altĳd kwamen
drinken, opdat ze, wanneer ze
kwamen drinken, v

´
o

´
or [de stok-

ken] bronstig zouden worden.

39 Dientengevolge werden de
kleinveekudden telkens bronstig
v

´
o

´
or de stokken, en de kleinvee-

kudden wierpen dan gestreepte,
gespikkelde en bonte [jongen].g

40 En J _akob zonderde de jonge
rammen af en vervolgens keer-
de hĳ de koppen van de kleinvee-
kudden naar het gestreepte en al
het donkerbruine onder de klein-
veekudden van L _aban. Toen zet-
te hĳ zĳn eigen kudden apart en
zette ze niet bĳ de kleinveekud-
den van L _aban. 41 En het ge-
schiedde altĳd dat telkens als de
sterkeh kleinveekudden bronstig
werden, J _akob de stokken in de
goteni legde, v

´
o

´
or de ogen van

de kleinveekudden, opdat ze bĳ
de stokken bronstig zouden wor-
den. 42 Maar wanneer de klein-
veekudden zwakte vertoonden,
legde hĳ ze daar niet. Zo kreeg
L _aban altĳd de zwakke [dieren],
maar J _akob de sterke.j
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43 En de man bleef zich steeds
meer uitbreiden en hĳ kreeg
grote kleinveekudden en dienst-
maagden en dienstknechten en
kamelen en ezels.a

31 Na verloop van tĳd kreeg
hĳ de woorden van de zo-

nen van L _aban te horen, die zei-
den: „J _akob heeft alles genomen
wat onze vader toebehoorde; en
uit hetgeen onze vader toebe-
hoorde, heeft hĳ al deze rĳkdom
opgehoopt.”b 2 Wanneer J _akob
maar ook naar L _abans gezicht
keek, zie, het was niet meer je-
gens hem zoals vroeger.c 3 Ten
slotte zei Jehovah tot J _akob:
„Keer terug naar het land van
uw vaderen en naar uw bloed-
verwanten,d en ik zal met u blĳ-
ven.”e 4 Toen liet J _akob R _achel
en L _ea naar het veld bĳ zĳn
kleinvee roepen, 5 en hĳ zei
tot hen:

„Ik zie aan het gezicht van UW

vader dat hĳ jegens mĳ niet
meer zo is als vroeger;f maar de
God van mĳn vader heeft bewe-
zen met mĳ te zĳn.g 6 En GIJ

weet stellig zelf dat ik UW vader
met al mĳn kracht heb gediend.h

7 En UW vader heeft met mĳ ge-
speeld en hĳ heeft mĳn loon tien-
maal veranderd, maar God heeft
niet toegelaten dat hĳ mĳ be-
nadeelde.i 8 Als hĳ op een ge-
geven moment zei: ’De gespik-
kelde zullenuw loonworden’, dan
wierp al het kleinvee gespikkel-
de; maar zei hĳ daarentegen: ’De
gestreepte zullen uw loon wor-
den’, dan wierp al het kleinvee
gestreepte.j 9 Zo bleef God de
kudde van UW vader wegnemen
en aan mĳ geven.k 10 Ten laat-
ste gebeurde het in de bronst-
tĳd van het kleinvee, dat ik mĳn
ogen opsloeg en in een droom-
gezichtl zag, en zie, de bokken
die het kleinvee besprongen, wa-
ren gestreept, gespikkeld en ge-
vlekt.m 11 Toen zei de engel
van de [ware] God tot mĳ in de
droom: ’J _akob!’, waarop ik zei:
’Hier ben ik.’n 12 En hĳ ver-
volgde: ’Sla alstublieft uw ogen

op en zie hoe alle bokken die het
kleinvee bespringen gestreept,
gespikkeld en gevlekt zĳn, want
ik heb alles gezien wat L _aban u
aandoet.a 13 Ik ben de [ware]
God van B _ethel,b waar gĳ een
zuil hebt gezalfdc en waar gĳ mĳ
een gelofte hebt gedaan.d Sta nu
op, ga weg uit dit land en keer
terug naar uw geboorteland.’ ”e

14 Hierop antwoordden R _achel
en L _ea en zeiden tot hem: „Is er
soms nog een deel van de erfenis
voor ons in het huis van onze
vader?f 15 Worden wĳ in feite
door hem niet als buitenlanders
beschouwd, aangezien hĳ ons
heeft verkocht, zodat hĳ zelfs
van het geld dat voor ons is ge-
geven, voortdurend blĳft eten?g

16 Want alle rĳkdom die God
onze vader heeft ontnomen, is
van ons en van onze kinderen.h

Nu dan, doe alles wat God u ge-
zegd heeft.”i

17 Toen stond J _akob op en til-
de zĳn kinderen en zĳn vrouwen
op de kamelen;j 18 en vervol-
gens dreef hĳ zĳn gehele kudde
voort en alle have die hĳ ver-
gaard had,k de door hem ver-
worven kudde die hĳ in P _addan-
_Aram vergaard had, ten einde
naar zĳn vader _Isa

¨
ak, naar het

land K _ana
¨
an, te gaan.l

19 L _aban nu was zĳn schapen
gaan scheren. Onderwĳl stal R _a-
chel de terafimm die haar vader
toebehoorden. 20 J _akob leidde
L _aban, de Syri

¨
er, dus om de tuin,

want hĳ had hemniet verteld dat
hĳ wilde weglopen. 21 Hĳ dan
liep weg en stond op en trok de
Riviern over, hĳ met alles wat hĳ
had. Daarna richtte hĳ zĳn aan-
gezicht naar het bergland van
G _ilead.o 22 Later, op de derde
dag, werd aan L _aban meege-
deeld dat J _akob weggelopen was.
23 Daarop nam hĳ zĳn broe-
ders met zich mee en zette hem
over een afstand van zeven dag-
reizen achternap en haalde hem
in het bergland van G _ilead in.
24 Toen kwam God ’s nachts in
een droomq tot L _aban, de Syri

¨
er,r
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en zei tot hem: „Wacht u ervoor,
dat gĳ met J _akob ook maar goed
of kwaad gaat spreken.”a

25 L _aban dan naderde J _akob,
daar J _akob zĳn tent op de berg
had opgeslagen en L _aban zĳn
broeders in het bergland van G _i-
lead had gelegerd. 26 Toen zei
L _aban tot J _akob: „Wat hebt gĳ
gedaan, dat gĳ uw toevlucht er-
toe genomen hebt mĳ om de tuin
te leiden en mĳn dochters weg
te drĳven als gevangenen die
door het zwaard zĳn veroverd?b

27 Waarom moest gĳ in het ge-
heim weglopen en mĳ om de tuin
leiden en hebt [het] mĳ niet mee-
gedeeld, opdat ik u met vreug-
debetoon en met liederen,c met
tamboerĳn en met harpd uitgelei-
de had kunnen doen? 28 En gĳ
hebt mĳ geen kans gegeven om
mĳn kinderen en mĳn dochters
te kussen.e Nu hebt gĳ dwaas ge-
handeld. 29 Het is in de macht
van mĳn hand ulieden kwaad
te doen,f maar de God van UW

vader heeft vannacht tot mĳ ge-
sproken en gezegd: ’Wacht u er-
voor, met J _akob ook maar goed
of kwaad te spreken.’g 30 Gĳ
zĳt nu in feite wel heengegaan,
omdat gĳ zo intens vurig naar
het huis van uw vader hebt ver-
langd,maarwaaromhebt gĳmĳn
godenh gestolen?”

31 Toen gaf J _akob L _aban ten
antwoord: „Omdat ik bevreesd
was.i Want ik zei bĳ mĳzelf: ’Gĳ
mocht mĳ uw dochters eens ont-
rukken.’ 32 Wie het ook is bĳ
wie gĳ uw goden moogt vinden,
laat hem niet leven.j Onderzoek
zelf in tegenwoordigheid van
onze broeders wat er bĳ mĳ is en
neem [dat] voor u.”k J _akob wist
echter niet dat R _achel ze gesto-
len had.l 33 L _aban ging dus de
tent van J _akob en de tent van
L _ea en de tent van de twee sla-
vinnenm binnen, maar vond ze
niet. Ten slotte kwam hĳ uit
L _ea’s tent en ging toen R _achels
tent binnen. 34 R _achel nu had
de terafim genomen en ze ver-
volgens in de mand van het vrou-

wenzadel van de kameel gelegd,
en zĳ bleef erop zitten. L _aban
dan ging de hele tent doortasten,
maar hĳ vond ze niet. 35 Toen
zei zĳ tot haar vader: „Laat er
geen toorn in de ogen van mĳn
heera opflikkeren dat ik niet in
staat benvoor u op te staan, want
wat voor vrouwen gewoon is, is
over mĳ.”b Hĳ zocht dus zorgvul-
dig verder, maar vond de tera-
fimc niet.

36 En J _akob werd toornigd en
ging ruzie maken met L _aban, en
J _akob gaf L _aban verder ten ant-
woord: „Wat is mĳn opstandig-
heid,e wat mĳn zonde, dat gĳ
mĳ zo heftig hebt achtervolgd?f

37 Nu gĳ al mĳn huisraad hebt
doortast, wat hebt gĳ gevonden
van al het huisraadvanuw huis?g

Leg het hier neer voor mĳn broe-
ders en uw broeders,h en laat
hen tussen ons beiden beslis-
sen.i 38 Het is nu twintig jaar
dat ik bĳ u geweest ben. Uw
ooien en uw geiten hebben geen
misdracht gehad,j en de ram-
men van uw kleinveestapel heb
ik nooit gegeten. 39 Een ver-
scheurd dier heb ik niet bĳ u ge-
bracht.k Ik droeg altĳd zelf het
verlies ervan. Of er nu

´
e

´
en over-

dag werd gestolen of ’s nachts
werd gestolen, gĳ zĳt het altĳd
van mĳn hand komen eisen.l

40 Ik heb wel meegemaakt dat
overdag de hitte mĳ verteerde en
’s nachts de koude, en meermalen
week de slaap van mĳn ogen.m

41 Ik ben nu twintig jaar in uw
huis geweest. Veertien jaar heb
ik u gediend om uw twee doch-
ters en zes jaar om uw kleinvee,
en gĳ hebt mĳn loon wel tien-
maal veranderd.n 42 Indien de
God van mĳn vader,o de God
van _Abraham en de Geduchte
van _Isa

¨
ak,p niet werkelĳk aan

mĳn zĳde was geweest, zoudt gĳ
mĳ nu met lege handen hebben
weggezonden. Mĳn ellende en de
moeizame arbeid van mĳn han-
den heeft God gezien, en daarom
heeft hĳ u vannacht terechtge-
wezen.”q
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43 Toen gaf L _aban J _akob ten
antwoord: „De dochters zĳn mĳn
dochters en de kinderen mĳn
kinderen en het kleinvee is mĳn
kleinvee, en alles wat gĳ ziet, is
van mĳ en van mĳn dochters.
Wat kan ik dan heden tegen hen
of tegen hun kinderen die zĳ
gebaard hebben, doen? 44 Nu
dan, kom, laten wĳ een verbond
sluiten,a ik en gĳ, en het moet
tot een getuige dienen tussen
mĳ en u.”b 45 Dientengevolge
nam J _akob een steen en richtte
die op als een zuil.c 46 Toen zei
J _akob tot zĳn broeders: „Raapt
stenen bĳeen!” Waarop zĳ ste-
nen namen en een hoop maak-
ten.d Daarna aten zĳ daar op de
[steen]hoop. 47 Voorts noem-
de L _aban hem J _egar-Sahad _utha,
maar J _akob noemde hem Gal-Ed.

48 En L _aban zei vervolgens:
„Deze hoop is heden een getuige
tussen mĳ en u.” Daarom gaf hĳ
hem de naam Gal-Ed,e 49 en
De Wachttoren, want hĳ zei:
„Moge Jehovah de wacht houden
tussen mĳ en u, wanneer wĳ on-
zichtbaar voor elkaar gelegerd
zĳn.f 50 Indien gĳ mĳn doch-
ters gaat kwelleng en indien gĳ
behalve mĳn dochters andere
vrouwen gaat nemen, er is geen
mens bĳ ons. Zie! God is getui-
ge tussen mĳ en u.”h 51 En L _a-
ban zei verder tot J _akob: „Zie,
deze hoop, en zie, de zuil die ik
heb opgericht tussen mĳ en u.
52 Deze hoop is getuige, en de
zuil is iets wat getuigenis aflegt,i

dat ik deze hoop stellig niet zal
voorbĳtrekken tegen u en dat gĳ
deze hoop en deze zuil niet zult
voorbĳtrekken tegen mĳ, ten
kwade.j 53 Moge de god van
_Abrahamk en de god van N _ahorl

tussen ons oordelen, de god van
hun vader.” J _akob zwoer echter
bĳ de Geduchte van zĳn vader
_Isa

¨
ak.m

54 Daarna offerde J _akob een
slachtoffer op de berg en nodig-
de zĳn broeders uit om broodn

te eten. Bĳgevolg aten zĳ brood
en overnachtten op de berg.

55 Maar L _aban stond ’s morgens
vroeg op en kustea zĳn kinderen
en zĳn dochters en zegende hen.b

Toen ging L _aban op weg om naar
zĳn eigen plaatsc terug te keren.

32 En wat J _akob betreft, hĳ
ging zĳns weegs, en de en-

gelen van God ontmoetten hem
nu.d 2 Onmiddellĳk zei J _akob,
met dat hĳ hen zag: „Dit is het
kamp van God!”e Daarom gaf hĳ
die plaats de naam Mahan _a

¨
ım.f

3 Toen zond J _akob bodeng voor
zich uit naar zĳn broer _Esau,
naar het land S _e

¨
ır,h het veld van

_Edom,i 4 en hĳ gebood hun en
zei: „Dit zult GIJ tot mĳn heer,j

tot _Esau, zeggen: ’Dit heeft uw
knecht J _akob gezegd: „Bĳ L _aban
heb ik als vreemdeling vertoefd
en ik ben daar lange tĳd, tot nu
toe, gebleven.k 5 En ik ben in
het bezit gekomenvan stieren en
ezels, schapen, en dienstknech-
ten en dienstmaagden,l en ik zou
het mĳn heer graag laten weten,
opdat ik gunst in uw ogen moge
vinden.” ’ ”m

6 Na verloop van tĳd keerden
de boden tot J _akob terug en zei-
den: „Wĳ zĳn bĳ uw broer _Esau
gekomen, en hĳ komt u ook reeds
tegemoet, met vierhonderd man
bĳ zich.”n 7 En J _akob werd zeer
bevreesd en kreeg het benauwd.o

Daarom verdeelde hĳ het volk
dat bĳ hem was en de kleinvee-
kudden en de runderen en de ka-
melen in twee kampen,p 8 en
hĳ zei: „Indien _Esau op het ene
kamp afkomt en het aanvalt, dan
zal er stellig een kamp overblĳ-
ven om ontkoming te vinden.”q

9 Daarna zei J _akob: „O God
van mĳn vader _Abraham en God
van mĳnvader _Isa

¨
ak,r o Jehovah,

gĳ die tot mĳ zegt: ’Keer terug
naar uw land en naar uw bloed-
verwanten en ik zal u stellig wel-
doen’,s 10 ik ben al de liefde-
rĳke goedheden en al de trouw
die gĳ jegens uw knecht hebt
betracht,t niet waardig, want
slechts met mĳn staf trok ik over
deze Jord _a _an, en nu ben ik tot
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twee kampen geworden.a 11 Ik
bid u, bevrĳd mĳb uit de hand
van mĳn broer, uit _Esau’s hand,
want ik ben bevreesd voor hem,
dat hĳ misschien komt en mĳ
stellig, met moeder en kinderen,
aanvalt.c 12 En gĳ, gĳ hebt ge-
zegd: ’Ik zal u ongetwĳfeld wel-
doen en uw zaad stellig maken
als de zandkorrels der zee, die
wegens het grote aantal niet ge-
teld kunnen worden.’”d

13 En hĳ bleef daar die nacht
nog over. Toen nam hĳ van wat
in zĳn hand was gekomen, een
geschenk voor zĳn broer _Esau:e

14 tweehonderd geiten en twin-
tig bokken, tweehonderd ooien
en twintig rammen, 15 dertig
zogende kamelen en hun jongen,
veertig koeien en tien stieren,
twintig ezelinnen en tien volwas-
sen ezels.f

16 Daarna gaf hĳ de ene kud-
de na de andere afzonderlĳk aan
zĳn knechten over en zei herhaal-
delĳk tot zĳn knechten: „Trekt
voor mĳ uit naar de overkant,
en GIJ dient een ruimte open te la-
ten tussen kudde en kudde.”g

17 Verder gebood hĳ de eerste
en zei: „Ingeval mĳn broer _Esau
u ontmoet en u als volgt vraagt:
’Wie behoort gĳ toe, en waar
gaat gĳ heen en aan wie behoren
die daar v

´
o

´
or u toe?’, 18 dan

moet gĳ zeggen: ’Aan uw knecht,
aan J _akob. Een geschenk is het,h

gezonden aan mĳn heer,i aan
_Esau, en zie! hĳzelf komt ook
achter ons aan.’” 19 Vervolgens
gebood hĳ ook de tweede, ook
de derde, ook allen die de kud-
den volgden, en zei: „Overeenkom-
stig dit woord dient GIJ tot _Esau
te spreken wanneer GIJ hem te-
genkomt.j 20 En GIJ moet ook
zeggen: ’Zie, uw knecht J _akob
komt achter ons aan.’ ”k Want hĳ
zei bĳ zichzelf: „Wellicht kan ik
hem gunstig stemmen door het
geschenk dat voor mĳ uit gaat,l

en daarna zal ik zĳn aangezicht
zien. Misschien zal hĳ [mĳ] een
vriendelĳke ontvangst bereiden.”m

21 Het geschenk ging dus voor
hem uit naar de overkant, maar
zelf bracht hĳ die nacht in het
kamp door.a

22 Later gedurende die nacht
stond hĳ op en nam zĳn twee
vrouwenb en zĳn twee dienst-
maagdenc en zĳn elf jonge zonend

en trok de doorwaadbare plaats
van de J _abboke over. 23 Hĳ nam
hen dus en bracht hen over het
stroomdal,f en hĳ bracht wat hĳ
had naar de overkant.

24 Ten slotte bleef J _akob al-
leen achter. Nu ging er een man
met hem worstelen totdat de da-
geraad opklom.g 25 Toen hĳ nu
zag dat hĳ niet over hem had
gezegevierd,h raakte hĳ voorts
de gewrichtsholte van zĳn dĳ-
been aan; en de gewrichtshol-
te van J _akobs dĳbeen werd ont-
zet bĳ zĳn worsteling met hem.i

26 Daarna zei hĳ: „Laat mĳ gaan,
want de dageraad is opgeklom-
men.” Hierop zei hĳ: „Ik zal u niet
laten gaan, tenzĳ gĳ mĳ eerst ze-
gent.”j 27 Derhalve zei hĳ tot
hem: „Hoe is uw naam?”, waar-
op hĳ zei: „J _akob.” 28 Toen zei
hĳ: „Uw naam zal niet langer
J _akob worden genoemd, maar

_Isra
¨
el,k want gĳ hebt met God

en met mensen gestreden,l zo-
dat gĳ ten laatste hebt gezege-
vierd.” 29 Op zĳn beurt infor-
meerde J _akob en zei: „Zeg mĳ
alstublieft uw naam.” Hĳ zei ech-
ter: „Waarom informeert gĳ naar
mĳn naam?”m Toen zegende hĳ
hem daar. 30 Daarom gaf J _a-
kob de plaats de naam Pn _i

¨
el,n

want, om zĳn woorden aan te
halen: „Ik heb God gezien van
aangezicht tot aangezicht, en
toch werd mĳn ziel bevrĳd.”o

31 En de zon wierp haar eerste
stralen op hem zodra hĳ Pn _u

¨
el

voorbĳ was, maar hĳ ging mank
aan zĳn dĳbeen.p 32 Daarom
zĳn de zonen van _Isra

¨
el tot op

de huidige dag niet gewoon de
pees van de dĳzenuw te eten,
die op de gewrichtsholte van het
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dĳbeen ligt, omdat hĳ bĳ de pees
van de dĳzenuwa de gewrichts-
holte van J _akobs dĳbeen had
aangeraakt.

33 Na verloop van tĳd sloeg
J _akob zĳn ogen op en

keek, en zie, daar kwam _Esau aan
en met hem vierhonderd man.b

Dientengevolge verdeelde hĳ de
kinderen onder L _ea en onder
R _achel en onder de twee dienst-
maagden,c 2 en hĳ plaatste de
dienstmaagden en hun kinderen
vooropd en L _ea en haar kinde-
ren daarachtere en R _achel en J _o-
zef achteraan.f 3 En zelf trok
hĳ voor hen uit en boog zich
vervolgens zevenmaal ter aarde
neer, totdat hĳ zĳn broer gena-
derd was.g

4 Toen snelde _Esau hem te-
gemoeth en omhelsde hemi en
viel hem om de hals en kuste
hem, en zĳ barstten in tranenuit.
5 Daarna sloeg hĳ zĳn ogen op
en zag de vrouwen en de kinde-
ren en zei: „Wie hebt gĳ daar bĳ
u?”, waarop hĳ zei: „De kinderen
met wie God uw knecht begun-
stigd heeft.”j 6 Daarop traden
de dienstmaagden naar voren, zĳ
en hun kinderen, en bogen zich
neer; 7 en ook L _ea trad naar
voren, en haar kinderen, en zĳ
bogen zich neer, en daarna trad
J _ozef naar voren, en R _achel, en
zĳ bogen zich neer.k

8 Nu zei hĳ: „Wat bedoelt gĳ
met dat hele kamp van reizigers
dat ik ontmoet heb?”l Hierop zei
hĳ: „Om gunst te vinden in de
ogen van mĳn heer.”m 9 Toen
zei _Esau: „Ik heb heel veel, mĳn
broer.n Laat wat van u is, het
uwe blĳven.” 10 J _akob zei ech-
ter: „Neen, alstublieft. Indien ik
nu gunst in uw ogen heb gevon-
den,o dan moet gĳ mĳn geschenk
uit mĳn hand aannemen, want
in overeenstemming met het doel
ervan heb ik uw aangezicht ge-
zien als zag ik Gods aangezicht,
doordat gĳ mĳ met welgevallen
hebt ontvangen.p 11 Aanvaard
alstublieft het geschenk, dat u
werd gebracht als een blĳk van

mĳn zegen,a omdat God mĳ heeft
begunstigd en omdat ik alles
heb.”b En hĳ bleef bĳ hem aan-
dringen, zodat hĳ het aannam.c

12 Naderhand zei hĳ: „Laten
wĳ opbreken en gaan, en laat
mĳ voor u uit gaan.” 13 Maar
hĳ zei tot hem: „Mĳn heer weet
wel dat de kinderen teer zĳn en
dat ik zogende schapen en run-
deren onder mĳn hoede heb,d en
zou men ze

´
e

´
en dag te vlug drĳ-

ven, dan zal de hele kleinveekud-
de stellig doodgaan.e 14 Laat
mĳn heer alstublieft voor zĳn
knecht uit trekken, maar laat
mĳzelf de tocht op mĳn gemak
vervolgen naar het tempo van
het veef dat voor mĳ uit [gaat]
en naar het tempo van de kin-
deren,g totdat ik bĳ mĳn heer te
S _e

¨
ırh zal komen.” 15 Toen zei

_Esau: „Laat mĳ alstublieft enke-
len van het volk dat bĳ mĳ is, tot
uw beschikking stellen.” Hierop
zei hĳ: „Waarom dat? Laat mĳ
gunst vinden in de ogen van mĳn
heer.”i 16 Zo begaf _Esau zich
op die dag op de terugweg naar
S _e

¨
ır.

17 En J _akob brak op naar S _uk-
koth,j en hĳ ging een huis voor
zichzelf bouwen, en voor zĳn
kudde maakte hĳ hutten.k Daar-
om gaf hĳ de plaats de naam
S _ukkoth.

18 Na verloop van tĳd kwam
J _akob bĳ zĳn [terug]komst uit
P _addan- _Araml gezond en wel bĳ
de stad S _ichem,m die in het land
K _ana

¨
ann ligt; en hĳ sloeg zĳn

kamp op v
´
o

´
or de stad. 19 Toen

verwierf hĳ een stuk van het
veld waar hĳ zĳn tent had op-
geslagen van de hand van de zo-
nen van H _emor, de vader van
S _ichem, voor honderd geldstuk-
ken.o 20 Vervolgens richtte hĳ
daar een altaar op en noemde het
God, de God van _Isra

¨
el.p

34 Nu ging D _ina, de dochter
van L _ea,q die zĳ aan J _akob

gebaard had, gewoonlĳk uit om
de dochters van het landr te be-
zoeken.s 2 En S _ichem, de zoon
van H _emor, de Heviet,t een over-
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ste van het land, zag haar toen,
waarop hĳ haar nam en bĳ haar
ging liggen en haar verkrachtte.a

3 En zĳn ziel ging aan D _ina, de
dochter van J _akob, kleven, en hĳ
werd verliefd op de jonge vrouw
en bleef overredend tot de jonge
vrouw spreken. 4 Ten slotte
zei S _ichem tot zĳn vader H _emor:b

„Neem mĳ deze jongedame tot
vrouw.”c

5 En J _akob hoorde dat hĳ zĳn
dochter D _ina verontreinigd had.
En zĳn zonen waren toen met
zĳn kudde in het veld;d en J _akob
bewaarde het stilzwĳgen totdat
zĳ zouden thuiskomen.e 6 La-
ter ging H _emor, S _ichems vader,
naar J _akob toe om met hem te
spreken.f 7 En de zonen van
J _akob kwamen uit het veld, zo-
dra zĳ het hoorden; de mannen
dan voelden zich gekrenkt en
werden zeer toornig,g omdat hĳ
een schandelĳke dwaasheid te-
gen _Isra

¨
el had begaan door bĳ

J _akobs dochter te gaan liggen,h

terwĳl men zo iets niet behoort
te doen.i

8 Vervolgens sprak H _emor met
hen en zei: „Wat mĳn zoon S _i-
chem betreft, zĳn ziel is aan
UW dochter gehecht.j Geeft haar
alstublieft aan hem tot vrouw,k

9 en gaat echtverbintenissen
met ons aan.l UW dochters dient
GIJ aan ons te geven, en onze
dochters dient GIJ voor U te ne-
men.m 10 En bĳ ons moogt GIJ

wonen, en het land zal tot UW

beschikking staan. Woont er en
doet er zaken in en vestigt U

erin.”n 11 Toen zei S _ichem tot
haar vader en tot haar broers:
„Laat mĳ gunst vinden in UW

ogen, en wat GIJ mĳ ook zeg-
gen zult, ik zal het geven.
12 Maakt de bruidsprĳs en gift
die mĳ worden opgelegd zeer
hoog,o en ik ben bereid te ge-
ven overeenkomstig datgene wat
GIJ mĳ zeggen moogt; geeft mĳ
slechts de jonge vrouw tot echt-
genote.”

13 Toen gaven J _akobs zonen
een bedrieglĳk antwoord aan S _i-

chem en zĳn vader H _emor, en zĳ
spraken zo omdat hĳ hun zuster
D _inaverontreinigd had.a 14 En
zĳ zeiden voorts tot hen: „Wĳ
kunnen zo iets onmogelĳk doen,
onze zuster aan een man geven
die een voorhuid heeft,b want dat
is een smaad voor ons. 15 Al-
leen op deze voorwaarde kunnen
wĳ U ter wille zĳn, dat GIJ wordt
zoals wĳ, doordat al wat manne-
lĳk onder U is, besneden wordt.c

16 Dan zullen wĳ U stellig onze
dochters geven, en UW dochters
zullen wĳ voor ons nemen, en wĳ
zullen stellig bĳ U wonen en

´
e

´
en

volk worden.d 17 Maar indien
GIJ niet naar ons luistert en U

niet laat besnĳden, dan zullen
wĳ stellig onze dochter nemen
en gaan.”

18 En hun woorden schenen
goed in de ogen van H _emor en
in de ogen van S _ichem, H _emors
zoon,e 19 en de jonge man draal-
de niet aan de voorwaarde te vol-
doen,f want hĳ had werkelĳk be-
hagen in J _akobs dochter en hĳ
was de aanzienlĳksteg van het ge-
hele huis van zĳn vader.h

20 H _emor en zĳn zoon S _ichem
gingen dus naar de poort van
hun stad en spraken vervolgens
tot de mannen van hun stadi en
zeiden: 21 „Deze mannen zĳn
ons vredelievend gezind.j Laat
hen daarom in het land wonen
en er zaken in doen, aangezien
het land vrĳ uitgestrekt is voor
hun aangezicht.k Hun dochters
kunnen wĳ voor ons tot vrou-
wen nemen en onze eigen doch-
ters kunnen wĳ aan hen geven.l

22 Slechts op deze voorwaarde
zullen de mannen ons ter wille
zĳn om bĳ ons te wonen, om
´
e

´
en volk te worden, dat al wat

mannelĳk onder ons is, besneden
wordt, zoals zĳzelf besneden
zĳn.m 23 Hun bezittingen en
hun vermogen en al hun vee,
zullen die dan niet van ons zĳn?n

Laten wĳ hun slechts ter wille
zĳn, opdat zĳ bĳ ons wonen.”o

24 Toen luisterden allen die door
de poort van zĳn stad uitgingen,
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naar H _emor en naar zĳn zoon S _i-
chem, en al wat mannelĳk was,
werd besneden, allen die door de
poort van zĳn stad uitgingen.

25 Het geschiedde echter op de
derde dag, toen zĳ pĳn te ver-
duren kregen,a dat de twee zo-
nen van J _akob, S _imeon en L _evi,b

broers van D _ina,c ertoe overgin-
gen ieder hun zwaard te nemen
en voorts, zonder dat iemand ook
maar iets vermoedde, naar de
stad gingen en al wat manne-
lĳk was doodden.d 26 En H _e-
mor en zĳn zoon S _ichem dood-
den zĳ met de scherpte van het
zwaard.e Toen haalden zĳ D _ina
uit S _ichems huis en gingen heen.f

27 De andere zonen van J _akob
overvielen de dodelĳk gewonde
mannen en plunderden toen de
stad, omdat zĳ hun zuster ver-
ontreinigd hadden.g 28 Hun
schapen en hun runderen en hun
ezels en wat in de stad en wat
op het veld was, namen zĳ mee.h

29 En al hun middelen voor le-
vensonderhoud en al hun kleine
kinderen en hun vrouwen voer-
den zĳ gevankelĳk weg, zodat zĳ
alles plunderden wat in de hui-
zen was.i

30 Hierop zei J _akob tot S _imeon
en tot L _evi:j „GIJ hebt de ban-
vloek over mĳ gebracht, door mĳ
tot een stank te maken voor de
bewoners van het land,k bĳ de
Kana

¨
anieten en de Ferezieten; ik

echter ben gering in aantal,l en
zĳ zullen zich stellig tegen mĳ
vergaderen en mĳ aanvallen en
ik moet verdelgd worden, ik en
mĳn huis.” 31 Waarop zĳ zei-
den: „Behoort iemand onze zus-
ter dan als een prostituee te be-
handelen?”m

35 Daarna zei God tot J _akob:
„Sta op, trek op naar B _eth-

el en woon daar,n en maak daar
een altaar voor de [ware] God,
die u verschenen is toen gĳ weg-
liept voor uw broer _Esau.”o

2 Toen zei J _akob tot zĳn huis-
gezin en tot allen die bĳ hem wa-
ren: „Verwĳdert de buitenlandse
goden die in UW midden zĳn,p en

reinigt U en verwisselt UW man-
tels,a 3 en laten wĳ opstaan en
naar B _ethel optrekken. En daar
zal ik een altaar maken voor de
[ware] God, die mĳ geantwoord
heeft op de dag van mĳn be-
nauwdheid,b doordat hĳ bewezen
heeft met mĳ te zĳn op de weg
die ik gegaan ben.”c 4 Zĳ ga-
ven J _akob dus alle buitenlandse
godend die in hun handen waren
en de oorringen die in hun oren
waren, en J _akob verborge ze on-
der de grote boom die dicht bĳ
S _ichem stond.

5 Daarna braken zĳ op, en de
schrik voor God kwam over de
steden die rondom hen waren,f

zodat zĳ de zonen van J _akob
niet achtervolgden. 6 Ten slot-
te kwam J _akob te Luz,g dat in
het land K _ana

¨
an ligt, dat wil zeg-

gen B _ethel, hĳ en al het volk dat
bĳ hem was. 7 Voorts bouwde
hĳ daar een altaar en noemde
de plaats El-B _ethel, omdat de
[ware] God zich daar aan hem
had geopenbaard toen hĳ voor
zĳn broer wegliep.h 8 Later
stierf Deb _ora,i de voedster van
Reb _ekka, waarna zĳ werd begra-
ven aan de voet van B _ethel onder
een statige boom. Daarom gaf hĳ
die de naam _Allon-B _achut.

9 God verscheen nu opnieuw
aan J _akob, bĳ zĳn komst uit
P _addan- _Aram,j en zegende hem.k

10 Vervolgens zei God tot hem:
„Uw naam is J _akob.l Uw naam
dient niet langer J _akob te wor-
den genoemd, maar _Isra

¨
el zal uw

naam worden.” Toen gaf hĳ hem
de naam _Isra

¨
el.m 11 En God zei

verder tot hem: „Ik ben God de
Almachtige.n Wees vruchtbaar en
word tot velen. Nati

¨
en en een ver-

zameling van nati
¨
en zullen uit

u ontstaan, en koningen zullen
uit uw lendenen voortkomen.o

12 Wat het land betreft dat ik
aan _Abrahamen aan _Isa

¨
ak heb ge-

geven, ik zal het geven aan u, en
aan uw zaadp na u zal ik het land
geven.”q 13 Daarna steeg God
van boven hem op, op de plaats
waar hĳ met hem gesproken had.r
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14 Dientengevolge zette J _akob
een zuil op de plaats waar hĳ
met hem gesproken had,a een
stenen zuil, en hĳ stortte er een
drankoffer op uit en goot er olie
overheen.b 15 En J _akob bleef
de naam van de plaats waar God
met hem had gesproken, B _ethel
noemen.c

16 Toen braken zĳ van B _eth-
el op. En terwĳl er nog een flin-
ke uitgestrektheid land was om
tot _Efrathd te komen, ging R _achel
baren, en zĳ had het zwaar bĳ de
bevalling.e 17 Nu was het ech-
ter zo dat terwĳl zĳ het moei-
lĳk had bĳ de bevalling, de vroed-
vrouw tot haar zei: „Wees niet
bevreesd, want gĳ zult ook deze
zoon hebben.”f 18 En het ge-
volg was dat terwĳl haar zielg

uitging (want zĳ stierf),h zĳ hem
de naam Ben- _Oni gaf; maar zĳn
vader noemde hem B _enjamin.i

19 Zo stierf R _achel en zĳ werd be-
graven op de weg naar _Efrath, dat
wil zeggen B _ethlehem.j 20 Der-
halve plaatste J _akob een zuil op
haar graf. Dit is de zuil van R _a-
chels graf tot op de huidige dag.k

21 Daarna brak _Isra
¨
el op en

sloeg zĳn tent op even voorbĳ
de toren van _Eder.l 22 Nu ge-
schiedde het terwĳl _Isra

¨
el in dat

land verblĳf hield,m dat R _uben
eens bĳ B _ilha, de bĳvrouw van
zĳn vader, ging liggen, en _Isra

¨
el

kreeg het te horen.n

De zonen van J _akob dan wer-
den twaalf [in getal]. 23 De zo-
nen bĳ L _ea waren J _akobs eerst-
geborene R _ubeno en S _imeon en
L _evi en J _uda en _Issaschar en
Z _ebulon. 24 De zonen bĳ R _a-
chel waren J _ozef en B _enjamin.
25 En de zonen bĳ B _ilha, R _a-
chels dienstmaagd, waren Dan
en N _aftali. 26 En de zonen bĳ
Z _ilpa, L _ea’s dienstmaagd, waren
Gad en _Aser. Dit zĳn J _akobs zo-
nen, die hem in P _addan- _Aram
werden geboren.

27 Ten slotte kwam J _akob bĳ
zĳn vader _Isa

¨
ak, te M _amr

´
e,p te

K _irjath- _Arba,q dat wil zeggen
H _ebron, waar _Abraham en ook

_Isa
¨
ak als vreemdeling hadden

vertoefd.a 28 En de dagen van
_Isa

¨
ak werden honderd tachtig

jaar.b 29 Daarna blies _Isa
¨
ak de

laatste ademuit en stierf enwerd
tot zĳn volk vergaderd, oud en
verzadigd van dagen,c en zĳn zo-
nen _Esau en J _akob begroeven
hem.d

36 En dit is de geschiedenis
van _Esau, dat wil zeggen

_Edom.e

2 _Esau nam zĳn vrouwen uit
de dochters van K _ana

¨
an:f _Ada,g

de dochter van de Hethiet _Elon,h

en Oholib _ama,i de dochter van
_Ana, de kleindochter van de He-
viet Z _ibeon, 3 en B _asmath,j _Is-
ma

¨
els dochter, de zuster van Ne-

b _ajoth.k

4 Voorts baarde _Ada aan _Esau
El _ifaz, en B _asmath baarde R _e-
hu

¨
el,
5 en Oholib _ama baarde J _e

¨
us

en Ja _
¨
elam en K _orach.l

Dit zĳn de zonen van _Esau, die
hem in het land K _ana

¨
an werden

geboren. 6 Daarna nam _Esau
zĳn vrouwen en zĳn zonen en
zĳn dochters en alle zielen van
zĳn huis en zĳn kudde en al zĳn
andere dieren en zĳn gehele ver-
mogen,m dat hĳ in het land K _a-
na

¨
an vergaard had, en ging naar

een land uit de nabĳheid van
zĳn broer J _akob,n 7 want hun
have was te groot geworden om
bĳ elkaar te wonen en het land
vanhun inwonende vreemdeling-
schap kon hen ten gevolge van
hun kudden niet onderhouden.o

8 Daarom ging _Esau in het berg-
land S _e

¨
ırp wonen. _Esau is _Edom.q

9 En dit is de geschiedenis van
_Esau, de vader van _Edom, in het
bergland S _e

¨
ır.r

10 Dit zĳn de namen van de
zonen van _Esau: El _ifaz, de zoon
van _Ada, _Esau’s vrouw; R _ehu

¨
el,

de zoon van B _asmath, _Esau’s
vrouw.s

11 En de zonen van El _ifaz
werden T _eman,t _Omar, Z _efo
en G _a

¨
etam en K _enaz.u 12 En

T _imnav werd de bĳvrouw van
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El _ifaz, _Esau’s zoon. Na verloop
van tĳd baarde zĳ aan El _ifaz
_Amalek.a Dit zĳn de zonen van
_Ada, _Esau’s vrouw.
13 Dit zĳn de zonen van R _e-

hu
¨
el: N _ahath en Z _era, S _amma

en M _izza.b Dit werden de zonen
van B _asmath,c _Esau’s vrouw.

14 En dit werden de zonen
van Oholib _ama, de dochter van
_Ana, de kleindochter van Z _i-
beon, _Esau’s vrouw, doordat zĳ
J _e

¨
us en Ja _

¨
elam en K _orach aan

_Esau baarde.d

15 Dit zĳn de stamhoofdene

van de zonen van _Esau: De zo-
nen van El _ifaz, _Esau’s eerstgebo-
rene: Stamhoofd T _eman,f stam-
hoofd _Omar, stamhoofd Z _efo,
stamhoofd K _enaz, 16 stam-
hoofd K _orach, stamhoofd G _a

¨
e-

tam, stamhoofd _Amalek. Dit zĳn
de stamhoofden van El _ifazg in
het land _Edom. Dit zĳn de zonen
bĳ _Ada.

17 Dit zĳn de zonen van R _e-
hu

¨
el, _Esau’s zoon: Stamhoofd

N _ahath, stamhoofd Z _era, stam-
hoofd S _amma, stamhoofd M _izza.
Dit zĳn de stamhoofden van R _e-
hu

¨
el in het land _Edom.h Dit zĳn

de zonen bĳ B _asmath, _Esau’s
vrouw.

18 Ten slotte zĳn dit de zonen
van Oholib _ama, _Esau’s vrouw:
Stamhoofd J _e

¨
us, stamhoofd Ja _

¨
e-

lam, stamhoofd K _orach. Dit zĳn
de stamhoofden van Oholib _a-
ma, de dochter van _Ana, _Esau’s
vrouw.

19 Dit zĳn de zonen van _Esau,
en dit zĳn hun stamhoofden. Hĳ
is _Edom.i

20 Dit zĳn de zonen van S _e
¨
ır,

de Horiet, de bewoners van het
land:j L _otan en S _obal en Z _ibeon
en _Anak 21 en D _ison en _Ezer
en D _isan.l Dit zĳn de stamhoof-
den van de Horiet, de zonen van
S _e

¨
ır, in het land _Edom.
22 En de zonen van L _otan

werden H _ori en H _emam; en L _o-
tans zuster was T _imna.m

23 En dit zĳn de zonen van
S _obal: _Alvan en Man _ahath en
_Ebal, S _efo en _Onam.

24 En dit zĳn de zonen van
Z _ibeon: _Ajja en _Ana. Dit is de

_Ana die de hete bronnen in de
wildernis gevonden heeft, toen
hĳ de ezels voor zĳn vader Z _i-
beona hoedde.

25 Endit zĳn dekinderenvan

_Ana: D _ison en Oholib _ama, de
dochter van _Ana.

26 En dit zĳn de zonen van
D _ison: H _emdan en _Esban en
J _ithran en Ch _eran.b

27 Dit zĳn de zonen van _Ezer:
B _ilhan en Z _a

¨
avan en _Akan.

28 Dit zĳn de zonen van D _i-
san: Uz en _Aran.c

29 Dit zĳn de stamhoofdenvan
de Horiet: Stamhoofd L _otan,
stamhoofd S _obal, stamhoofd Z _i-
beon, stamhoofd _Ana, 30 stam-
hoofd D _ison, stamhoofd _Ezer,
stamhoofd D _isan.d Dit zĳn de
stamhoofden van de Horiet naar
hun stamhoofden in het land
S _e

¨
ır.

31 Dit nu zĳn de koningen die
in het land _Edom hebben gere-
geerde voordat er enige koning
over de zonen van _Isra

¨
el regeer-

de.f 32 En B _ela, de zoon van
B _eor, ging ertoe over in _Edom
te regeren,g en de naam van
zĳn stad was Dinh _aba. 33 Toen
B _ela stierf, ging J _obab, de zoon
vanZ _era, uit B _ozra,h in zĳn plaats
regeren.i 34 Toen J _obab stierf,
ging H _usam uit het land van
de Temanietenj in zĳn plaats re-
geren.k 35 Toen H _usam stierf,
ging H _adad, de zoon van B _edad,
die de Midianietenl in het veld
van M _oabm versloeg, in zĳn plaats
regeren, en de naam van zĳn
stadwas _Avith.n 36 ToenH _adad
stierf, ging S _amla uit Masr _eka
in zĳn plaats regeren.o 37 Toen
S _amla stierf, ging Saul uit Reh _o-
both aan de Rivier in zĳn plaats
regeren.p 38 Toen Saul stierf,
ging B _a

¨
al-H _anan, de zoon van

_Achbor, in zĳn plaats regeren.q

39 Toen B _a
¨
al-H _anan, de zoonvan

_Achbor, stierf, ging H _adar in zĳn
plaats regeren; en de naam van
zĳn stad was P _a

¨
u, en de naam

HFDST. 36

a Ex 17:8

Nu 13:29

Nu24:20

De 25:19

1Sa 15:8

1Sa 30:1

b 1Kr 1:37

c Ge26:34

d 1Kr 1:35

e Ex 15:15

f 1Kr 1:53

Job 4:1

Jer 49:20

g 1Kr 1:36

h Nu20:23

Re 11:18

1Kon 9:26

i Ge25:30

Ge 32:3

Mal 1:3

j Ge14:6

De 2:12

De 2:22

k 1Kr 1:40

l 1Kr 1:38

m 1Kr 1:39

�����������������������������

2ekolom

a Ge36:2

b 1Kr 1:41

c 1Kr 1:42

d 1Kr 1:38

e Nu20:14

f De17:14

De 17:15

1Sa 10:19

g 1Kr 1:43

h Jes 34:6

Jer 49:13

i 1Kr 1:44

j Job 2:11

k 1Kr 1:45

l Ge25:2
Ex 2:15

Nu31:2

m Ru1:1

n 1Kr 1:46

o 1Kr 1:47

p 1Kr 1:48

q 1Kr 1:49

GENESIS 36:13-39 Esau’s nageslacht 54



van zĳn vrouw was Mehet _abe
¨
el,

de dochter van M _atred, de doch-
ter van Mez _ahab.a

40 Dit dan zĳn de namen van
de stamhoofden van _Esau naar
hun families, naar hun plaatsen,
volgens hun namen: Stamhoofd
T _imna, stamhoofd _Alva, stam-
hoofd J _etheth,b 41 stamhoofd
Oholib _ama, stamhoofd _Ela, stam-
hoofd P _inon,c 42 stamhoofd
K _enaz, stamhoofd T _eman, stam-
hoofd M _ibzar,d 43 stamhoofd
M _agdi

¨
el, stamhoofd _Iram. Dit

zĳn de stamhoofden van _Edome

naar hun woonplaatsen in het
land van hun bezitting.f Dit is
_Esau, de vader van _Edom.g

37 En J _akob bleef wonen in
het landvan de inwonende

vreemdelingschap van zĳn va-
der,h in het land K _ana

¨
an.i

2 Dit is de geschiedenis van J _a-
kob.

Toen J _ozefj zeventien jaar oud
was, hoedde hĳ eens met zĳn
broers de schapen onder het klein-
vee,k en omdat hĳ nog maar een
knaap was, was hĳ met de zo-
nen van B _ilhal en de zonen van
Z _ilpa,m de vrouwen van zĳn va-
der. J _ozef dan bracht een slecht
bericht over hen aan hun vader.n

3 En _Isra
¨
el had J _ozef meer lief

dan al zĳn andere zonen,o om-
dat hĳ de zoon van zĳn ouder-
dom was; en hĳ liet een lang, ge-
streept hemdachtig kleed voor
hem maken.p 4 Toen zĳn broers
nu zagen dat hunvader hem meer
liefhad dan al zĳn broers, gin-
gen zĳ hem haten,q en zĳ konden
niet op vreedzame wĳze tot hem
spreken.r

5 Later had J _ozef een droom
en vertelde die aan zĳn broers,s

en zĳ vonden nog meer reden
om hem te haten. 6 En hĳ zei
voorts tot hen: „Luistert als-
tublieft naar deze droom die ik
heb gedroomd.t 7 Welnu, ziet,
wĳ waren aan het schoven bin-
den midden op het veld, toen
ziet, mĳn schoof zich oprichtte
en ook overeind bleef staan, en

ziet, UW schoven kwamen erom-
heen staan en bogen zich ver-
volgens voor mĳn schoof neer.”a

8 Toen zeiden zĳn broers tot
hem: „Zult gĳ wis en zeker ko-
ning over ons worden?b of: Zult
gĳ wis en zeker over ons heer-
sen?”c Zĳ dan vonden opnieuw
reden om hem te haten wegens
zĳn dromen en wegens zĳn woor-
den.

9 Daarna had hĳ nog een an-
dere droom, en hĳ verhaalde die
aan zĳn broers en zei: „Ziet, ik
heb weer een droom gehad, en
ziet, de zon en de maan en elf
sterren bogen zich voor mĳ
neer.”d 10 Toen verhaalde hĳ
het zowel aan zĳn vader als aan
zĳn broers, waarop zĳn vader
hem bestrafte en tot hem zei:e

„Wat betekent deze droom die
gĳ hebt gedroomd? Zullen ik en
ook uw moeder en uw broers ons
wis en zeker voor u ter aarde ko-
men neerbuigen?” 11 En zĳn
broers werden jaloers op hem,f

maar zĳn vader bewaarde het
gezegde.g

12 Zĳn broers gingen nu heen
om het kleinvee van hun va-
der dicht bĳ S _ichemh te weiden.
13 Een poos daarna zei _Isra

¨
el tot

J _ozef: „Zĳn uw broers niet dicht
bĳ S _ichem [het kleinvee] aan het
hoeden? Kom, en laat mĳ u naar
hen toe zenden.” Waarop hĳ tot
hem zei: „Hier ben ik!”i 14 Hĳ
dan zei tot hem: „Ga alstublieft.
Zie of uw broers gezond en wel
zĳn en of het kleinvee gezond en
wel is, en breng mĳ dan verslag
uit.”j Zo zond hĳ hem weg uit
de laagvlakte van H _ebron,k en hĳ
trok voort in de richting van S _i-
chem. 15 Later trof hem een
man aan en zie, hĳ doolde rond
in een veld. De man dan infor-
meerde bĳ hem en zei: „Wat zoekt
gĳ?” 16 Hierop zei hĳ: „Mĳn
broers zoek ik. Vertel mĳ alstu-
blieft: Waar hoeden zĳ het klein-
vee?” 17 En de man vervolg-
de: „Zĳ zĳn van hier opgebroken,
want ik heb hen horen zeggen:
’Laten wĳ naar D _othan gaan.’”
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J _ozef ging zĳn broers dus verder
achterna en vond hen te D _othan.

18 Welnu, zĳ kregen hem van
verre reeds in het oog, en voor-
dat hĳ dicht bĳ hen kon komen,
gingen zĳ arglistig tegen hem sa-
menspannen om hem ter dood te
brengen.a 19 Zĳ zeiden derhal-
ve tot elkaar: „Ziet! Daar komt
die dromerb aan. 20 Nu dan,
komt en laten wĳ hem doden en
hem in een van de waterputten
gooien;c en wĳ moeten zeggen
dat een kwaadaardig wild beest
hem heeft verslonden.d Laten
wĳ dan eens zien wat er van
zĳn dromen terecht zal komen.”
21 Toen R _uben dit hoorde, tracht-
te hĳ hem uit hun hand te be-
vrĳden.e Daarom zei hĳ: „La-
ten wĳ zĳn ziel niet doodslaan.”f

22 Vervolgens zei R _uben tot hen:
„Vergiet geen bloed.g Gooit hem
in deze waterput, die in de wil-
dernis is, en slaat niet geweld-
dadig de hand aan hem.”h Zĳn
bedoeling was hem uit hun hand
te bevrĳden, om hem naar zĳn
vader terug te brengen.

23 Het geschiedde dan dat zo-
dra J _ozef bĳ zĳn broers kwam, zĳ
J _ozef zĳn lange kleed gingen uit-
trekken, ja, het lange gestreepte
kleed dat hĳ aan had,i 24 waar-
na zĳ hem namen en hem in de
waterput gooiden.j De put was
toen leeg; er stond geen water in.

25 Daarna zetten zĳ zich neer
om brood te eten.k Toen zĳ hun
ogen opsloegen en keken, zie,
daar kwam een karavaan Isma

¨
e-

lietenl aan uit G _ilead, en hun ka-
melen droegen ladanum en bal-
sem en harsrĳke schors,m op weg
om dit naar Eg _ypte te brengen.
26 Hierop zei J _uda tot zĳn broers:
„Wat voor voordeel zou het heb-
ben als wĳ onze broer zouden
doden en zĳn bloedwerkelĳk zou-
den bedekken?n 27 Komt, en la-
ten wĳ hem aan de Isma

¨
elieten

verkopeno en onze hand niet aan
hem slaan.p Hĳ is per slot onze
broer, ons vlees.” Zĳ dan luis-
terden naar hun broer.q 28 Nu
kwamen er mannen, Midianiti-

sche kooplieden,a voorbĳ. Derhal-
ve trokken en hieven zĳ J _ozef
op uit de waterputb en verkoch-
ten J _ozef toen voor twintig zilver-
stukken aan de Isma

¨
elieten.c Ten

slotte brachten dezen J _ozef naar
Eg _ypte.

29 Later keerdeR _uben naar de
waterput terug en zie, J _ozef was
niet in de waterput. Dientenge-
volge scheurde hĳ zĳn kleren.d

30 Toen hĳ bĳ zĳn andere broers
terugkeerde, riep hĳ uit: „Het
kind is weg! En ik — waar moet
ik toch heen?”e

31 Zĳ namen echter J _ozefs lan-
ge kleed en slachtten een geiten-
bok en doopten het lange kleed
herhaalde malen in het bloed.f

32 Daarna lieten zĳ het lange ge-
streepte kleed naar hun vader
brengen en zeiden: „Dit hebben
wĳ gevonden. Onderzoekg alstu-
blieft of dit het lange kleed van
uw zoon is of niet.”h 33 Vervol-
gens onderzocht hĳ het en riep
uit: „Het is het lange kleed van
mĳn zoon! Een kwaadaardig wild
beest moet hem verslonden heb-
ben!i J _ozef is vast en zeker in
stukken gescheurd!”j 34 Toen
scheurde J _akob zĳn mantels
en deed een zak om zĳn heupen
en droeg vele dagen rouw over
zĳn zoon.k 35 En al zĳn zonen
en al zĳn dochters maakten zich
voortdurend op om hem te troos-
ten,l maar steeds weigerde hĳ
zich te laten troosten en zei:m

„Want rouwend zal ik naar mĳn
zoon in Sje _o _ol afdalen!” En zĳn
vader bleef om hem wenen.

36 De Midianieten evenwel
verkochten hem naar Eg _ypte,
aan P _otifar, een hofbeambte van
Farao,n de overste van de lĳf-
wacht.o

38 Nu geschiedde het in die
tussentĳd dat J _uda van

zĳn broers wegtrok naar lagere
streken, waar hĳ [zĳn tent] op-
sloeg nabĳ een man, een Adul-
lamiet,p en zĳn naam was H _ira.
2 Voorts zag J _uda daar een doch-
ter van een zekere Kana

¨
aniet,q

en zĳn naam was S _ua. Hĳ dan
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nam haar en had betrekkingen
met haar. 3 En zĳ werd zwan-
ger. Later baarde zĳ een zoon en
hĳ gaf hem de naam Er.a 4 We-
derom werd zĳ zwanger. Na ver-
loop van tĳd baarde zĳ een
zoon en gaf hem de naam _Onan.
5 Vervolgens baarde zĳ nog-
maals een zoon en gaf hem toen
de naam S _elah. Nu bevond hĳ
zich in _Achzibb toen zĳ hem
baarde.

6 Mettertĳd nam J _uda een
vrouw voor Er, zĳn eerstgebore-
ne, en haar naam was T _amar.c

7 MaarEr, J _uda’s eerstgeborene,
bleek slecht te zĳn in de ogenvan
Jehovah;d daarom bracht Jeho-
vah hem ter dood.e 8 Met het
oog daarop zei J _uda tot _Onan:
„Heb betrekkingen met de vrouw
van uw broer en sluit een zwa-
gerhuwelĳk met haar en ver-
wek nageslacht voor uw broer.”f

9 Maar _Onan wist dat het na-
geslacht niet voor hem zou wor-
den;g en het geschiedde dat als
hĳ inderdaad betrekkingen had
met de vrouw van zĳn broer,
hĳ zĳn zaad op de aarde ver-
spilde, om geen nageslacht aan
zĳn broer te geven.h 10 Wat hĳ
deed nu, was slecht in de ogen
van Jehovah;i daarom bracht hĳ
ook hemter dood.j 11 Derhalve
zei J _uda tot zĳn schoondochter
T _amar: „Woon als weduwe in het
huis van uw vader totdat mĳn
zoon S _elah opgegroeid is.”k Want
hĳ zei bĳ zichzelf: „Wellicht sterft
ook hĳ, net als zĳn broers.”l Bĳ-
gevolg ging T _amar heen en bleef
in het huis van haar eigen vader
wonen.m

12 Zo werden de dagen vele
en de dochter van S _ua, J _uda’s
vrouw,n stierf; en J _uda hield de
rouwtĳd.o Daarna ging hĳ op naar
de scheerders van zĳn schapen,
hĳ en zĳn metgezel H _ira, de Adul-
lamiet,p naar T _imna.q 13 Toen
werd er aan T _amar meegedeeld:
„Zie, uw schoonvader trekt op
naar T _imna om zĳn schapen te
scheren.”r 14 Daarop ontdeed
zĳ zich van de kleren van haar

weduwschap en bedekte zich met
een sjaal en sluierde zich en ging
aan de ingang van En _a

¨
ım zitten,

dat aan de weg naar T _imna ligt.
Want zĳ zag dat S _elah opgegroeid
was en toch was zĳ hem niet tot
vrouw gegeven.a

15 Toen J _uda haar in het oog
kreeg, hield hĳ haar dadelĳk
voor een hoer,b omdat zĳ haar ge-
zicht bedekt had.c 16 Hĳ wend-
de zich daarom tot haar aan de
kant van de weg en zei: „Laat
mĳ alstublieft betrekkingen met
u hebben.”d Want hĳ wist niet dat
zĳ zĳn schoondochtere was. Zĳ
zei echter: „Wat zult gĳ mĳ ge-
ven opdat gĳ betrekkingen met
mĳ moogt hebben?”f 17 Hierop
zei hĳ: „Ikzelf zal een geitenbokje
uit de kudde sturen.”Maar zĳ zei:
„Zult gĳ een onderpand geven,
totdat gĳ het stuurt?”g 18 En
hĳ vervolgde: „Wat is het onder-
pand dat ik u geven zal?”, waar-
op zĳ zei: „Uw zegelringh en uw
snoer en uw staf, die gĳ in uw
hand hebt.” Toen gaf hĳ ze haar
en had betrekkingen met haar,
zodat zĳ zwanger werd van hem.
19 Daarna stond zĳ op en ging
heen en ontdeed zich van haar
sjaal en hulde zich in de kleren
van haar weduwschap.i

20 J _uda zond nu het geiten-
bokje door bemiddeling van zĳn
metgezel, de Adullamiet,j om het
onderpand uit de hand van de
vrouw terug te krĳgen, maar
deze vond haar nergens. 21 En
hĳ ging bĳ de mannen van haar
plaats informeren en zei: „Waar
is die tempelprostituee, [die] in
En _a

¨
ım aan de weg [zat]?” Maar

zĳ bleven zeggen: „Er is nog
nooit een tempelprostitueek in
deze plaats geweest.” 22 Ten
slotte keerde hĳ naar J _uda terug
en zei: „Ik heb haar nergens ge-
vonden, en bovendien zeiden de
mannen van de plaats: ’Er is nog
nooit een tempelprostituee in
deze plaats geweest.’ ” 23 J _uda
dan zei: „Laat zĳ ze voor zichzelf
nemen, opdat wĳ niet tot [een
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voorwerp van] verachting wor-
den.a In ieder geval heb ik dit
bokje gestuurd, maar gĳ — gĳ
hebt haar nergens gevonden.”

24 Ongeveer drie maanden la-
ter echter gebeurde het dat er
aan J _uda werd meegedeeld: „Uw
schoondochter T _amar heeft de
hoer gespeeld,b en zie, zĳ is
ook zwangerc van haar hoererĳ.”
Daarop zei J _uda: „Brengt haar
naar buiten en laat zĳ verbrand
worden.”d 25 Terwĳl zĳ naar
buiten werd gebracht, liet zĳzelf
aan haar schoonvader zeggen:
„Van de man aan wie deze [din-
gen] toebehoren, ben ik zwan-
ger.”e En zĳ voegde eraan toe:
„Onderzoekf alstublieft aan wie
deze [dingen] toebehoren, de ze-
gelring en het snoer en de staf.”g

26 Toen onderzocht J _uda ze en
zei:h „Zĳ is rechtvaardiger dan
ik,i omdat ik haar niet aan mĳn
zoon S _elah heb gegeven.”j En
daarna had hĳ geen gemeenschap
meer met haar.k

27 Toen het nu de tĳd was dat
zĳ moest baren, bleek dat er, zie,
een tweeling in haar buik was.
28 Voorts gebeurde het toen zĳ
baarde, dat

´
e

´
en zĳn hand uit-

stak, en de vroedvrouw nam ter-
stond een scharlaken [draadje]
en bond het om zĳn hand en zei:
„Deze is het eerst te voorschĳn
gekomen.” 29 Ten slotte bleek
dat zodra hĳ zĳn hand terugtrok,
zie, daar kwam zĳn broer te voor-
schĳn, zodat zĳ uitriep: „Wat be-
doelt gĳ daarmee, dat gĳ voor
uzelf een doorbraak hebt veroor-
zaakt?” Daarom gaf men hem
de naam P _erez.l 30 En daarna
kwam zĳn broer, die het scharla-
ken [draadje] om zĳn hand had,
te voorschĳn, en hem gaf men
toen de naam Z _era.m

39 Wat J _ozef betreft, hĳ werd
naar Eg _ypte gebracht,n en

P _otifar,o een hofbeambte van Fa-
rao, de overste van de lĳfwacht,
een Egyptenaar, kocht hem ten
slotte uit de hand van de Isma

¨
e-

lietenp die hem daarheen had-
den gebracht. 2 Maar Jehovah

bleek met J _ozef te zĳn, zodat hĳ
een succesvol man werda en
over het huis van zĳn meester,
de Egyptenaar, kwam te staan.
3 Zĳn meester dan zag dat Jeho-
vah met hem was en dat Jehovah
alles wat hĳ deed, in zĳn hand
liet gelukken.

4 En J _ozef bleef gunst in zĳn
ogen vinden en bediende hem
voortdurend, zodat hĳ hem over
zĳn huis aanstelde,b en alles wat
hĳ had, gaf hĳ in zĳn hand. 5 En
het gevolg was dat vanaf de tĳd
dat hĳ hem aangesteld had over
zĳn huis en over alles wat hĳ had,
Jehovah het huis van de Egypte-
naar dank zĳ J _ozef bleef zegenen,
en Jehovah’s zegen kwam te rus-
ten op alles wat hĳ had, in het
huis en op het veld.c 6 Ten slot-
te liet hĳ alles wat hĳ had, in J _o-
zefs hand;d en hĳ wist volstrekt
niet wat er bĳ hem was, uitge-
zonderd het brood dat hĳ at.
Bovendien werd J _ozef schoon
van gestalte en schoon van uiter-
lĳk.

7 Na deze dingen nu gebeurde
het dat de vrouw van zĳn mees-
ter haar ogen naar J _ozef ging op-
slaane en zei: „Kom bĳ mĳ lig-
gen.”f 8 Maar steeds weigerde
hĳg en zei dan tot de vrouw van
zĳn meester: „Zie, mĳn meester
weet niet wat er bĳ mĳ in het
huis is, en alles wat hĳ bezit,
heeft hĳ in mĳn hand gegeven.h

9 Niemand in dit huis is groter
dan ik, en volstrekt niets heeft
hĳ mĳ onthouden behalve u, om-
dat gĳ zĳn vrouw zĳt.i Hoe zou
ik dan deze grote slechtheid kun-
nen begaan en in werkelĳkheid
zondigen tegen God?”j

10 Het gevolg dan was dat ter-
wĳl zĳ dag aan dag tot J _ozef
sprak, hĳ nooit naar haar luis-
terde om naast haar te komen
liggen, om bĳ haar te blĳven.k

11 Maar op zekere dag gebeurde
het dat hĳ, zoals op andere da-
gen, het huis binnenging om zĳn
zaken te behartigen en er nie-
mand van de mannen van het
huis daar in huis was.l 12 Toen
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greep zĳ hem bĳ zĳn kleed vasta

en zei: „Kom bĳ mĳ liggen!”b

Maar hĳ liet zĳn kleed in haar
hand en nam de vlucht en ging
naar buiten.c 13 Het geschied-
de dan dat zodra zĳ zag dat hĳ
zĳn kleed in haar hand had ge-
laten om naar buiten te kunnen
vluchten, 14 zĳ tot de mannen
van haar huis ging roepen en tot
hen zei: „Ziet! Hĳ heeft ons een
man gebracht, een Hebree

¨
er, om

ons tot een voorwerp van bespot-
ting te maken. Hĳ is tot mĳ ge-
komen om bĳ mĳ te liggen, maar
ik ben luidkeels gaan roepen.d

15 En het gevolg was dat zodra
hĳ hoorde dat ik mĳn stem ver-
hief en ging roepen, hĳ voorts
zĳn kleed naast mĳ liet en de
vlucht nam en naar buiten ging.”
16 Daarna liet zĳ zĳn kleed naast
zich liggen totdat zĳn meester
naar zĳn huis kwam.e

17 Toen sprak zĳ tot hem naar
deze woorden en zei: „De He-
breeuwse knecht die gĳ ons hebt
gebracht, is tot mĳ gekomen om
mĳ tot een voorwerp van bespot-
ting te maken. 18 Maar ten
slotte gebeurde het dat zodra ik
mĳn stem verhief en ging roe-
pen, hĳ voorts zĳn kleed naast
mĳ liet en naar buiten vlucht-
te.”f 19 Het gevolg was dat zo-
dra zĳn meester de woorden van
zĳn vrouw hoorde, die zĳ tot
hem sprak, toen zĳ zei: „Zo en
zo heeft uw knecht mĳ gedaan”,
zĳn toorn ontbrandde.g 20 Der-
halve nam J _ozefs meester hem
en leverde hem over aan het ge-
vangenhuis, de plaats waar de
gevangenen van de koning in ar-
rest werden gehouden, en hĳ
bleef daar in het gevangenhuis.h

21 Jehovah was echter voort-
durend met J _ozef en bleef liefde-
rĳke goedheid aan hem bewĳzen
en geven dat hĳ gunst vond in de
ogen van de overste van het ge-
vangenhuis.i 22 Daarom gaf de
overste van het gevangenhuis
alle gevangenen die in het gevan-
genhuis waren, in J _ozefs hand;
en in alles wat zĳ daar deden,

bleek hĳ degene te zĳn die het
liet doen.a 23 De overste van
het gevangenhuis keek naar ab-
soluut niets om van wat in zĳn
hand was, omdat Jehovah met
[J _ozef] was, en wat hĳ deed, liet
Jehovah gelukken.b

40 Na deze dingen nu gebeur-
de het dat de schenkerc

van de koning van Eg _ypte en
de bakker zondigden tegen hun
heer, de koning van Eg _ypte.d

2 En Faraowerdverontwaardigd
op zĳn twee beambten,e op de
overste der schenkers en op de
overste der bakkers.f 3 Daarom
zette hĳ hen in hechtenis in het
huis van de overste van de lĳf-
wacht,g in het gevangenhuis,h de
plaats waar J _ozef een gevangene
was. 4 Toen stelde de overste
van de lĳfwacht J _ozef bĳ hen aan
om hen te bedienen;i en zĳ ble-
ven enige dagen in hechtenis.

5 Voorts hadden zĳ beiden een
droom,j ieder zĳn eigen droom
in dezelfde nacht,k ieder zĳn
droom met zĳn eigen uitlegging,l

de schenker en de bakker, die
de koning van Eg _ypte toebe-
hoorden, die gevangenen in het
gevangenhuis waren.m 6 Toen
J _ozef ’s morgens bĳ hen kwam
en hen zag, ziedaar, zĳ zagen er
neerslachtig uit.n 7 Nu infor-
meerde hĳ bĳ de beambten van
Farao, die met hem in het huis
van zĳn meester in hechtenis
zaten, en zei: „Waarom staat
UW gezicht vandaag somber?”o

8 Hierop zeiden zĳ tot hem: „Wĳ
hebben een droom gedroomd, en
er is geen uitlegger bĳ ons.” J _o-
zef dan zei tot hen: „Zĳn uitleg-
gingen niet [een zaak] van God?p

Verhaalt het mĳ alstublieft.”

9 De overste der schenkers
verhaalde J _ozef toen zĳn droom
en zei tot hem: „In mĳn droom,
zie, daar stond een wĳnstok v

´
o

´
or

mĳ. 10 En aan de wĳnstok wa-
ren drie ranken, en hĳ was ken-
nelĳk aan het uitbotten.q Zĳn
bloesems kwamen te voorschĳn.
Zĳn trossen brachten hun drui-
ven tot rĳpheid. 11 En Farao’s
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beker was in mĳn hand, en toen
nam ik de druiven en perste ze
uit in Farao’s beker.a Daarna gaf
ik de beker in Farao’s hand.”b

12 Toen zei J _ozef tot hem: „Dit is
de uitlegging ervan:c De drie ran-
ken zĳn drie dagen. 13 Binnen
drie dagen zal Farao uw hoofd
omhoogheffen, en hĳ zal u stel-
lig weer in uw ambt plaatsen;d

en gĳ zult stellig Farao’s beker in
zĳn hand geven, naar het vroe-
gere gebruik, toen gĳ als zĳn
schenker optradt.e 14 Niette-
min moet gĳ aan mĳ denken
zodra het u goed gaatf en, als-
tublieft, liefderĳke goedheid je-
gens mĳ betrachten en van mĳ
gewag maken bĳ Farao,g en gĳ
moet mĳ uit dit huis zien te krĳ-
gen. 15 Want eigenlĳk ben ik
ontvoerd uit het land der He-
bree

¨
en;h en ook hier heb ik vol-

strekt niets gedaan waarvoor
men mĳ in het gevangenishol
moest zetten.”i

16 Toen de overste der bak-
kers zag dat hĳ iets goeds had
uitgelegd, zei hĳ op zĳn beurt tot
J _ozef: „Ook ik had een droom, en
zie, er waren drie manden met
wit brood op mĳn hoofd, 17 en
in de bovenste mand waren al-
lerlei eetwaren voor Farao,j het
product van een bakker, en het
gevogeltek was ze aan het op-
eten uit de mand boven op mĳn
hoofd.” 18 Toen antwoordde
J _ozef en zei: „Dit is de uitlegging
ervan:l De drie manden zĳn drie
dagen. 19 Binnen drie dagen
zal Farao uw hoofd van u om-
hoogheffen, en hĳ zal u stellig
aan een paal hangen;m het gevo-
gelte zal stellig uw vlees van u
afeten.”n

20 Nu bleek het op de derde
dag Farao’s verjaardago te zĳn,
en hĳ rechtte toen een feest-
maal aan voor al zĳn dienaren
en hief het hoofd van de overste
der schenkers en het hoofd van
de overste der bakkers te mid-
den van zĳn dienaren omhoog.p

21 Bĳgevolg plaatste hĳ de over-
ste der schenkers weer op zĳn

post van schenker,a en hĳ gaf de
beker in het vervolg weer in Fa-
rao’s hand. 22 Maar de overste
der bakkers hing hĳ op,b juist
zoals J _ozef hun had uitgelegd.c

23 De overste der schenkers
dacht echter niet aan J _ozef en
bleef hem vergeten.d

41 Nu geschiedde het na ver-
loop van twee volle jaren

dat Farao droomde,e en zie,
hĳ stond aan de rivier de Nĳl.
2 En zie, uit de rivier de Nĳl ste-
gen zeven koeien op, schoon van
uiterlĳk en vet van vlees, en ze
gingen in het gras van de Nĳl
grazen.f 3 En zie, na deze ste-
gen er zeven andere koeien uit
de rivier de Nĳl op, lelĳk van
uiterlĳk en mager van vlees,g en
ze gingen naast de koeien aan de
oever van de rivier de Nĳl staan.
4 Toen aten de koeien die le-
lĳk van uiterlĳk en mager van
vlees waren, de zeven koeien die
schoonvanuiterlĳkenvet waren
op.h Daarna ontwaakte Farao.i

5 Hĳ sliep echter weer in en
droomde voor de tweede maal.
En zie, zeven korenaren schoten
op uit

´
e

´
en halm, vet en goed.j

6 En zie, na deze ontsproten er
zeven dunne en door de oos-
tenwind verzengdek korenaren.l

7 Voorts slokten de dunne ko-
renaren de zeven vette en volle
korenaren op.m Daarna ontwaak-
te Farao, en zie, het was een
droom.

8 ’s Morgens dan geschiedde
het dat zĳn geest in beroering
geraakte.n Daarom liet hĳ alle
magie-beoefenende priesters van
Eg _ypteo en alle wĳzenp [van het
land] roepen, en vervolgens ver-
haalde Farao hun zĳn dromen.q

Maar er was niemand die ze voor
Farao kon uitleggen.

9 Toen sprak de overste der
schenkers met Faraor en zei:
„Van mĳn zonden maak ik he-
den gewag.s 10 Farao was ver-
ontwaardigd op zĳn dienaren.t

Daarom zette hĳ mĳ in hechte-
nis in het huis van de overste der
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lĳfwacht,a zowel mĳ als de over-
ste der bakkers. 11 Daarna
hadden wĳ beiden in dezelfde
nacht een droom, zowel ik als
hĳ. Ieder van ons droomde zĳn
droom met zĳn eigen uitleg-
ging.b 12 En er was daar bĳ ons
een jonge man, een Hebree

¨
er,c

een knecht van de overste der
lĳfwacht.d Toen wĳ hem onze
dromen verhaalden,e legde hĳ
ze ons vervolgens uit. Aan ieder
gaf hĳ uitleg naar zĳn droom.
13 En het bleek dat het precies
zo gebeurde als hĳ het ons had
uitgelegd. Mĳ plaatste hĳ weer
in mĳn ambt,f maar hem hing hĳ
op.”g

14 Hierop liet Farao J _ozef roe-
pen,h opdat zĳ hem vlug uit het
gevangenishol zouden halen.i Hĳ
dan schoor zichj en verwisselde
zĳn mantelsk en ging naar Farao.
15 Toen zei Farao tot J _ozef: „Ik
heb een droom gedroomd, maar
er is niemand die hem kan uitleg-
gen. Nu heb ikzelf over u horen
zeggen dat gĳ een droom maar
hoeft te horen om hem te kun-
nen uitleggen.”l 16 Hierop ant-
woordde J _ozef Farao en zei: „Ik
hoef niet in aanmerking geno-
men te worden! God zal Farao
welzĳn aankondigen.”m

17 En Farao sprak verder tot
J _ozef: „Zie, in mĳn droom stond
ik aan de oever van de rivier de
Nĳl. 18 En zie, uit de rivier de
Nĳl stegen zeven koeien op, vet
van vlees en schoon van gedaan-
te, en ze gingen in het gras van de
Nĳl grazen.n 19 En zie, na deze
stegen er zeven andere koeien
op, schraal en zeer slecht van
gedaante en mager van vlees.o

Zo slecht als deze heb ik ze in
heel Egypteland nog niet ge-
zien. 20 Voorts aten de magere
en slechte koeien de eerste zeven
vette koeien op.p 21 Deze kwa-
men dus in hun buik terecht,
en toch kon men niet merken
dat ze in hun buik waren ter-
echtgekomen, daar hun uiterlĳk
even slecht was als in het begin.q

Daarop ontwaakte ik.

22 Daarna zag ik in mĳn droom
en zie, zeven korenaren schoten
op uit

´
e

´
en halm, vol en goed.a

23 En zie, na deze ontsproten
er zeven verschrompelde, dunne,
door de oostenwind verzengdeb

korenaren. 24 Toen slokten de
dunne korenaren de zeven goe-
de korenaren op.c Ik legde dit dus
voor aan de magie-beoefenende
priesters,d maar er was niemand
die mĳ [de uitlegging] kon ver-
tellen.”e

25 Toen zei J _ozef tot Farao:
„De droom van Farao is slechts
´
e

´
en [droom]. Wat de [ware] God

doet, heeft hĳ Farao meegedeeld.f

26 De zeven goede koeien zĳn
zeven jaren. Evenzo zĳn de ze-
ven goede korenaren zeven ja-
ren. Het is slechts

´
e

´
en droom.

27 En de zeven magere en slechte
koeien die na deze opkwamen,
zĳn zeven jaren; en de zeven
lege korenaren, verzengd door
de oostenwind,g zullen zeven ja-
ren van hongersnoodh blĳken te
zĳn. 28 Dit is het wat ik tot Fa-
rao heb gesproken: Wat de [ware]
God doet, heeft hĳ Farao doen
zien.i

29 Zie, er komen zeven ja-
ren van grote overvloed in heel
Egypteland. 30 Maar na deze
zullen er stellig zeven jaren van
hongersnood aanbreken, en al
de overvloed in het land Eg _ypte
zal stellig vergeten worden en
de hongersnood zal het land
eenvoudig verteren.j 31 En de
overvloed die eens in het land
was, zal niet te merken zĳn van-
wege die daaropvolgende hon-
gersnood, want die zal stellig
zeer zwaar zĳn. 32 En dat de
droom tot tweemaal toe aan Fa-
rao herhaald werd, betekent dat
de zaak volkomen vaststaat bĳ
de [ware] God,k en de [ware] God
spoedt zich om die ten uitvoer te
brengen.l

33 Laat Farao nu daarom uit-
zien naar een beleidvol en wĳs
man en hem over het land Eg _yp-
te stellen.m 34 Laat Farao in-
grĳpen en opzieners over het

HFDST. 41

a Ge37:36

Ge 40:3

b Ge40:5

c Ge39:17

d Ge39:1

e Ge40:8

f Ge40:21

g Ge40:22

h 1Sa 2:8

Ps 105:20

i Ge40:15

Da 2:25

j Jer 9:26

k Jer 52:33

l Ps 25:14

Da 5:12

Han 7:10

m Ge40:8

Da 2:23

Da 2:28

n Ge41:2

o Ge41:3

p Ge41:4

q Le 26:26

Jes 9:20

�����������������������������

2ekolom

a Ge41:5

b Ge41:6

Ps 129:6

c Ge41:7

d Ge41:8

Ex 7:11

Da 2:2

e Da 2:27

Da 4:7

f Ps 98:2

Jes 41:22

Da 2:28

Am3:7

g Ex 14:21

h Ge12:10

2Kon 8:1

i Da 2:28

j Jes 24:4

Mt 24:7

Han 7:11

Han 11:28

k De19:15

Job 33:14

Mt 18:16

l 2Th 3:1

m De1:13

1Kor 4:2

61 Jozef verklaart Farao’s dromen GENESIS 41:11-34



land aanstellen,a en hĳ moet ge-
durende de zeven jaren van over-
vloed een vĳfde van het land
Eg _ypte heffen.b 35 En laten zĳ
alle levensmiddelen van deze ko-
mende goede jaren bĳeenbren-
gen, en laten zĳ koren opslaan
onder Farao’s hand als levens-
middelen in de steden,c en zĳ
moeten het beveiligen. 36 En
de levensmiddelen moeten het
land tot voorraad dienen gedu-
rende de zeven jaren van hongers-
nood die zich in het land Eg _yp-
te zullenvoordoen,d opdat het land
niet door de hongersnood wordt
afgesneden.”e

37 Welnu, de zaak bleek goed
te zĳn in de ogen van Farao en
van al zĳn dienaren.f 38 Der-
halve zei Farao tot zĳn dienaren:
„Kan er een andere man gevon-
den worden als deze, in wie de
geest van God is?”g 39 Daarna
zei Farao tot J _ozef: „Aangezien
God u dit alles heeft doen we-
ten,h is er niemand zo beleidvol
en wĳs als gĳ.i 40 Gĳ zult per-
soonlĳk over mĳn huis staan,j en
heel mĳn volk zal u onvoorwaar-
delĳk gehoorzamen.k Alleen met
betrekking tot de troon zal ik
groter zĳn dan gĳ.”l 41 En Fa-
rao zei verder tot J _ozef: „Zie, ik
stel u waarlĳk over het gehele
land Eg _ypte.”m 42 Daarop trok
Farao zĳn zegelringn van zĳn
eigen hand en deed hem aan J _o-
zefs hand en hulde hem in kle-
deren van fĳn linnen en hing
hem een gouden halsketting om
de hals.o 43 Bovendien liet hĳ
hem rĳden in de tweede ere-
wagen die hĳ had,p zodat zĳ
voor hem uit zouden roepen:
„Avrekh!”, hem aldus over het
gehele land Eg _ypte stellend.

44 Voorts zei Farao tot J _ozef:
„Ik ben Farao, maar zonder uw
machtiging mag niemand zĳn
hand of zĳn voet opheffen in het
gehele land Eg _ypte.”q 45 Daar-
na gaf Farao J _ozef de naam Z _af-
nath Pa

¨
an _each en gaf hem _As-

nath,r de dochter van Potif _era, de
priester van On,s tot vrouw. Toen

trok J _ozef uit over het land Eg _yp-
te.a 46 En J _ozef was dertig jaar
oudb toen hĳ voor Farao, de ko-
ning van Eg _ypte, stond.

Hierop ging J _ozef van voor
Farao heen en doorreisde het
gehele land Eg _ypte. 47 En ge-
durende de zeven jaren van over-
vloed bracht het land aan-
houdend bĳ handen vol voort.c

48 En hĳ bleef alle levensmidde-
len van de zeven jaren die over
het land Eg _ypte kwamen, bĳeen-
brengen en sloeg de levensmid-
delen dan in de steden op.d De
voedselproducten van het veld
dat rondom een stad gelegen
was, sloeg hĳ in het midden er-
van op.e 49 En J _ozef bleef ko-
ren ophopen in zeer grote hoe-
veelheid,f als het zand der zee,
totdat men ten slotte ophield het
te tellen, omdat het niet te tellen
was.g

50 En voordat het jaar van de
hongersnood aanbrak, werden
J _ozef twee zonen geboren,h die
_Asnath, de dochter van Potif _era,
de priester van On, hem baarde.
51 Aan de eerstgeborene dan gaf
J _ozef de naam Man _asse,i want,
om zĳn woorden aan te halen:
„God heeft mĳ al mĳn moeite en
het gehele huis van mĳn vader
doen vergeten.”j 52 En aan de
tweede gaf hĳ de naam _Efra

¨
ım,k

want, om zĳn woorden aan te ha-
len: „God heeft mĳ vruchtbaar
gemaakt in het land van mĳn el-
lende.”l

53 En de zeven jaren van de
overvloed die in het land Eg _ypte
geheerst had, liepen geleidelĳk
ten einde,m 54 en vervolgens
begonnen de zeven jaren van
de hongersnood te komen, juist
zoals J _ozef gezegd had.n En de
hongersnood werd in alle landen
voelbaar,maar in het gehele land
Eg _ypte werd brood gevonden.o

55 Ten slotte werd het gehele
land Eg _ypte door de hongers-
nood aangetast, waarop het volk
luid tot Farao om brood riep.p

Toen zei Farao tot alle Egypte-
naren: „Gaat naar J _ozef. Al wat
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hĳ U zegt, dient GIJ te doen.”a

56 En de hongersnood heerste
over de gehele oppervlakte der
aarde.b Toen opende J _ozef alle
korenmagazĳnen die zich in
hun midden bevonden en ver-
kocht aan de Egyptenaren,c daar
de hongersnood het land Eg _yp-
te stevig in zĳn greep kreeg.
57 Bovendien kwamen mensen
van heel de aarde naar Eg _ypte
om bĳ J _ozef te kopen, want de
hongersnood had de gehele aarde
stevig in zĳn greep.d

42 Ten slotte zag J _akob dan
dat er in Eg _ypte graan

was.e Toen zei J _akob tot zĳn zo-
nen: „Waarom blĳft GIJ elkaar
aankĳken?” 2 En hĳ voegde
eraan toe: „Ziet, ik heb gehoord
dat er in Eg _ypte graan is.f Daalt
daarheen af en koopt vandaar [ko-
ren] voor ons, opdat wĳ in leven
blĳven en niet sterven.” 3 Bĳ-
gevolg daalden tien broersg van
J _ozef af om koren uit Eg _ypte te
kopen. 4 Maar J _akob zond B _en-
jamin,h J _ozefs broer, niet met
zĳn andere broers mee, want hĳ
zei: „Anders overkomt hem mis-
schien een dodelĳk ongeluk.”i

5 _Isra
¨
els zonen dan kwamen

tegelĳk met de anderen die kwa-
men kopen, want de hongers-
nood heerste in het land K _ana

¨
an.j

6 En J _ozef was de machtheb-
ber over het land.k Hĳ was de-
gene die aan al het volk van de
aarde verkocht.l Dientengevolge
kwamen J _ozefs broers en bo-
gen zich diep voor hem met hun
aangezicht ter aarde.m 7 Toen
nu J _ozef zĳn broers zag, her-
kende hĳ hen dadelĳk, maar hĳ
maakte zich onherkenbaar voor
hen.n Daarom sprak hĳ hun met
hardheid toe en zei tot hen:
„Waar zĳt GIJ vandaan gekomen?”,
waarop zĳ zeiden: „Uit het land
K _ana

¨
an, om levensmiddelen te

kopen.”o

8 Aldus herkende J _ozef zĳn
broers, maar z

´
ı
´
j herkenden hem

niet. 9 Onmiddellĳk herinner-
de J _ozef zich de dromen die hĳ

met betrekking tot hen had ge-
droomd,a en hĳ zei verder tot
hen: „GIJ zĳt verspieders! GIJ

zĳt gekomen om te zien waar
het land open en bloot ligt!”b

10 Toen zeiden zĳ tot hem:
„Neen, mĳn heer,c maar uw
knechtend zĳn gekomen om le-
vensmiddelen te kopen. 11 Wĳ
zĳn allen zonen van slechts

´
e

´
en

man. Wĳ zĳn oprechte mensen.
Uw knechten treden niet als ver-
spieders op.”e 12 Maar hĳ zei
tot hen: „Niet waar! Want GIJ

zĳt gekomen om te zien waar
het land open en bloot ligt.”f

13 Hierop zeiden zĳ: „Uw knech-
ten zĳn twaalf broers.g Wĳ zĳn
de zonen van slechts

´
e

´
en manh in

het land K _ana
¨
an; en zie, de jong-

ste is heden bĳ onze vader,i ter-
wĳl de andere er niet meer is.”j

14 J _ozef zei echter tot hen:
„Het is zoals ik tot U gesproken
heb, toen ik zei: ’GIJ zĳt verspie-
ders!’ 15 Hierdoor zult GIJ ge-
toetst worden. Zo waar Farao
leeft, GIJ zult van hier niet weg-
gaan, tenzĳ UW jongste broer
hierheen komt.k 16 Stuurt een
van U om UW broer te halen, ter-
wĳl GIJ geboeid blĳft, opdat UW

woorden getoetst mogen worden
als [zĳnde] de waarheid in UWge-
val.l En zo niet, zo waar Farao
leeft, dan zĳt GIJ verspieders.”
17 Daarop stelde hĳ hen drie da-
gen lang te zamen in verzekerde
bewaring.

18 Daarna zei J _ozef op de der-
de dag tot hen: „Doet dit en blĳft
in leven. Ik vreesm de [ware]
God. 19 Indien GIJ oprecht zĳt,
laat dan een van UW broers ge-
boeid blĳven in het huis waar
GIJ in verzekerde bewaring zĳt,n

maar de overigen van U: gaat,
neemt graan voor de hongers-
nood in UW huizen.o 20 Dan
zult GIJ UW jongste broer bĳ mĳ
brengen, opdat UW woorden be-
trouwbaar bevonden mogen wor-
den; en GIJ zult niet sterven.”p

Toen deden zĳ zo.

21 Nu zeiden zĳ tot elkaar:
„Ongetwĳfeld zĳn wĳ schuldig
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met betrekking tot onze broer,a

want wĳ zagen zĳn zielsbe-
nauwdheid, toen hĳ ons om me-
dedogen smeekte, maar wĳ heb-
ben niet geluisterd. Daarom is
deze benauwdheid over ons ge-
komen.”b 22 Toen antwoordde
R _uben hun en zei: „Heb ik U

niet gezegd: ’Bezondigt U niet
aan het kind’, maar GIJ hebt niet
geluisterd?c En ziet, nu wordt
zĳn bloed stellig terugge

¨
eist.”d

23 Zĳ nu wisten niet dat J _ozef
luisterde, want er was een tolk
tussen hen. 24 Dientengevolge
wendde hĳ zich van hen af en
weende toen.e Daarop keerde hĳ
tot hen terug en sprak tot hen
en nam S _imeonf van hen weg
en boeide hem voor hun ogen.g

25 Daarna gaf J _ozef bevel en
men vulde toen hun zakken met
koren. Ook moesten zĳ het geld
van de mannen in ieders zak te-
rugleggenh en hun mondvoor-
raad voor de reis geven.i Bĳge-
volg werd hun zo gedaan.

26 Zĳ dan laadden hun graan
op hun ezels en gingen vandaar
op weg. 27 Toen

´
e

´
en zĳn zak

opendeed om in het nachtver-
blĳf zĳn ezel voer te geven,j zag
hĳ prompt zĳn geld, en zie, het
was in de opening van zĳn zak.k

28 Daarop zei hĳ tot zĳn broers:
„Mĳn geld is teruggegeven, en
nu, ziet, het is in mĳn zak!” Toen
ontzonk hun de moed, zodat zĳ
zich bevend tot elkaar wenddenl

en zeiden: „Wat heeft God ons nu
aangedaan?”m

29 Ten slotte kwamen zĳ bĳ
hun vader J _akob, in het land K _a-
na

¨
an, en vertelden hem wat hun

allemaal overkomen was, en zei-
den: 30 „De man die de heer
van het land is, heeft ons met
hardheid toegesproken,n daar
hĳ ons hield voor mensen die
het land kwamen verspieden.o

31 Maar wĳ zeiden tot hem:
’Wĳ zĳn oprechte mensen.p Wĳ
treden niet als verspieders op.
32 Wĳ zĳn twaalf broers,q de zo-
nen van onze vader.r E

´
en is er

niet meer,s en de jongste is he-

den bĳ onze vader in het land
K _ana

¨
an.’a 33 Maar de man die

de heer van het land is, zei tot
ons:b ’Hieraan zal ik weten dat
GIJ oprecht zĳt:c Laat een van
UW broers bĳ mĳ blĳven.d Neemt
GIJ vervolgens iets mee voor de
hongersnood in UW huizen en
gaat heen.e 34 En brengt UW

jongste broer bĳ mĳ, opdat ik
weet dat GIJ geen verspieders zĳt,
maar dat GIJ oprecht zĳt. UW

broer zal ik U teruggeven, en GIJ

moogt zaken doen in het land.’ ”f

35 Het geschiedde dan toen zĳ
hun zakken ledigden, dat zie,
ieders buidel met geld in zĳn zak
was. Zowel zĳ als hun vader za-
gen nu hun buidels met geld, en
zĳ werden bevreesd. 36 Toen
riep hun vader J _akob uit tot hen:
„Mĳ hebt GIJ van kinderen be-
roofd!g J _ozef is er niet meer en
S _imeon is er niet meer,h en B _en-
jamin zult GIJ nog wegnemen!
Op mĳ is dit allemaal neergeko-
men!” 37 Maar R _uben zei tot
zĳn vader: „Mĳn eigen twee zo-
nen moogt gĳ ter dood bren-
gen indien ik hem niet bĳ u te-
rugbreng.i Geef hem onder mĳn
hoede, en

´
ık zal hem u terugge-

ven.”j 38 Hĳ zei echter: „Mĳn
zoon zal niet met ulieden afda-
len, want zĳn broer is dood en
hĳ is alleen overgebleven.k In-
dien hem een dodelĳk ongeluk
overkomt op de weg die GIJ zoudt
gaan, dan zoudt GIJ stellig mĳn
grĳze haren met droefheid in
Sje _o _oll doen neerdalen.”

43 En de hongersnood was
zwaar in het land.m 2 Nu

geschiedde het dat zodra zĳ het
graan dat zĳ uit Eg _ypte hadden
meegebracht,n helemaal hadden
opgegeten, hun vader voorts tot
hen zei: „Gaat terug, koopt ons
wat voedsel.”o 3 Toen zei J _uda
tot hem:p „De man heeft ons uit-
drukkelĳk betuigd en gezegd:
’GIJ moogt mĳn aangezicht niet
weer zien, tenzĳ UW broer bĳ U

is.’q 4 Indien gĳ onze broer met

p Ge 29:35; q Ge 42:15.
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ons zendt,a zĳn wĳ bereid af te
dalen en voedsel voor u te ko-
pen. 5 Maar indien gĳ hemniet
zendt, zullen wĳ niet afdalen,
want waarlĳk, de man heeft ons
gezegd: ’GIJ moogt mĳn aange-
zicht niet weer zien, tenzĳ UW

broer bĳ U is.’”b 6 En _Isra
¨
el

riep uit:c „Waarom moest GIJ mĳ
kwaad berokkenen door de man
te vertellen dat GIJ nog een broer
hadt?” 7 Hierop zeiden zĳ: „De
man informeerde rechtstreeks
naar ons en onze bloedverwan-
ten, en zei: ’Leeft UW vader
nog?d Hebt GIJ nog een broer?’,
en wĳ hebben het hem toen over-
eenkomstig deze feiten verteld.e

Hoe konden wĳ nu weten dat
hĳ zou zeggen: ’Brengt UW broer
mee’?”f

8 Ten slotte zei J _uda tot zĳn va-
der _Isra

¨
el: „Zend de jongen met

mĳ mee,g opdat wĳ kunnen op-
staan en gaan en opdat wĳ in le-
ven mogen blĳven en niet ster-
ven,h zowel wĳ als gĳ en onze
kleine kinderen.i 9

´
Ik zal borg

voor hem staan.j Van mĳn hand
moogt gĳ de straf voor hemeisen.k

Indien ik hem niet bĳ u breng
en v

´
o

´
or u stel, dan zal ik voor

altĳd tegen u gezondigd heb-
ben. 10 Maar hadden wĳ niet
zo getalmd, dan zouden wĳ nu al
tweemaal heen en terug zĳn ge-
weest.”l

11 Derhalve zei hun vader _Is-
ra

¨
el tot hen: „Indien het zo ge-

steld is,m doet dan dit: Neemt de
voortreffelĳkste producten van
het land in UW zakken en brengt
ze de man als geschenk:n wat
balsem,o en wat honing,p lada-
num en harsrĳke schors,q pista-
ches en amandelen.r 12 Neemt
ook dubbel geld in UW hand; en
het geld dat in de opening van
UW zakken werd teruggegeven,
zult GIJ in UW hand terugbren-
gen.s Misschien was het een ver-
gissing.t 13 En neemt UW broer
en staat op, gaat terug naar de
man. 14 En God de Almachti-
ge geve dat GIJ medelĳden vindt
voor het aangezicht van de man,u

opdat hĳ U stellig UW andere
broer en B _enjamin vrĳlaat. Maar
ik, ingeval ik van kinderen be-
roofd moet worden, dan zal ik
stellig van hen beroofd zĳn!”a

15 Bĳgevolg namen de man-
nen dit geschenk, en zĳ namen
dubbel geld in hun hand, bene-
vens B _enjamin. Toen stonden zĳ
op en daalden af naar Eg _ypte
en kwamen voor J _ozef te staan.b

16 Toen J _ozef B _enjamin bĳ hen
zag, zei hĳ terstond tot de man
die over zĳn huis ging: „Breng de
mannen naar het huis en slacht
dieren en tref voorbereidingen,c

want de mannen dienen vanmid-
dag bĳ mĳ te eten.” 17 Onmid-
dellĳk deed de man juist zoals J _o-
zef gezegd had.d De man bracht
de mannen dus naar J _ozefs huis.
18 Maar de mannen werden be-
vreesd, omdat zĳ naar J _ozefs huis
waren gebracht,e en zĳ zeiden
nu: „Het is vanwege het geld dat
in het begin met ons terugging
in onze zakken, dat wĳ hierheen
worden gebracht, opdat zĳ ons
kunnen overrompelen en aan-
vallen en ons tot slaven kunnen
nemen met onze ezels!”f

19 Derhalve traden zĳ op de
man die over J _ozefs huis ging
toe en spraken tot hem aan de
ingang van het huis, 20 en zĳ
zeiden: „Neem ons niet kwalĳk,
mĳn heer! Wĳ zĳn inderdaad
in het begin hierheen gekomen
om voedsel te kopen.g 21 Maar
nu gebeurde het dat toen wĳ
in het nachtverblĳfh kwamen en
vervolgens onze zakken open-
deden, zie, daar was ieders geld
in de opening van zĳn zak, ons
geld naar het volle gewicht. Wĳ
zouden het daarom graag met
onze eigen handen teruggeven.i

22 En wĳ hebben meer geld in
onze handen meegenomen om
voedsel te kopen. Wĳ weten stel-
lig niet wie ons geld in onze zak-
ken gelegd heeft.”j 23 Toen zei
hĳ: „Het is wel in orde met U.
Weest niet bevreesd.k UW God en
de God van UW vader heeft U een
schat in UW zakken gegeven.l UW
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geld is eerst bĳ mĳ gekomen.”
Daarna bracht hĳ S _imeon bĳ
hen.a

24 Vervolgens bracht de man
de mannen in J _ozefs huis en gaf
water opdat hun voeten gewas-
sen konden worden,b en hĳ gaf
voer voor hun ezels.c 25 Daar-
op maakten zĳ het geschenkd ge-
reed voor J _ozefs komst op de
middag, want zĳ hadden gehoord
dat zĳ daar brood zouden eten.e

26 Toen J _ozef nu het huis binnen-
kwam, brachten zĳ voorts het
geschenk dat in hun hand was,
tot hem in het huis en wierpen
zich voor hem ter aarde neer.f

27 Hierna informeerde hĳ of zĳ
het goedmaakten en zei:g „Maakt
UW vader, de bejaarde man over
wie GIJ gesproken hebt, het goed?
Leeft hĳ nog?”h 28 Waarop zĳ
zeiden: „Uw knecht, onze vader,
maakt het goed. Hĳ leeft nog.”
Toen bogen zĳ zich en wierpen
zich neer.i

29 Toen hĳ zĳn ogen opsloeg
en zĳn broer B _enjamin zag, de
zoon van zĳn moeder,j zei hĳ
verder: „Is dit UW jongste broer,
over wie GIJ tot mĳ gesproken
hebt?”k En hĳ voegde eraan toe:
„Moge God u zĳn gunst betonen,l

mĳn zoon.” 30 J _ozef was nu ge-
haast, want zĳn innerlĳke ge-
voelens werden opgewekt jegens
zĳn broer,m zodat hĳ [een plaats]
zocht om te wenen, en hĳ ging
een binnenkamer in en barstte
daar in tranen uit.n 31 Daarna
waste hĳ zĳn gezicht en kwam
naar buiten en bedwong zich
en zei:o „Dient de maaltĳd op.”p

32 Toen diende men voor hem
afzonderlĳk op en voor hen af-
zonderlĳk en voor de Egypte-
naren die met hem aten afzon-
derlĳk; want de Egyptenaren
konden geen maaltĳd gebruiken
met de Hebree

¨
en, omdat dit iets

verfoeilĳks is voor de Egyptena-
ren.q

33 En zĳ zaten v
´
o

´
or hem, de

eerstgeborene naar zĳn eerstge-
boorterechtr en de jongste naar
zĳn jeugd; en de mannen ble-

ven elkaar verbaasd aankĳken.
34 En hĳ liet hun al maar por-
ties van voor zĳn aangezicht
brengen, maar B _enjamins portie
maakte hĳ wel vĳfmaal zo groot
als de porties van alle anderen.a

Zo bleven zĳ feestmaal houden
en volop met hem drinken.b

44 Later gebood hĳ de man
die over zĳn huis gingc en

zei: „Vul de zakken van de man-
nen met voedsel, zoveel zĳ kun-
nen dragen, en leg het geld van
ieder in de opening van zĳn zak.d

2 Maar mĳn beker, de zilveren
beker, moet gĳ in de opening van
de zak van de jongste leggen, met
het geld voor zĳn graan.” Hĳ dan
deed naar het woord van J _ozef,
dat hĳ gesproken had.e

3 De morgen was aangelicht
toen de mannen werden heenge-
zonden,f zowel zĳ als hun ezels.
4 Zĳ gingen de stad uit. Zĳ wa-
ren nog niet ver gekomen, toen
J _ozef tot de man die over zĳn
huis ging, zei: „Sta op! Jaag de
mannen na, en gĳ moet hen in-
halen en tot hen zeggen: ’Waar-
om hebt GIJ kwaad voor goed
vergolden?g 5 Is dit niet het
voorwerp waaruit mĳn meester
drinkt en waarvan hĳ zich met
grote bedrevenheid bedient om
voortekens te lezen?h Het is een
slechte daad die GIJ hebt bedre-
ven.’ ”

6 Ten slotte haalde hĳ hen in
en sprak deze woorden tot hen.
7 Maar zĳ zeiden tot hem: „Waar-
om spreekt mĳn heer met zul-
ke woorden? Het is ondenkbaar
dat uw knechten zo iets zouden
doen. 8 Zie, het geld dat wĳ
in de opening van onze zak-
ken vonden, hebben wĳ u uit
het land K _ana

¨
an teruggebracht.i

Hoe zouden wĳ dan zilver of
goud uit het huis van uw mees-
ter kunnen stelen?j 9 Laat de-
gene van uw slaven bĳ wie hĳ ge-
vonden moge worden, sterven en
laat ook

´
ons slaven worden van

mĳn meester.”k 10 Hĳ dan zei:
„Laat het nu precies zo zĳn, naar
UW woorden.l Degene bĳ wie hĳ
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gevonden moge worden, zal dus
mĳn slaaf worden,a maar G

´
I
´
J

zult onschuldig zĳn gebleken.”
11 Daarop zette ieder van hen
vlug zĳn zak op de grond neer
en ieder opende zĳn eigen zak.
12 Vervolgens stelde hĳ een zorg-
vuldig onderzoek in. Hĳ begon bĳ
de oudste en eindigde bĳ de jong-
ste. Ten slotte werd de beker in
B _enjamins zak gevonden.b

13 Toen scheurden zĳ hun
mantelsc en ieder tilde zĳn la-
ding weer op zĳn ezel en zĳ keer-
den terug naar de stad. 14 Zo
kwamen J _udad en zĳn broers in
J _ozefs huis, en hĳ was daar nog;
en zĳ vielen voorts voor hem ter
aarde.e 15 J _ozef zei nu tot hen:
„Wat is dat voor een daad die
GIJ bedreven hebt? Wist GIJ niet
dat een man als ik bedreven is
in het lezen van voortekens?”f

16 Hierop riep J _uda uit: „Wat
kunnen wĳ tot mĳn meester zeg-
gen? Wat kunnen wĳ spreken?
En hoe kunnen wĳ bewĳzen dat
wĳ rechtvaardig zĳn?g De [ware]
God heeft de dwaling van uw
slaven ontdekt.h Zie, wĳ zĳn sla-
ven van mĳn meester,i zowel wĳ
als degene in wiens hand de be-
ker werd gevonden!” 17 Hĳ zei
echter: „Het is voor mĳ ondenk-
baar dat te doen!j De man in
wiens hand de beker werd gevon-
den, die zal mĳn slaaf worden.k

Wat de overigen van U betreft,
trekt in vrede naar UW vader
op.”l

18 Nu trad J _uda op hem toe en
zei: „Ik bid u, mĳn meester, laat
uw slaaf alstublieft een woord
ten aanhoren van mĳn mees-
ter spreken,m en laat uw toornn

niet tegen uw slaaf ontbranden,
want gĳ zĳt gelĳk aan Farao.o

19 Mĳn meester vroeg zĳn sla-
ven en zei: ’Hebt GIJ een vader of
een broer?’ 20 Wĳ zeiden dus
tot mĳn meester: ’Ja, wĳ hebben
een bejaarde vader en een kind
van zĳn ouderdom, de jongste.p

Maar zĳn broer is dood, zodat hĳ
de enig overgeblevene van zĳn

moeder is,a en zĳn vader heeft
hem werkelĳk lief.’ 21 Gĳ hebt
toen tot uw slaven gezegd:
’Brengt hem naar mĳ toe, op-
dat ik mĳn oog op hem kan rich-
ten.’b 22 Maar wĳ zeiden tot
mĳn meester: ’De jongen kan
zĳn vader niet verlaten. Zou hĳ
zĳn vader wel verlaten, dan zou
deze stellig sterven.’c 23 Daar-
op hebt gĳ tot uw slaven gezegd:
’IndienUW jongste broer niet met
U meekomt, moogt GIJ mĳn aan-
gezicht niet meer zien.’d

24 Het geschiedde dan dat wĳ
naar uw slaaf, mĳn vader, op-
trokken en hem vervolgens de
woorden van mĳn meester mee-
deelden. 25 Later zei onze va-
der: ’Gaat terug, koopt ons wat
voedsel.’e 26 Maar wĳ zeiden:
’Wĳ kunnen niet afdalen. Indien
onze jongste broer bĳ ons is, zul-
len wĳ stellig afdalen, want wĳ
kunnen het aangezicht van de
man niet zien wanneer onze
jongste broer niet bĳ ons is.’f

27 Toen zei uw slaaf, mĳn vader,
tot ons: ’GIJ weet zelf heel goed
dat mĳn vrouw mĳ slechts twee
zonen heeft gebaard.g 28 Later
ging de ene uit mĳn gezelschap
weg, en ik riep uit: „Ach, hĳ
is vast en zeker in stukken ge-
scheurd!”,h en ik heb hem tot nu
toe niet gezien. 29 Indien GIJ

ook deze van mĳn aangezicht
zoudt wegnemen en hem een do-
delĳk ongeluk zou overkomen,
zoudt GIJ stellig mĳn grĳze haren
met rampspoed in Sje _o _oli doen
neerdalen.’

30 En nu, zodra ik bĳ uw slaaf,
mĳn vader, zou komen zonder
dat de jongen bĳ ons is, terwĳl
diens ziel zo nauw verbonden is
aan de ziel van deze,j 31 dan
staat het stellig te geschieden
dat zodra hĳ ziet dat de jon-
gen er niet is, hĳ zonder meer
zal sterven, en uw slaven zul-
len werkelĳk de grĳze haren van
uw slaaf, onze vader, met droef-
heid in Sje _o _ol doen neerdalen.
32 Want uw slaaf is borg gewor-
denk voor de jongen zolang hĳ
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weg is van zĳnvader, door te zeg-
gen: ’Indien ik hem niet bĳ u te-
rugbreng, dan zal ik voor altĳd
tegen mĳn vader gezondigd heb-
ben.’a 33 Nu dan, laat alstu-
blieft uw slaaf, in plaats van de
jongen, als slaaf van mĳn mees-
ter achterblĳven, opdat de jon-
gen met zĳn broers kan optrek-
ken.b 34 Want hoe kan ik naar
mĳn vader optrekken als de jon-
gen niet bĳ mĳ is, uit vrees dat
ik dan de rampspoed zou aanzien
die mĳn vader zal treffen?”c

45 Nu kon J _ozef zich niet lan-
ger bedwingen voor allen

die bĳ hem stonden.d Daarom
riep hĳ uit: „LAAT iedereen van
mĳ weggaan!” En er stond nie-
mand anders bĳ hem toen J _o-
zef zich aan zĳn broers bekend
maakte.e

2 Daarop verhief hĳ zĳn stem
met geween,f zodat de Egypte-
naren het te horen kregen en
Farao’s huis het te horen kreeg.
3 Ten slotte zei J _ozef tot zĳn
broers: „Ik ben J _ozef. Leeft mĳn
vader nog?” Maar zĳn broers wa-
ren volstrekt niet in staat hem te
antwoorden, want zĳ waren ont-
steld wegens hem.g 4 Daarom
zei J _ozef tot zĳn broers: „Komt
alstublieft dichter bĳ mĳ.” Toen
kwamen zĳ dichter bĳ hem.

Vervolgens zei hĳ: „Ik ben J _o-
zef, UW broer, die GIJ naar Eg _ypte
hebt verkocht.h 5 Maar voelt U

nu niet diepbedroefdi en weest
niet toornig op UZELF dat GIJ mĳ
hierheen hebt verkocht; want tot
levensbehoud heeft God mĳ voor
U uit gezonden.j 6 Want het is
nu het tweede jaar van de hon-
gersnood op aarde,k en er ko-
men nog vĳf jaren waarin er
geen ploegtĳd of oogst zal zĳn.l

7 Dientengevolge heeft God mĳ
voor U uit gezonden om een over-
blĳfselm voor ulieden op de aar-
de te stellen en U door een grote
ontkoming in het leven te hou-
den. 8 Nu dan, niet G

´
I
´
J hebt

mĳ hierheen gezonden,n maar de
[ware] God zelf, opdat hĳ mĳ kon
aanstellen tot een vadero voor

Farao en tot heer over zĳn ge-
hele huis en tot heerser over het
gehele land Eg _ypte.

9 Trekt vlug op naar mĳn va-
der, en GIJ moet tot hem zeggen:
’Dit heeft uw zoon J _ozef gezegd:
„God heeft mĳ tot heer over heel
Eg _ypte aangesteld.a Kom naar mĳ
toe. Draal niet. 10 En gĳ moet
wonen in het land G _osen,b en gĳ
moet dicht bĳ mĳ blĳven, gĳ en
uw zonen en de zonen van uw
zonen en uw schapen en uw run-
deren en al wat gĳ hebt. 11 En
ik zal u daar stellig van voed-
sel voorzien, want er komen nog
vĳf jaren van hongersnood;c op-
dat gĳ met uw huis en al wat
gĳ hebt, niet tot armoede ver-
valt.” ’ 12 En ziet, UW ogen en
de ogen van mĳn broer B _enjamin
zien dat het mĳn mond is die tot
U spreekt.d 13 GIJ moet mĳn
vader dus vertellen over al mĳn
heerlĳkheid in Eg _ypte en over
alles wat GIJ hebt gezien; en GIJ

moet U haasten en mĳn vader
hierheen brengen.”

14 Toen viel hĳ zĳn broer B _en-
jamin om de hals en weende, en
B _enjamin weende aan zĳn hals.e

15 Voorts kuste hĳ al zĳn broers
en weende aan [hun hals],f en
daarna spraken zĳn broers met
hem.

16 En het nieuws werd in het
huis van Farao gehoord, doordat
men zei: „J _ozefs broers zĳn geko-
men!” En het bleek goed te zĳn
in de ogen van Farao en van zĳn
dienaren.g 17 Bĳgevolg zei Fa-
rao tot J _ozef: „Zeg tot uw broers:
’Doet dit: Belaadt UW lastdieren
en trekt heen, gaat naar het land
K _ana

¨
an,h 18 en neemt UW va-

der en UW huisgezinnen en komt
naar mĳ toe, opdat ik U het goede
van het land Eg _ypte moge ge-
ven; en eet het vette deel van
het land.i 19 En

´
u wordt bevo-

len:j „Doet het volgende: Neemt
U wagensk uit het land Eg _ypte
voor UW kleinen en UW vrouwen,
en GIJ moet UW vader op een [er-
van] tillen en hierheen komen.l
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20 En laat UW oog geen leed ge-
voelen wegens UW uitrusting,a

want het goede van het gehele
land Eg _ypte is voor U.” ’ ”b

21 Toen deden de zonen van
_Isra

¨
el aldus, en J _ozef gaf hun

volgens Farao’s bevel wagens
en gaf hun mondvoorraadc voor
onderweg. 22 Aan ieder van
hen gaf hĳ, stuk voor stuk, wis-
selmantels,d maar aan B _enja-
min gaf hĳ driehonderd zilver-
stukken en vĳf wisselmantels.e

23 En aan zĳn vader zond hĳ het
volgende: tien ezels, die goede
dingen van Eg _ypte droegen, en
tien ezelinnen, die koren en
brooden proviandvoor zĳnvader
voor onderweg droegen. 24 Zo
zond hĳ zĳn broers weg, waarop
zĳ heengingen. Hĳ zei echter tot
hen: „Wordt onderweg niet ver-
bitterd op elkaar.”f

25 Zĳ trokken nu op uit Eg _yp-
te en kwamen ten slotte in het
land K _ana

¨
an, bĳ hun vader J _a-

kob. 26 Toen berichtten zĳ hem
en zeiden: „J _ozef leeft nog, en h

´
ı
´
j

is heerser over het gehele land
Eg _ypte!”g Maar zĳn hart werd
ongevoelig, want hĳ geloofde hen
niet.h 27 Toen zĳ vervolgens al
J _ozefs woorden tot hem spraken,
die hĳ tot hen gesproken had, en
hĳ voorts de wagens zag die J _o-
zef had gestuurd om hem te ver-
voeren, leefde de geest van hun
vader J _akob weer op.i 28 Toen
riep _Isra

¨
el uit: „Het is genoeg!

Mĳn zoon J _ozef leeft nog! Ah,
laatmĳ gaan en hemzienvoordat
ik sterf!”j

46 Bĳgevolg brak _Isra
¨
el met

al de zĳnen op en kwam
te Bers _eba,k waar hĳ vervolgens
slachtoffers aan de God van zĳn
vader _Isa

¨
akl offerde. 2 Toen

sprak God tot _Isra
¨
el in nacht-

visioenen en zei:m „J _akob, J _akob!”,
waarop hĳ zei: „Hier ben ik!”n

3 Voorts zei hĳ: „Ik ben de
[ware] God,o de God van uw va-
der.p Wees niet bevreesd naar
Eg _ypte af te dalen, want ik zal u
daar tot een grote natie maken.q

4 Ikzelf zal met u naar Eg _ypte
afdalen en ikzelf zal u ook beslist
weer opvoeren;a en J _ozef zal zĳn
hand op uw ogen leggen.”b

5 Daarna ging J _akob uit Ber-
s _eba op weg, en de zonen van
_Isra

¨
el bleven hun vader J _akob

en hun kleinen en hun vrouwen
vervoeren op de wagens die Fa-
rao had gestuurd om hem te ver-
voeren.c 6 Ook hun kudden en
hun have, die zĳ in het land K _a-
na

¨
an vergaard hadden,d namen

zĳ mee. Ten slotte kwamen zĳ in
Eg _ypte, J _akob en zĳn gehele na-
geslacht met hem. 7 Hĳ bracht
zĳn zonen en de zonen van zĳn
zonen met zich, zĳn dochters en
de dochters van zĳn zonen, ja,
zĳn gehele nageslacht, met zich
naar Eg _ypte.e

8 Dit nu zĳn de namen van _Is-
ra

¨
els zonen die in Eg _ypte kwa-

men:f J _akob en zĳn zonen: J _a-
kobs eerstgeborene was R _uben.g

9 En de zonen van R _uben wa-
ren H _anoch en P _allu en H _ezron
en K _armi.h

10 En de zonen van S _imeoni

waren J _emu
¨
el en J _amin en _Ohad

en J _achinj en Z _ohar en Saul,k

de zoon van een Kana
¨
anitische

vrouw.
11 En de zonen van L _evil wa-

ren G _erson,m K _ehathn en Me-
r _ari.o

12 En de zonen van J _udap wa-
ren Erq en _Onanr en S _elahs en
P _erezt en Z _era.u Er en _Onan
stierven echter in het land K _a-
na

¨
an.v

De zonen van P _erez dan wa-
ren H _ezronw en H _amul.x

13 Ende zonenvan _Issaschary

waren T _olaz en P _uvaa en Job en
S _imron.b

14 En de zonen van Z _ebulonc

waren S _ered en _Elon en J _ah-
le

¨
el.d

15 Dit zĳn de zonen van L _ea,e

die zĳ J _akob in P _addan- _Aram ge-
baard heeft, benevens zĳn doch-
ter D _ina.f Alle zielen van zĳn
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z Nu 26:23; a 1Kr 7:1; b Nu 26:24; c Ge 30:20;

Ge 49:13; d Nu 26:26; e Ge 35:23; f Ge 30:21.
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zonen envan zĳn dochters waren
drie

¨
endertig [in getal].

16 En de zonen van Gada wa-
ren Z _ifjon en H _aggi, S _uni en _Ez-
bon, _Eri en Ar _odi en Ar _eli.b

17 En de zonen van _Aserc wa-
ren J _imna en J _isva en J _isvi en
Ber _ia,d en danwas er S _erah, hun
zuster.

En de zonen van Ber _iawaren
H _eber en M _alki

¨
el.e

18 Dit zĳn de zonen van Z _ilpa,f

die L _aban aan zĳn dochter L _ea
had gegeven. Mettertĳd baarde
zĳ dezen aan J _akob: zestien zie-
len.

19 De zonen van R _achel,g J _a-
kobs vrouw,waren J _ozefh en B _en-
jamin.i

20 En aan J _ozef werden in
het land Eg _ypte Man _assej en
_Efra

¨
ımk geboren, die _Asnath,l de

dochter van Potif _era, de pries-
ter van On, hem baarde.

21 En de zonen van B _enjamin
waren B _elam en B _echern en _As-
bel, G _erao en Na _

¨
aman,p _Ehi en

Ros, M _uppimq en H _uppimr en
Ard.

22 Dit zĳn de zonen van R _a-
chel, die aan J _akob werden gebo-
ren. In het geheel veertien zielen.

23 En de zonen van Dan:s H _u-
sim.t

24 En de zonen van N _aftaliu

waren J _ahze
¨
el en G _univ en J _ezer

en S _illem.w

25 Dit zĳn de zonen van B _il-
ha,x die L _aban aan zĳn dochter
R _achel had gegeven. Mettertĳd
baarde zĳ dezen aan J _akob; in
het geheel zeven zielen.

26 Alle zielen die met J _akob
naar Eg _ypte kwamen, waren
degenen die uit zĳn opperdĳ
waren voortgekomen,y afgezien
van de vrouwen van J _akobs zo-
nen. In het geheel zesenzestig
zielen. 27 En J _ozefs zonen, die
hem in Eg _ypte geboren werden,
waren twee zielen. Alle zielen
van het huis van J _akob die naar
Eg _ypte kwamen, waren zeventig
[in getal].z

28 En hĳ zond J _udaa voor zich

uit naar J _ozef omvoor hemuit in-
lichtingen naar G _osen te zen-
den. Daarna kwamen zĳ in het
land G _osen.a 29 Toen liet J _ozef
zĳn wagen gereedmaken en trok
op om zĳn vader _Isra

¨
el in G _osen

te ontmoeten.b Toen hĳ voor hem
verscheen, viel hĳ hem dadelĳk
om de hals en barstte aan zĳn
hals in tranen uit, telkens en
telkens weer.c 30 Ten slotte zei
_Isra

¨
el tot J _ozef: „Ditmaal ben ik

bereid te sterven,d nu ik uw aan-
gezicht heb gezien, daar gĳ nog
leeft.”

31 Toen zei J _ozef tot zĳn broers
en tot het huisgezin van zĳn va-
der: „Laat mĳ optrekken en het
aan Farao berichten en tot hem
zeggen:e ’Mĳn broers en het huis-
gezin van mĳn vader, die in het
land K _ana

¨
an waren, zĳn hier bĳ

mĳ gekomen.f 32 En de man-
nen zĳn herders,g want zĳ zĳn
veefokkers geworden;h en hun
schapen en hun runderen en al-
les wat van hen is, hebben zĳ
meegebracht.’i 33 En wat moet
geschieden is, dat wanneer Farao
U zal roepen en werkelĳk zal zeg-
gen: ’Wat is UW beroep?’ 34 GIJ

moet zeggen: ’Uw knechten zĳn
van onze jeugd af tot nu toe al-
tĳd veefokkers geweest, zowel
wĳ als onze voorvaders’,j opdat
GIJ in het land G _osen moogt wo-
nen,k want elke schaapherder is
voor Eg _ypte iets verfoeilĳks.”l

47 Bĳgevolg ging J _ozef het
aan Farao berichten en

zei:m „Mĳn vader en mĳn broers
zĳn met hun schapen en hun
runderen en alles wat van hen is,
uit het land K _ana

¨
an gekomen, en

zie, zĳ zĳn in het land G _osen.”n

2 En van het gehele aantal van
zĳn broers nam hĳ vĳf mannen
om hen aan Farao voor te stel-
len.o

3 Toen zei Farao tot zĳn broers:
„Wat is UW beroep?”p Zĳ dan zei-
den tot Farao: „Uw knechten
zĳn schaapherders,q zowel wĳ
als onze voorvaders.”r 4 Daar-
na zeiden zĳ tot Farao: „Wĳ zĳn
gekomen om als vreemdelingen
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in het land te vertoeven,a omdat
er geen weide is voor het klein-
vee dat uw knechten hebben,b

want de hongersnood is zwaar in
het land K _ana

¨
an.c Nu dan, laat

uw knechten alstublieft in het
land G _osen wonen.”d 5 Daarop
zei Farao tot J _ozef: „Uw vader
en uw broers zĳn hier bĳ u geko-
men. 6 Het land Eg _ypte staat
tot uw beschikking.e Laat uw va-
der enuw broers in het allerbeste
deel van het land wonen.f Laat
hen in het land G _osenwonen,g en
indien gĳ weet dat er onder hen
moedige mannen zĳn,h moet gĳ
hen aanstellen tot veeopzichters
over wat het mĳne is.”i

7 Toen bracht J _ozef zĳn vader
J _akob binnen en stelde hem aan
Farao voor, waarop J _akob Farao
zegende.j 8 Farao zei nu tot J _a-
kob: „Hoeveel zĳn de dagen van
uw levensjaren?” 9 J _akob dan
zei tot Farao: „De dagen van
de jaren van mĳn inwonende
vreemdelingschap zĳn honderd
dertig jaren.k Weinig en ramp-
spoedig zĳn de dagen van mĳn
levensjaren gebleken,l en ze heb-
ben niet de dagen van de levens-
jaren van mĳn vaderen bereikt,
in de dagen van hun inwonende
vreemdelingschap.”m 10 Daar-
na zegende J _akob Farao en ging
van voor Farao heen.n

11 Zo zorgde J _ozef ervoor dat
zĳn vader en zĳn broers kon-
den wonen, en hĳ gaf hun een
bezitting in het land Eg _ypte, in
het allerbeste deel van het land,
in het land Ram _eses,o juist zoals
Farao geboden had. 12 En J _o-
zef bleef zĳn vader en zĳn broers
en het gehele huisgezin van zĳn
vader van brood voorzien,p naar
het getal van de kleinen.q

13 Nu was er in het gehele
land geen brood, want de hon-
gersnood was zeer zwaar;r en het
land Eg _ypte en het land K _ana

¨
an

raakten uitgeput ten gevolge
van de hongersnood.s 14 En J _o-
zef ging voort al het geld op te
zamelen dat in het land Eg _ypte

en in het land K _ana
¨
an werd ge-

vonden, voor het graan dat men
kocht;a en J _ozef bleef het geld
in Farao’s huis brengen. 15 Na
verloop van tĳd was het geld uit
het land Eg _ypte en het land K _a-
na

¨
an verbruikt, en alle Egypte-

naren kwamen toen naar J _ozef
toe en zeiden: „Geef ons brood!b

En waarom zouden wĳ in uw bĳ-
zĳn sterven omdat er geen geld
meer is?”c 16 Waarop J _ozef zei:
„Geeft UW vee en ik zal U brood
geven in ruil voor UW vee, indien
er geen geld meer is.” 17 Toen
brachten zĳ hun vee tot J _ozef; en
J _ozef bleef hun brood geven in
ruil voor hun paarden en de le-
vende have van kleinvee en de
levende have van rundvee en de
ezels,d en hĳ bleef hen dat jaar
van brood voorzien in ruil voor al
hun vee.

18 Geleidelĳk liep dat jaar ten
einde, en toen kwamen zĳ in het
volgende jaar naar hem toe en
zeiden tot hem: „Wĳ zullen het
voor mĳn heer niet verbergen,
maar het geld is op en de vee-
stapel der huisdieren is aan mĳn
heer gekomen.e Er blĳft niets
meer over voor mĳn heer dan ons
lichaam en ons land.f 19 Waar-
om zoudenwĳ voor uwogen ster-
ven,g zowel wĳ als ons land? Koop
ons en ons land voor brood,h en
wĳ zullen stellig met ons land sla-
ven van Farao worden; en geef
ons zaad, opdat wĳ leven en niet
sterven en ons land niet woest
komt te liggen.”i 20 Zo kocht
J _ozef al het land van de Egypte-
naren voor Farao,j want elk van
de Egyptenaren verkocht zĳn
veld, omdat de hongersnood hen
stevig in zĳn greep had gekre-
gen; en het land werd van Farao.

21 Wat het volk aangaat, hĳ
verplaatste hen naar steden, van
het ene einde van het gebied
van Eg _ypte tot het andere einde
daarvan.k 22 Alleen het land
van de priesters kocht hĳ niet,l

want de rantsoenen voor de
priesters [kwamen] van Farao en
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zĳ aten hun rantsoenen, die Fa-
rao hun gaf.a Daarom verkoch-
ten zĳ hun land niet.b 23 Toen
zei J _ozef tot het volk: „Ziet, ik
heb heden U en UW land voor Fa-
rao gekocht. Hier hebt GIJ zaad,
en GIJ moet het land ermee be-
zaaien.c 24 Wanneer het [zĳn]
opbrengst heeft geleverd,d dan
moet GIJ een vĳfde aan Farao
geven,e maar vier delen zullen
van U worden, tot zaad voor het
veld en tot voedsel voor U en
voor wie in UW huizen zĳn, en
opdat UW kleinen kunnen eten.”f

25 Dientengevolge zeiden zĳ:
„Gĳ hebt ons in het leven gehou-
den.g Laat ons gunst vinden in de
ogen van mĳn heer, en wĳ wil-
len slaven van Farao worden.”h

26 Toen maakte J _ozef het tot
een verordening tot op de hui-
dige dag met betrekking tot het
grondbezit van Eg _ypte, dat aan
Farao een vĳfde zou behoren. Al-
leen het land van de priesters
als afzonderlĳke groep werd niet
van Farao.i

27 En _Isra
¨
el bleef in het land

Eg _ypte wonen, in het land G _osen;j

en zĳ vestigden zich daarin en
waren vruchtbaar en werden tot
zeer velen.k 28 En J _akob leefde
in het land Eg _ypte nog zeventien
jaar, zodat J _akobs dagen, de jaren
van zĳn leven, honderd zevenen-
veertig jaar bedroegen.l

29 Geleidelĳk naderden de da-
gen dat _Isra

¨
el moest sterven.m

Hĳ riep derhalve zĳn zoon J _ozef
en zei tot hem: „Indien ik nu
gunst in uw ogen heb gevonden,
leg dan uw hand alstublieft on-
der mĳn dĳ,n en gĳ moet lief-
derĳke goedheid en trouw je-
gens mĳ betrachten.o (Begraaf
mĳ alstublieft niet in Eg _ypte.p)
30 En ik moet bĳ mĳn vaderen
liggen,q en gĳ moet mĳ uit Eg _yp-
te vervoeren en mĳ in hun graf
begraven.”r Bĳgevolg zei hĳ: „Ik-
zelf zal doen naar uw woord.”
31 Toen zei hĳ: „Zweer mĳ.” Hĳ
dan zwoer hem.s Daarop boog _Is-
ra

¨
el zich neer over het hoofdein-

de van het rustbed.t

48 Nu geschiedde het na deze
dingen dat men tot J _ozef

zei: „Zie, uw vader wordt zwak.”
Daarop nam hĳ zĳn twee zonen,
Man _asse en _Efra

¨
ım,a met zich

mee. 2 Toen werd aan J _akob
gemeld en gezegd: „Zie, uw zoon
J _ozef is tot u gekomen.” _Isra

¨
el

dan verzamelde zĳn krachten en
ging overeind zitten op zĳn rust-
bed. 3 En J _akob zei nu tot J _o-
zef:

„God de Almachtige is mĳ te
Luzb in het land K _ana

¨
an versche-

nen om mĳ te zegenen.c 4 Ver-
volgens zei hĳ tot mĳ: ’Zie, ik
maak u vruchtbaar,d en ik zal u
stellig tot velen maken en u tot
een verzameling van volken doen
worden,e en ik zal dit land stellig
aan uw zaad na u geven als een
bezit tot onbepaalde tĳd.’f 5 En
nu, uw twee zonen die u in het
land Eg _ypte geboren zĳn voordat
ik hier bĳ u in Eg _ypte kwam, die
zĳn van mĳ.g _Efra

¨
ım en Man _asse

zullen van mĳ worden als R _uben
en S _imeon.h 6 Maar uw kroost
waarvan gĳ stellig na hen va-
der zult worden, zal van u wor-
den. Te zamen met de naam van
hun broers zullen zĳ genoemd
worden in hun erfdeel.i 7 En
wat mĳ aangaat, toen ik uit P _ad-
danj kwam, is R _achel aan mĳn
zĳde gestorvenk in het land K _a-
na

¨
an, onderweg, terwĳl er nog

een flinke uitgestrektheid land
was om tot _Efrathl te komen, zo-
dat ik haar daar op de weg naar

_Efrath, dat wil zeggen B _ethle-
hem,m begraven heb.”

8 Toen zag _Isra
¨
el J _ozefs zo-

nen en zei: „Wie zĳn dit?”n 9 J _o-
zef dan zei tot zĳn vader: „Dit
zĳn mĳn zonen, die God mĳ op
deze plaats gegeven heeft.”o Hier-
op zei hĳ: „Breng hen alstublieft
bĳ mĳ, opdat ik hen moge ze-
genen.”p 10 De ogen van _Isra

¨
el

nu waren dof van ouderdom.q

Hĳ kon niet zien. Bĳgevolg
bracht hĳ hen dicht bĳ hem, en
toen kuste hĳ hen en omhelsde
hen.r 11 Vervolgens zei _Isra

¨
el
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tot J _ozef: „Ik had nooit gedacht
dat ik uw aangezicht nog zou
zien,a maar zie, God heeft mĳ
ook uw nageslacht laten zien.”
12 Daarna nam J _ozef hen van
tussen zĳn knie

¨
en weg, en hĳ

boog zich neer met zĳn aange-
zicht ter aarde.b

13 J _ozef nam nu hen beiden,

_Efra
¨
ım met zĳn rechterhand

links van _Isra
¨
el,c en Man _asse met

zĳn linkerhand rechts van _Is-
ra

¨
el,d en bracht hen dicht bĳ

hem. 14 Maar _Isra
¨
el stak zĳn

rechterhand uit en legde die op

_Efra
¨
ıms hoofd,e ofschoon deze de

jongste was,f en zĳn linkerhand
op Man _asses hoofd.g Hĳ legde
zĳn handen opzettelĳk zo, want
Man _asse was de eerstgeborene.h

15 En hĳ ging ertoe over J _ozef te
zegenen en zei:i

„De [ware] God, voor wiens
aangezicht mĳn vaderen

_Abraham en _Isa
¨
ak gewan-

deld hebben,j

De [ware] God, die mĳ mĳn
leven lang tot op deze dag
heeft geweid,k

16 De engel die mĳ tot nu toe uit
alle rampspoed heeft ver-
lost,l zegene de jongens.m

En moge mĳn naam over
hen uitgeroepen worden
en de naam van mĳn vade-
ren, _Abraham en _Isa

¨
ak,n

En mogen zĳ toenemen tot
een menigte in het mid-
den der aarde.”o

17 Toen J _ozef zag dat zĳn va-
der zĳn rechterhand op _Efra

¨
ıms

hoofd liet rusten, mishaagde
hem dit,p en hĳ trachtte de hand
van zĳn vader te grĳpen om die
van _Efra

¨
ıms hoofd naar Ma-

n _asses hoofd te verplaatsen.q

18 Derhalve zei J _ozef tot zĳn va-
der: „Zo niet, mĳn vader, want
dit is de eerstgeborene.r Leg
uw rechterhand op zĳn hoofd.”
19 Maar zĳn vader bleef weige-
ren en zei: „Ik weet het, mĳn
zoon, ik weet het. Ook hĳ zal tot
een volk worden en ook hĳ zal
groot worden.s Maar dat neemt

niet weg dat zĳn jongere broer
groter zal worden dan hĳ,a en
zĳn nageslacht zal het volle
equivalent van nati

¨
en worden.”b

20 En hĳ ging voort hen op die
dag te zegenenc en zei:

„Moge _Isra
¨
el door bemidde-

ling van u herhaaldelĳk
een zegen uitspreken en
zeggen:

’God make u als _Efra
¨
ım en als

Man _asse.’”d

Aldus bleef hĳ _Efra
¨
ım v

´
o

´
or Ma-

n _asse plaatsen.e

21 Daarna zei _Isra
¨
el tot J _ozef:

„Zie, ik ben stervende,f maar God
zal stellig met ulieden blĳven en
U naar het land van UW voor-
vaders terugbrengen.g 22 Wat
mĳ aangaat, voorwaar, ik geef
u

´
e

´
en stuk [land] meer dan aan

uw broeders,h een bergrug, die ik
door mĳn zwaard en door mĳn
boog uit de hand der Amorieten
heb genomen.”

49 Later riep J _akob zĳn zonen
en zei: „Vergadert U, opdat

ik U moge vertellen wat U in het
laatst der dagen zal geschieden.
2 Komt bĳeen en luistert, GIJ zo-
nen van J _akob, ja, luistert naar
_Isra

¨
el, UW vader.i

3 R _uben, gĳ zĳt mĳn eerstge-
borene,j mĳn kracht en het be-
gin van mĳn voortplantingsver-
mogen,k de uitnemendheid van
waardigheid en de uitnemend-
heid van sterkte. 4 Munt met
[uw] roekeloze losbandigheid als
wateren niet uit,l want gĳ hebt
het bed van uw vader beklom-
men.m Destĳds hebt gĳ mĳn le-
gerstede ontwĳd.n Hĳ heeft die
beklommen!

5 S _imeon en L _evi zĳn broers.o

Werktuigen van geweld zĳn hun
slachtwapens.p 6 Kom niet in
hun intieme groep,q o mĳn ziel.
Word niet met hun vergadering
verenigd,r o mĳn geestesgesteld-
heid, want in hun toorn hebben
zĳ mannen gedood,s en in hun
willekeur hebben zĳ stieren

s Ge 34:7; Ro 12:19.
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de pezen doorgesneden. 7 Ver-
vloekt zĳ hun toorn,a want die is
wreed,b en hun verbolgenheid,
want die handelt hardvochtig.c

Laat mĳ hen verdelen in J _akob
en laat mĳ hen verstrooien in _Is-
ra

¨
el.d

8 Wat u betreft, J _uda,e uw
broeders zullen u prĳzen.f Uw
hand zal op de nek van uw vĳan-
den zĳn.g De zonen van uw vader
zullen zich voor u neerwerpen.h

9 Een leeuwenwelp is J _uda.i Van
de prooi, mĳn zoon, zult gĳ stel-
lig opkomen. Hĳ kromde zich, hĳ
strekte zich uit als een leeuw
en, als een leeuw, wie durft
hem wekken?j 10 De scepter
zal van J _uda niet wĳken,k noch
de gebiedersstaf van tussen zĳn
voeten, totdat S _ilo komt;l en aan
hem zal de gehoorzaamheid der
volken behoren.m 11 Zĳn vol-
wassen ezel aan een wĳnstok
bindend en de afstammeling van
zĳn eigen ezelin aan een uitgele-
zen wĳnstok, zal hĳ zĳn kleding
stellig in wĳn wassen en zĳn
kleed in druivenbloed.n 12 Don-
kerrood zĳn zĳn ogen van wĳn,
en wit zĳn tanden van melk.

13 Z _ebulon zal aan de oever
der zee verblĳven,o en hĳ zal zĳn
aan de oever waar de schepen
voor anker liggen;p en zĳn af-
gelegen zĳde zal naar S _idon ge-
keerd zĳn.q

14 _Issascharr is een ezel met
een sterk beendergestel, die
tussen de twee zadeltassen ligt.
15 En hĳ zal zien dat de rust-
plaats goed is en dat het land
aangenaam is; en hĳ zal zĳn
schouder buigen om lasten te
dragen en hĳ zal aan slaafse
dwangarbeid onderworpen wor-
den.

16 Dan zal zĳn volk richten
als een der stammen van _Isra

¨
el.s

17 Dan blĳke een slang aan de
kant van de weg te zĳn, een
hoornslang aan de kant van het
pad, die het paard in de hielen
bĳt, zodat zĳn berĳder achter-
overvalt.t 18 Ik zal inderdaad

op redding van u wachten, o Je-
hovah.a

19 Wat Gad betreft, een ro-
versbende zal een overval op hem
plegen, maar hĳ zal een over-
val plegen op de uiterste achter-
hoede.b

20 Uit _Aser zal zĳn brood vet
zĳn,c en hĳ zal koninklĳke lek-
kernĳen geven.d

21 N _aftalie is een ranke hinde.
Hĳ geeft bevallige woorden.f

22 Spruit van een vruchtdra-
gende boom,g J _ozef is de spruit
van een vruchtdragende boom
aan de bron,h die zĳn takken over
een muur voortstuwt.i 23 De
boogschutters bleven hemechter
bestoken en schoten op hem en
bleven een vĳandige gezindheid
jegens hem koesteren.j 24 En
toch bleef zĳn boog op een vaste
plaats rusten,k en de kracht van
zĳn handen was soepel.l Uit de
handen van de Machtige van J _a-
kob,m vandaar is de Herder, de
Steen van _Isra

¨
el.n 25 Hĳ is af-

komstig van de God van uw va-
der,o en hĳ zal u helpen;p en hĳ is
met de Almachtige,q en hĳ zal u
zegenen met de zegeningen van
de hemel boven,r met de zegenin-
gen van de waterdiepte die bene-
den ligt,s met de zegeningen van
de borsten en de moederschoot.t

26 De zegeningen van uw vader
zullen inderdaad superieur zĳn
aan de zegeningen van de eeuwi-
ge bergen,u aan het versiersel van
de voor onbepaalde tĳd blĳvende
heuvels.v Ze zullen op het hoofd
van J _ozef blĳven, ja, op de schedel
van degene die van zĳn broeders
is afgezonderd.w

27 B _enjamin zal blĳven ver-
scheuren als een wolf.x ’s Mor-
gens zal hĳ het vermeesterde
dier eten en ’s avonds zal hĳ buit
verdelen.”y

28 Deze allen zĳn de twaalf
stammen van _Isra

¨
el, en dit is het

s De 33:13; Jes 11:9; t Jes 59:21; u Joz 17:14;

v Jes 54:10; w De 33:16; Han 7:9; x De 33:12; Re

20:16; 1Sa 9:16; y Es 2:5; Es 8:7.

HFDST. 49

a Sp 22:24

Ef 4:31

b Sp 11:17

c Ge34:25

d Joz 19:1

Joz 21:41

e Ge29:35

f Ge43:9

Ge 46:28
1Kr 5:2

g Joz 10:24

Re 1:2
2Sa 22:41

h Nu10:14

De 33:7
2Sa 5:3

i Ho 5:14

Opb 5:5

j Nu24:9

k Nu24:17

2Sa 2:4
2Sa 7:16

l Jes 9:6

Ez 21:27
Lu 1:32
Heb 7:14

m De18:18

Ps 2:8
Jes 11:10
Mt 2:6
Jo 10:16
Opb 7:9

n Jes 63:2

o De33:19

Jes 9:1

p Mt4:13

q Joz 19:10

r De33:18

Joz 19:17
1Kr 7:5

s Re13:2

Re 13:24
Re 15:20

t De33:22

Re 14:19
Re 15:15

�����������������������������

2ekolom

a Ps 14:7

b De33:20

Joz 13:8

c De32:14

Ps 81:16

d De33:24

Joz 19:24
1Kon 4:7
1Kon 4:16

e De33:23

Joz 19:32
Mt 4:15

f Mt4:13

Jo 7:46

g Ex 1:5

h De33:13

Joz 16:1

i De33:17

j Ge37:8

Ge 40:15

k Ge50:20

l Nu13:8

Joz 1:6
Joz 8:18
Re 6:14
Re 11:32

m Ps 80:1

n Ge45:7

Ge 50:20
Jes 28:16
Mt 21:42
1Pe 2:4

o Jo 17:3

p Fil 4:19

q Heb 10:12

r Mal 3:10

GENESIS 49:7-28 Jakobs profetie
¨
en over 9 van zĳn 12 zonen 74



wat hunvader tot hen sprak toen
hĳ hen zegende. Hĳ zegende een
ieder van hen overeenkomstig
zĳn eigen zegen.a

29 Daarna gebood hĳ hun en
zei tot hen: „Ik word tot mĳn
volk vergaderd.b Begraaft mĳ bĳ
mĳn vaderen in de grot die in
het veld van _Efron de Hethiet
is,c 30 in de grot die in het
veld van Machp _ela is, dat tegen-
over M _amr

´
e in het land K _ana

¨
an

ligt, het veld dat _Abraham van
_Efron de Hethiet gekocht heeft
tot een grafstede in eigendom.d

31 Daar heeft men _Abraham en
zĳn vrouw S _ara begraven.e Daar
heeft men _Isa

¨
ak en zĳn vrouw

Reb _ekka begraven,f en daar heb
ik L _ea begraven. 32 Het ge-
kochte veld en de grot die daar-
in is, waren van de zonen van
Heth.”g

33 Zo be
¨
eindigde J _akob het ge-

ven van bevelen aan zĳn zonen.
Toen trok hĳ zĳn voeten terug
op het rustbed en blies de laat-
ste ademuit en werd tot zĳn volk
vergaderd.h

50 Toen viel J _ozef op het aan-
gezicht van zĳn vaderi en

barstte over hem heen [gebo-
gen] in tranen uit en kuste hem.j

2 Daarna gebood J _ozef zĳn die-
naren, de geneesheren, zĳn va-
der te balsemen.k De geneeshe-
ren dan balsemden _Isra

¨
el, 3 en

zĳ namen volle veertig dagen
voor hem, want zoveel dagen
neemt men gewoonlĳk voor de
balseming, en de Egyptenaren
bleven zeventig dagen tranen om
hem storten.l

4 Ten slotte waren de dagen
dat men hem beweende voorbĳ,
en J _ozef sprak tot Farao’s huis
en zei: „Indien ik nu gunst ge-
vonden heb in UWogen,m spreekt
dan alstublieft ten aanhoren van
Farao en zegt: 5 ’Mĳn vader
heeft mĳ doen zweren,n door te
zeggen: „Zie! Ik ben stervende.o

In mĳn grafstede, die ik mĳ in
het land K _ana

¨
an gedolven heb,p

daar dient gĳ mĳ te begraven.”q

Nu dan, laat mĳ alstublieft op-
trekken en mĳn vader begraven,
waarna ik bereid ben terug te
keren.’” 6 Bĳgevolg zei Farao:
„Trek op en begraaf uw vader,
zoals hĳ u heeft doen zweren.”a

7 J _ozef trok dus op om zĳn va-
der te begraven, en met hem
trokken op al Farao’s dienaren,
de oudere mannenb van zĳn
huis en alle oudere mannen van
het land Eg _ypte, 8 en het hele
huisgezin van J _ozef en zĳn broers
en het huisgezin van zĳn va-
der.c Alleen hun kleine kinderen
en hun schapen en hun runde-
ren lieten zĳ in het land G _o-
sen achter. 9 Ook trokken met
hemop zowelwagensd als ruiters,
en het kamp werd zeer talrĳk.
10 Toen kwamen zĳ aan de dors-
vloere van _Atad, die in de Jor-
daanstreekf is, en daar hielden
zĳ een zeer grote en zware wee-
klacht, en hĳ liet de rouwplech-
tigheden voor zĳn vader zeven
dagen duren.g 11 De bewoners
van het land, de Kana

¨
anieten,

dan zagen de rouwplechtigheden
op de dorsvloer van _Atad, en zĳ
riepenuit: „Dit is een zware rouw
voor de Egyptenaren!” Daarom
gaf men daaraan de naam _Abel-
Mizr _a

¨
ım, dat in de Jordaanstreek

ligt.h

12 Voorts deden zĳn zonen
voor hem precies zoals hĳ hun
geboden had.i 13 Derhalve ver-
voerden zĳn zonen hem naar het
land K _ana

¨
an en begroeven hem

in de grot van het veld van Mach-
p _ela, het veld dat _Abraham tot
een grafstede in eigendom had
gekocht van _Efron de Hethiet,
tegenover M _amr

´
e.j 14 Later,

nadat hĳ zĳn vader begraven
had, keerde J _ozef naar Eg _ypte
terug, hĳ en zĳn broers en allen
die met hem opgetrokken waren
om zĳn vader te begraven.

15 Toen nu de broers van J _ozef
zagen dat hun vader dood was,
zeiden zĳ: „Misschien koestert
J _ozef wel een vĳandige gezind-
heid jegens ons,k en hĳ zal
ons vast en zeker al het kwaad
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cccdccc

vergelden dat wĳ hem hebben
aangedaan.”a 16 Daarom gaven
zĳ J _ozef met de volgende woor-
den een bevel te kennen: „Uw
vader heeft v

´
o

´
or zĳn dood dit

bevel gegeven: 17 ’Dit dient GIJ

tot J _ozef te zeggen: „Ik smeek
u, vergeefb alstublieft de opstan-
digheid van uw broers en hun
zonde, doordat zĳ u kwaad heb-
ben aangedaan.” ’c Nu dan, ver-
geef alstublieft de opstandigheid
van de dienaren van de God van
uw vader.”d En J _ozef barstte in
tranen uit toen zĳ tot hem spra-
ken. 18 Daarna kwamen ook
zĳn broers, en zĳ vielen voor
hem neer en zeiden: „Zie, wĳ zĳn
u tot slaven!”e 19 Toen zei J _o-
zef tot hen: „Weest niet bevreesd,
want neem ik soms de plaats van
God in?f 20 Wat U betreft, GIJ

hebt kwaad tegen mĳ in de zin
gehad. God heeft in de zin ge-
had het ten goede [te keren], met
het doel te handelen zoals op deze
dag, om veel mensen in het leven
te houden.g 21 Nu dan, weest
niet bevreesd. Ikzelf zal U en UW

kleine kinderen van voedsel blĳ-
ven voorzien.”a Zo troostte hĳ hen
en sprak hen geruststellend toe.

22 En J _ozef bleef in Eg _ypte
wonen, hĳ en het huis van zĳn
vader; en J _ozef leefde honderd
tien jaar. 23 En J _ozef kreeg

_Efra
¨
ıms zonen te zien tot het

derde geslacht,b ook de zonen
van M _achir,c Man _asses zoon. Zĳ
werden op J _ozefs knie

¨
en gebo-

ren.d 24 Ten slotte zei J _ozef tot
zĳn broers: „Ik ben stervende;
maar God zal zonder mankeren
zĳn aandacht op U richten,e en
hĳ zal U stellig uit dit land op-
voeren naar het land dat hĳ aan

_Abraham, _Isa
¨
ak en J _akob onder

ede beloofd heeft.”f 25 Derhal-
ve liet J _ozef de zonen van _Isra

¨
el

zweren, terwĳl hĳ zei: „God zal
zonder mankeren zĳn aandacht
op U richten. Bĳgevolg moet GIJ

mĳn gebeente van hier opvoe-
ren.”g 26 Daarna stierf J _ozef op
de leeftĳd van honderd tien jaar;
en zĳ lieten hem balsemen,h en
hĳ werd in Eg _ypte in een dood-
kist gelegd.
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1 Dit nu zĳn de namen van _Is-
ra

¨
els zonen die met J _akob

naar Eg _ypte kwamen; zĳ kwa-
men er ieder met zĳn huisgezin:a

2 R _uben,b S _imeon,c L _evid en J _uda,e

3 _Issaschar,f Z _ebulong en B _enja-
min,h 4 Dani en N _aftali,j Gadk

en _Aser.l 5 Alle zielen dan die
uit J _akobs opperdĳ zĳnvoortgeko-
men,m bedroegen zeventig zielen,
maar J _ozef was reeds in Eg _ypte.n

6 Ten slotte stierf J _ozef,o en ook
al zĳn broers en dat gehele ge-
slacht. 7 Ende zonenvan _Isra

¨
el

werden vruchtbaar en het ging
van hen wemelen; en zĳ bleven
zich vermenigvuldigen en in zeer
buitengewone mate machtiger
worden, zodat het land vol van
hen werd.p

8 Na verloop van tĳd stond er
een nieuwe koning op over Eg _yp-

te, die van J _ozef niet [meer] af

wist.a 9 Hĳ dan zei tot zĳn volk:

„Ziet! Het volk van de zonen van

_Isra
¨
el is talrĳker en machtiger

dan wĳ.b 10 Komaan! Laten wĳ

schrander met hen handelen,c

opdat zĳ zich niet vermenigvul-

digen en het erop moet uitlopen
dat, ingeval ons oorlog treft, zĳ

dan stellig ook toegevoegd zullen

worden aan degenen die ons ha-

ten en tegen ons zullen strĳden
en uit het land zullen optrekken.”

11 Men zette daarom oversten

van dwangarbeid over hen om
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hen bĳ het dragen van hun las-
ten te onderdrukken;a en zĳ gin-
gen voor Farao steden bouwen
als opslagplaatsen, namelĳk P _i-
thom en Ra _

¨
amses.b 12 Maar

hoe meer men hen onderdrukte,
des te meer vermenigvuldigden
zĳ zich en des te meer breidden
zĳ zich uit, zodat men een ziek-
makende angst gevoelde ten ge-
volge van de zonen van _Isra

¨
el.c

13 Dientengevolge dwongen de
Egyptenaren de zonen van _Is-
ra

¨
el onder tirannie slavendienst

te verrichten.d 14 En zĳ bleven
hun het leven bitter maken met
harde slavenarbeid in leemmor-
tele en bakstenen en met elke
vorm van slavenarbeid op het
veld,f ja, elke vorm van slaven-
arbeid van hen waarvoor zĳ
hen onder tirannie als slaven ge-
bruikten.g

15 Later zei de koning van
Eg _ypte tot deHebreeuwse vroed-
vrouwenh — de naam van de ene
was S _ifra en de naam van de
andere P _ua — 16 ja, hĳ ging
zo ver dat hĳ zei: „Wanneer GIJ

de Hebreeuwse vrouwen bĳ het
baren helpt en hen werkelĳk op
de kraamstoel ziet: indien het
een zoon is, dan moet GIJ hem
ter dood brengen; maar indien
het een dochter is, dan moet
zĳ leven.” 17 De vroedvrouwen
echter vreesden de [ware] God,i

en zĳ deden niet zoals de koning
van Eg _ypte tot hen gesproken
had,j maar zĳ hielden de man-
nelĳke kinderen altĳd in het le-
ven.k 18 Na verloop van tĳd
riep de koning van Eg _ypte de
vroedvrouwen en zei tot hen:
„Waarom hebt GIJ deze zaak
gedaan, dat GIJ de mannelĳke
kinderen in het leven hebt ge-
houden?”l 19 Waarop de vroed-
vrouwen tot Farao zeiden: „Om-
dat de Hebreeuwse vrouwen niet
zĳn als de Egyptische vrouwen.
Want zĳ zĳn levenskrachtig, zĳ
hebben reeds gebaard voordat de
vroedvrouw bĳ hen kan komen.”

20 Daarom zorgde God dat het
de vroedvrouwen goed ging;m en

het volk bleef talrĳker en zeer
machtig worden. 21 Omdat nu
de vroedvrouwen de [ware] God
hadden gevreesd, geschiedde
het dat hĳ hun later gezinnen
schonk.a 22 Ten slotte gebood
Farao zĳn gehele volk en zei:
„Iedere pasgeboren zoon dient
GIJ in de rivier de Nĳl te werpen,
maar iedere dochter dient GIJ in
het leven te houden.”b

2 Ondertussen ging een zekere
man uit het huis van L _evi er-

toe over een dochter van L _evi te
nemen.c 2 En de vrouw werd
zwanger en baarde vervolgens
een zoon. Toen zĳ zag hoe
mooi hĳ was, hield zĳ hem drie
maanmaandend lang verborgen.e

3 Toen zĳ hem niet langer kon
verbergen,f nam zĳ vervolgens
voor hem een arkje van papy-
rus en bestreek het met asfalt
en pekg en legde het kind daar-
in en zette het tussen het rieth

aan de oever van de rivier de Nĳl.
4 Voorts stelde zĳn zuster zich
op enige afstand [verdekt] op om
te weten te komen wat er met
hem gedaan zou worden.i

5 Na een poosje daalde Farao’s
dochter af om in de rivier de Nĳl
te baden, en haar dienaressen
wandelden langs de kant van de
rivier de Nĳl. En haar oog viel op
het arkje midden tussen het riet.
Onmiddellĳk zond zĳ haar slavin
om het te halen.j 6 Toen zĳ het
openmaakte, kreeg zĳ het kind
te zien, en zie, het jongetje ween-
de. Zĳ dan had mededogen met
hem,k ofschoon zĳ zei: „Dit is
een van de kinderen van de He-
bree

¨
en.” 7 Nu zei zĳn zuster

tot Farao’s dochter: „Zal ik heen-
gaan en speciaal voor u een voed-
ster uit de Hebreeuwse vrouwen
roepen, opdat zĳ het kind voor u
kan zogen?” 8 Farao’s dochter
dan zei tot haar: „Ga!” Terstond
ging het meisje de moederl van
het kind roepen. 9 Farao’s
dochter zei toen tot haar: „Neem
dit kind mee en zoog het voor
mĳ, en ikzelf zal u uw loon ge-
ven.”m Bĳgevolg nam de vrouw
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het kind en zoogde het. 10 En
het kind groeide op. Toen bracht
zĳ het naar Farao’s dochter,
zodat hĳ haar tot zoon werd;a

voorts gaf zĳ hem de naam M _o-
zes en zei: „Want ik heb hem uit
het water getrokken.”b

11 Nu geschiedde het in die da-
gen, terwĳl M _ozes sterk werd,
dat hĳ uitging naar zĳn broeders
om eens te kunnen kĳken naar
de lasten die zĳ droegen;c en hĳ
kreeg in het oog hoe een zekere
Egyptenaar een zekere Hebree

¨
er

uit zĳn broeders sloeg.d 12 Hĳ
wendde zich daarom naar alle
kanten en zag dat er niemand
in zicht was. Toen sloeg hĳ de
Egyptenaar neer en verborg hem
in het zand.e

13 De volgende dag ging hĳ er
echter op uit en zie, daar waren
twee Hebreeuwse mannen met
elkaar aan het vechten. Daarom
zei hĳ tot degene die ongelĳk
had: „Waarom zoudt gĳ uw met-
gezel slaan?”f 14 Hierop zei hĳ:
„Wie heeft u tot vorst en rech-
ter over ons aangesteld?g Zĳt
gĳ soms van plan mĳ te doden,
zoals gĳ de Egyptenaar hebt ge-
dood?”h Nu werd M _ozes bevreesd
en hĳ zei: „Voorwaar, de zaak is
bekend geworden!”i

15 Nadien kreeg Farao deze
zaak te horen, en hĳ poogde M _o-
zes te doden;j maar M _ozes liep
wegk van Farao opdat hĳ in het
land M _idianl zou kunnen wonen;
en hĳ ging bĳ een put zitten.
16 De priesterm van M _idian nu
had zeven dochters, en als ge-
woonlĳk kwamen zĳ water put-
ten en vulden de goten om het
kleinvee van hun vader te
drenken.n 17 En als gewoonlĳk
kwamen de herders en verjoe-
gen hen. Nu stond M _ozes op en
sprong de vrouwen bĳ en drenk-
te hun kleinvee.o 18 Toen zĳ
dan bĳ hun vader R _ehu

¨
elp thuis-

kwamen, riep hĳ uit: „Hoe komt
het dat GIJ vandaag zo vlug zĳt
thuisgekomen?” 19 Hierop zei-
den zĳ: „Een zekere Egypte-
naarq heeft ons uit de hand van

de herders bevrĳd, en bovendien
heeft hĳ werkelĳk water voor
ons geput om het kleinvee te
drenken.” 20 Toen zei hĳ tot
zĳn dochters: „Maar waar is hĳ?
Waarom hebt GIJ de man achter-
gelaten? Roept hem, opdat hĳ
brood kan eten.”a 21 Daarna
toonde M _ozes zich bereid bĳ de
man te wonen, en hĳ gaf zĳn
dochter Zipp _orab aan M _ozes.
22 Later baarde zĳ een zoon en
hĳ gaf hem de naam G _ersom,c

want, zei hĳ: „Een inwonende
vreemdeling ben ik geworden in
een vreemd land.”d

23 Nugeschiedde het geduren-
de die vele dagen, dat de koning
van Eg _ypte ten slotte stierf,e

maar de zonen van _Isra
¨
el ble-

ven zuchten wegens de slaver-
nĳ en een klaaggeschrei aan-
heffen,f en hun hulpgeschreeuw
steeg voortdurendomhoog tot de
[ware] God wegens de slavernĳ.g

24 Te zĳner tĳd hoordeh God
hun gekermi en God gedacht zĳn
verbond met _Abraham, _Isa

¨
ak en

J _akob.j 25 Daarom zag God de
zonen van _Isra

¨
el aan en God nam

[er] notitie [van].

3 En M _ozes werd een herder
van het kleinvee van J _ethro,k

de priester van M _idian, wiens
schoonzoon hĳ was.l Terwĳl hĳ
het kleinvee naar de westkant
van de wildernis dreef, kwam
hĳ ten slotte bĳ de berg van
de [ware] God,m bĳ de H _oreb.n

2 Toen verscheen hem Jehovah’s
engel in een vuurvlam midden
in een doornbos.o Terwĳl hĳ bleef
kĳken, zie, daar stond het doorn-
bos door het vuur in brand en
toch werd het doornbos niet
verteerd. 3 Hierop zei M _ozes:
„Laat ik eens van de weg af-
wĳken om dat grote verschĳnsel
in ogenschouw te nemen, waar-
om toch het doornbos niet ver-
brandt.”p 4 Toen Jehovah zag
dat hĳ van de weg afweek om het
in ogenschouw te nemen, riep
God hem terstond midden uit
het doornbos toe en zei: „M _ozes!
M _ozes!”, waarop hĳ zei: „Hier ben
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ik.”a 5 Toen zei hĳ: „Kom hier
niet dichterbĳ. Doe uw sandalen
van uw voeten, want de plaats
waar gĳ staat, is heilige grond.”b

6 Voorts zei hĳ: „Ik ben de God
van uw vader, de God van _Abra-
ham, de God van _Isa

¨
ak en de God

van J _akob.”c Toen verborg M _ozes
zĳn aangezicht, want hĳ was be-
vreesd naar de [ware] God te kĳ-
ken. 7 En Jehovah voegde er-
aan toe: „Ontegenzeglĳk heb ik
de ellende van mĳn volk, dat
in Eg _ypte is, gezien, en ik heb
hun luide geroep ten gevolge
van degenen die hen tot wer-
ken aandrĳven, gehoord; want
ik weet terdege wat voor smar-
ten zĳ lĳden.d 8 En ik ga ertoe
over neer te dalen om hen uit
de hand van de Egyptenaren te
bevrĳdene en hen uit dat land
op te voeren naar een goedenuit-
gestrekt land, naar een land
vloeiende van melk en honing,f

naar de plaats van de Kana
¨
anie-

ten en de Hethieten en de Amo-
rieten en de Ferezieten en de He-
vieten en de Jebusieten.g 9 En
nu, zie! het luide geroep van de
zonen van _Isra

¨
el is tot mĳ door-

gedrongen, en ook heb ik de
onderdrukking gezien waarmee
de Egyptenaren hen onderdruk-
ken.h 10 Nu dan, kom en laat
mĳ u naar Farao zenden, en leidt
gĳ mĳn volk, de zonen van _Is-
ra

¨
el, uit Eg _ypte.”i

11 M _ozes zei echter tot de
[ware] God: „Wie ben ik, dat ik
naar Farao zou gaan en dat ik
de zonen van _Isra

¨
el uit Eg _ypte

moet leiden?”j 12 Hierop zei
hĳ: „Omdat ik zal bewĳzen met
u te zĳn,k en dit is voor u het te-
ken dat ik het ben die u gezon-
den heb:l Nadat gĳ het volk uit
Eg _ypte hebt geleid, zult gĳlieden
de [ware] God dienen op deze
berg.”m

13 Niettemin zei M _ozes tot de
[ware] God: „Veronderstel dat ik
nu tot de zonen van _Isra

¨
el ben

gekomen en dat ik werkelĳk tot
hen zeg: ’De God van UW voor-
vaders heeft mĳ tot U gezonden’,

en zĳ werkelĳk tot mĳ zeggen:
’Hoe is zĳn naam?’a Wat zal ik
hun dan zeggen?” 14 Hierop zei
God tot M _ozes: „IK ZAL BEWIJZEN

TE ZIJN WAT IK ZAL BEWIJZEN TE

ZIJN.”b En hĳ voegde eraan toe:
„Dit dient gĳ tot de zonen van
_Isra

¨
el te zeggen: ’IK ZAL BEWIJ-

ZEN TE ZIJN heeft mĳ tot U gezon-
den.’ ”c 15 Toen zei God nog-
maals tot M _ozes:

„Dit dient gĳ tot de zonen van
_Isra

¨
el te zeggen: ’Jehovah, de

God van UW voorvaders, de God
van _Abraham,d deGodvan _Isa

¨
ake

en de God van J _akob,f heeft mĳ
tot Ugezonden.’ Dit is mĳn naam
tot onbepaalde tĳd,g en dit is
de gedachtenis aan mĳ van ge-
slacht tot geslacht.h 16 Ga, en
gĳ moet de oudere mannen van
_Isra

¨
el vergaderen, en gĳ moet

tot hen zeggen: ’Jehovah, de God
van UW voorvaders, is mĳ ver-
schenen,i de God van _Abraham,
_Isa

¨
ak en J _akob, en heeft gezegd:

„Voorwaar, ik zal zonder manke-
ren aandacht aan U schenkenj en
aan wat U in Eg _ypte wordt aan-
gedaan. 17 En daarom zeg ik:
Ik zal U uit de door de Egypte-
naren [teweeggebrachte] ellendek

opvoeren naar het land van de
Kana

¨
anieten en de Hethieten en

de Amorietenl en de Ferezieten
en de Hevieten en de Jebusie-
ten,m naar een land vloeiende
van melk en honing.” ’n

18 En zĳ zullen stellig naar uw
stem luisteren,o en gĳ moet gaan,
gĳ en de oudere mannen van _Is-
ra

¨
el, naar de koning van Eg _ypte,

en gĳlieden moet tot hem zeg-
gen: ’Jehovah, de God van de He-
bree

¨
en,p is met ons in contact

getreden,q en nu zouden wĳ, als-
tublieft, drie dagreizen ver de
wildernis in willen gaan, en wĳ
willen slachtoffers brengen aan
Jehovah, onze God.’r 19 En ik,
ja ik, weet heel goed dat de ko-
ning van Eg _ypte U geen toe-
stemming zal geven om te gaan
behalve door een sterke hand.s

r Ex 7:16; Ex 8:27; Ex 10:26; s Ex 5:2; Ex 7:4;

Ex 14:8; Ro 9:17.
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20 En ik zal mĳn hand moeten
uitstrekkena en Eg _ypte moeten
slaan met al mĳn wonderdaden
die ik in het midden ervan zal
doen; en daarna zal hĳ U heen-
zenden.b 21 En ik zal dit volk
stellig gunst geven in de ogen
van de Egyptenaren; en het
moet geschieden dat GIJ, wan-
neer GIJ gaat, niet met lege han-
den zult gaan.c 22 En iedere
vrouw moet van haar buurvrouw
en van de vrouw die als vreem-
deling in haar huis vertoeft, zil-
veren voorwerpen en gouden
voorwerpen en mantels vragen,
en GIJ moet ze UW zonen en UW

dochters aandoen; en GIJ moet de
Egyptenaren uitschudden.”d

4 M _ozes gaf echter ten ant-
woord: „Maar veronderstel

eens dat zĳ mĳ niet geloven en
niet naar mĳn stem luisteren,e

omdat zĳ zullen zeggen: ’Jehovah
is u niet verschenen.’” 2 Toen
zei Jehovah tot hem: „Wat hebt
gĳ daar in uw hand?”, waarop
hĳ zei: „Een staf.”f 3 Vervol-
gens zei hĳ: „Werp hem op de
grond.” Hĳ dan wierp hem op de
grond, en hĳ werd een slang;g en
M _ozes ging ervoor op de vlucht.
4 Jehovah zei nu tot M _ozes:
„Steek uw hand uit en grĳp ze
bĳ de staart.” Hĳ dan stak zĳn
hand uit en greep ze vast, en ze
werd een staf in zĳn handpalm.
5 „Opdat”, om zĳn woorden aan
te halen, „zĳ mogen geloven dat
Jehovah, de God van hun voor-
vaders,h de God van _Abraham,i

de God van _Isa
¨
akj en de God van

J _akob,k u is verschenen.”l

6 Toen zei Jehovah nogmaals
tot hem: „Steek uw hand alstu-
blieft in de borstplooi van uw
kleed.” Hĳ dan stak zĳn hand in
de borstplooi van zĳn kleed. Toen
hĳ ze eruit trok, zie, daar was
zĳn hand door melaatsheid aan-
getast, als sneeuw!m 7 Daarna
zei hĳ: „Breng uw hand terug
in de borstplooi van uw kleed.”
Hĳ dan bracht zĳn hand terug
in de borstplooi van zĳn kleed.
Toen hĳ ze uit de borstplooi van

zĳn kleed trok, zie, daar was ze
weer als de rest van zĳn vlees
geworden!a 8 „En het moet ge-
schieden dat”, om zĳn woorden
aan te halen, „indien zĳ u niet
zullen geloven en niet naar de
stem van het eerste teken zul-
len luisteren, dan zullen zĳ stel-
lig de stem van het laatste te-
ken geloven.b 9 Nochtans moet
het geschieden dat indien zĳ
zelfs deze twee tekenen niet zul-
len geloven en niet naar uw stem
zullen luisteren,c gĳ dan wat wa-
ter uit de rivier de Nĳl zult moe-
ten nemen en dat op het droge
land zult moeten uitgieten; en
het water dat gĳ uit de rivier de
Nĳl zult nemen, zal stellig, ja, het
zal inderdaad tot bloed worden
op het droge land.”d

10 M _ozes zei nu tot Jehovah:
„Neem mĳ niet kwalĳk, Jehovah,
maar ik ben geen vlotte spreker,
noch sinds gisteren, noch sinds
daarvoor, noch sinds gĳ tot uw
knecht gesproken hebt, want ik
ben traag van mond en traag
van tong.”e 11 Hierop zei Jeho-
vah tot hem: „Wie heeft voor de
mens een mond bestemd, of wie
bestemt de stomme of de dove
of de scherpziende of de blin-
de? Ben ik het niet, Jehovah?f

12 Ga nu dus, en ikzelf zal be-
wĳzen met uw mond te zĳn en
ik zal u stellig leren wat gĳ dient
te zeggen.”g 13 Maar hĳ zei:
„Neem mĳ niet kwalĳk, Jeho-
vah, maar zend alstublieft door
de hand van degene die gĳ zult
zenden.” 14 Toen ontbrandde
Jehovah’s toorn tegen M _ozes en
hĳ zei: „Is niet A _

¨
aron, de leviet,

uw broer?h Voorwaar, ik weet dat
hĳ goed spreken kan. En boven-
dien, zie, hĳ komt u al tegemoet.
Ja, wanneer hĳ u ziet, zal hĳ zich
stellig in zĳn hart verheugen.i

15 En gĳ moet tot hem spreken
en de woorden in zĳn mond leg-
gen;j en ikzelf zal bewĳzen met
uw mond en zĳn mond te zĳn,k

en ik wil ulieden leren wat GIJ

dient te doen.l 16 En hĳ moet
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voor u tot het volk spreken; en
het moet geschieden dat hĳ u tot
een mond zal dienen,a en gĳ zult
hem tot God dienen.b 17 En
deze staf zult gĳ in uw hand ne-
men, om er de tekenen mee te
verrichten.”c

18 Bĳgevolg ging M _ozes heen
en keerde naar zĳn schoonvader
J _ethro terug en zei tot hem:d „Ik
zou, alstublieft, willen gaan en te-
rugkeren naar mĳn broeders, die
in Eg _ypte zĳn, om te zien of zĳ
nog leven.”e J _ethro dan zei tot
M _ozes: „Ga in vrede.”f 19 Daar-
na zei Jehovah tot M _ozes in M _i-
dian: „Ga, keer terug naar Eg _yp-
te, want alle mannen die uw ziel
zochten, zĳn dood.”g

20 Toen nam M _ozes zĳn vrouw
en zĳn zonen en liet hen op een
ezel rĳden, en vervolgens keerde
hĳ naar het land Eg _ypte terug.
Bovendien nam M _ozes de staf
van de [ware] God in zĳn hand.h

21 En Jehovah zei verder tot
M _ozes: „Zorg er nadat gĳ heen-
gegaan en naar Eg _ypte terugge-
keerd zĳt voor, dat gĳlieden wer-
kelĳk alle wonderen die ik in uw
hand heb gesteld, voor Faraover-
richt.i Wat mĳ aangaat, ik zal
zĳn hart verstokt laten worden;j

en hĳ zal het volk niet heenzen-
den.k 22 En gĳ moet tot Farao
zeggen: ’Dit heeft Jehovah ge-
zegd: „ _Isra

¨
el is mĳn zoon, mĳn

eerstgeborene.l 23 En ik zeg u:
Zend mĳn zoon heen, opdat hĳ
mĳ moge dienen. Mocht gĳ ech-
ter weigeren hem heen te zen-
den, zie, ik dood uw zoon, uw
eerstgeborene.” ’ ”m

24 Nu geschiedde het onder-
weg, in het nachtverblĳf,n dat
Jehovah hem voorts tegemoet
trado en naar een manier bleef
zoeken om hem ter dood te bren-
gen.p 25 Ten slotte nam Zip-
p _oraq een vuursteen en sneed
de voorhuid van haar zoon afr

en liet die zĳn voeten aanra-
ken en zei: „Het is omdat gĳ een
bloedbruidegom voor mĳ zĳt.”
26 Dientengevolge liet hĳ hem
met rust. Het was toen dat zĳ zei:

„Een bloedbruidegom”, wegens
de besnĳdenis.

27 Toen zei Jehovah tot A _
¨
aron:

„Ga M _ozes in de wildernis tege-
moet.”a Daarop ging hĳ en ont-
moette hem bĳ de berg van
de [ware] Godb en kuste hem.
28 Voorts deelde M _ozes A _

¨
aron

alle woorden van Jehovah mee,
die hem gezonden had,c en alle
tekenen die hĳ hem geboden
had te doen.d 29 Daarna gingen
M _ozes en A _

¨
aron heen en verga-

derden alle oudere mannen van
de zonen van _Isra

¨
el.e 30 Toen

sprak A _
¨
aron alle woorden die

Jehovah tot M _ozes gesproken
had,f en hĳ verrichtte de teke-
neng voor de ogen van het volk.
31 Hierop geloofde het volk.h

Toen zĳ hoorden dat Jehovah zĳn
aandacht op de zonen van _Isra

¨
el

had gerichti en dat hĳ hun ellen-
dej had gezien, bogen zĳ zich en
wierpen zich neer.k

5 En daarna gingen M _ozes en
A _

¨
aron naar binnen en zeiden

toen tot Farao:l „Dit heeft Jeho-
vah, de God van _Isra

¨
el, gezegd:

’Zend mĳn volk heen, opdat zĳ
mĳ in de wildernis een feest vie-
ren.’ ”m 2 Maar Farao zei: „Wie
is Jehovah,n zodat ik zĳn stem
zou gehoorzamen en _Isra

¨
el zou

heenzenden?o Ik ken Jehovah
in het geheel niet,p en daarbĳ
komt nog dat ik _Isra

¨
el niet zal

heenzenden.”q 3 Zĳ vervolgden
echter: „De God van de Hebree

¨
en

is met ons in contact getreden.r

Wĳ zouden, alstublieft, drie dag-
reizen ver de wildernis in wil-
len gaan en slachtoffers brengen
aan Jehovah, onze God;s anders
kan het zĳn dat hĳ ons met
pestilentie of met het zwaard
slaat.”t 4 Hierop zei de koning
van Eg _ypte tot hen: „Waarom,
M _ozes en A _

¨
aron, houdt GIJ het

volk van zĳn werk af?u Gaat UW

lasten dragen!”v 5 En Farao
ging voort: „Ziet! Het volk van

q Ex 3:19; Ex 7:3; r Ex 3:18; Ro 3:29; s Ge 46:1;

Ex 8:27; t De 28:21; 2Kon 17:25; u Jer 38:4; Han

16:20; v Ex 1:11; Ex 2:11.
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het land is nu talrĳk,a en GIJ

maakt werkelĳk dat zĳ ermee op-
houden hun lasten te dragen.”b

6 Onmiddellĳk, nog diezelfde
dag, gebood Farao degenen die
het volk tot werken aandre-
ven en hun beambten,c en zei:
7 „GIJ moogt geen stro verzame-
len om het aan het volk te geven
om bakstenend te maken, zoals
voorheen. Laten zĳ er zelf op uit-
gaan en stro voor zichzelf ver-
zamelen. 8 Bovendien zult GIJ

hun de vereiste hoeveelheid bak-
stenen die zĳ voorheen maakten,
blĳven opleggen. GIJ moogt er
niets afdoen voor hen, want zĳ
zĳn aan het verslappen.e Daarom
roepen zĳ luid en zeggen: ’Wĳ
willen gaan, wĳ willen slacht-
offers brengen aan onze God!’f

9 Laat de dienst zwaar drukken
op de mannen en laten zĳ daar-
mee bezig zĳn, en laten zĳ geen
aandacht schenken aan leugen-
achtige woorden.”g

10 Degenen die het volk tot
werken aandrevenh en hun be-
ambten gingen derhalve heen en
zeiden tot het volk: „Dit heeft
Farao gezegd: ’Ik geef U geen
stro meer. 11 Gaat er zelf op
uit, haalt stro voor UZELF, waar
GIJ het ook moogt vinden, want
er zal niets, maar dan ook
niets, van UW dienst worden af-
gedaan.’”i 12 Dientengevolge
verstrooide zich het volk over
het gehele land Eg _ypte om stop-
pels te verzamelen voor stro.
13 En die hen tot werken aan-
dreven, bleven bĳ hen aandrin-
genj en zeiden: „Maakt UW werk
af, een ieder zĳn werk, dag aan
dag, net als toen er stro voorhan-
den was.”k 14 Later werden de
beambtenl van de zonen van _Is-
ra

¨
el, die door Farao’s taakop-

leggers over hen waren gezet,
geslagen,m terwĳl dezen zeiden:
„Waarom hebt GIJ UW voorge-
schreven taak niet afgemaakt
door bakstenenn te maken als
voorheen, zowel gisteren als van-
daag?”o

15 Dientengevolge traden de
beambtena van de zonenvan _Isra

¨
el

naar binnen en gingen luid tot Fa-
rao roepen, en zĳ zeiden: „Waar-
om behandelt gĳ uw knechten
zo? 16 Stro wordt uw knech-
ten niet gegeven en toch zegt
men ons: ’Maakt bakstenen!’, en
zie, uw knechten worden gesla-
gen, terwĳl de schuld bĳ uw ei-
gen volk ligt.”b 17 Maar hĳ zei:
„GIJ zĳt aan het verslappen, GIJ

zĳt aan het verslappen!c Daarom
zegt GIJ: ’Wĳ willen gaan, wĳ wil-
len slachtoffers brengen aan Je-
hovah.’d 18 En nu, gaat, dient!
OfschoonUgeen stro gegeven zal
worden, dient GIJ toch de vastge-
stelde hoeveelheid bakstenen te
leveren.”e

19 Toen zagen de beambten
van de zonen van _Isra

¨
el dat het

er slecht met hen voor stond, om-
dat er werd gezegd:f „GIJ moogt
UW bakstenen, ieders dagelĳk-
se hoeveelheid, volstrekt niet
verminderen.”g 20 Daarna ont-
moetten zĳ M _ozes en A _

¨
aron,h die

op hen stonden te wachten toen
zĳ van Farao vandaan kwamen.
21 Terstond zeiden zĳ tot hen:
„Moge Jehovah op U zien en oor-
delen,i want GIJ hebt ons tot
een weerzinwekkende reuk ge-
maaktj voor Farao en voor zĳn
dienaren, zodat GIJ hun een
zwaard in handen hebt gegeven
om ons te doden.”k 22 Toen
wendde M _ozes zich tot Jehovahl

en zei: „Jehovah, waarom hebt
gĳ dit volk kwaad berokkend?m

Waarom hebt gĳ mĳ eigenlĳk
gezonden?n 23 Want van het
ogenblik af dat ik bĳ Farao geko-
men ben om in uw naam te spre-
ken,o heeft hĳ dit volk kwaad ge-
daan,p en gĳ hebt uw volk in het
geheel niet bevrĳd.”q

6 Jehovah dan zei tot M _ozes:
„Nu zult gĳ zien wat ik Farao

zal aandoen,r want vanwege een
sterke hand zal hĳ hen heenzen-
den en vanwege een sterke hand
zal hĳ hen uit zĳn land verdrĳ-
ven.”s
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2 En God sprak verder tot M _o-
zes en zei tot hem: „Ik ben Je-
hovah.a 3 En aan _Abraham,b

_Isa
¨
akc en J _akobd ben ik altĳd

verschenen als God de Almach-
tige,e maar wat mĳn naam Jeho-
vahf betreft, daarmee heb ik mĳ
niet aan hen bekendgemaakt.g

4 En ook heb ik mĳn verbond
met hen opgericht om hun het
land K _ana

¨
an te geven, het land

vanhun inwonende vreemdeling-
schap, waarin zĳ als vreemdelin-
gen hebben vertoefd.h 5 En ik,
ja ik, heb het gekerm van de zo-
nen van _Isra

¨
el gehoord,i die door

de Egyptenaren als slaven wor-
den behandeld, en ik denk aan
mĳn verbond.j

6 Zeg daarom tot de zonen van
_Isra

¨
el: ’Ik ben Jehovah, en ik zal

U stellig van onder de lasten der
Egyptenaren uitleiden en U van
hun slavernĳ bevrĳden,k en ik
zal U inderdaad opeisen met een
uitgestrekte arm en met zware
strafgerichten.l 7 En ik zal U

stellig mĳ tot volk nemen,m en ik
zal inderdaad bewĳzen U tot God
te zĳn;n en GIJ zult stellig weten
dat ik Jehovah, UWGod, ben, die U

van onder de lasten van Eg _ypte
uitleid.o 8 En ik zal U stellig
brengen naar het land waarom-
trent ik mĳn hand in een eedp

heb opgeheven om het aan _Abra-
ham, _Isa

¨
ak en J _akob te geven; en

ik zal het U inderdaad tot een be-
zitting geven.q Ik ben Jehovah.’ ”r

9 Naderhand sprak M _ozes al-
dus tot de zonen van _Isra

¨
el, maar

uit ontmoediging en wegens de
harde slavernĳ luisterden zĳ niet
naar M _ozes.s

10 Toen sprak Jehovah tot M _o-
zes en zei: 11 „Ga naar binnen,
spreek tot Farao, de koning van
Eg _ypte,t dat hĳ de zonen van
_Isra

¨
el uit zĳn land dient heen te

zenden.”u 12 Maar M _ozes sprak
voor het aangezicht van Jehovah
en zei: „Zie! De zonen van _Isra

¨
el

hebben niet naar mĳ geluisterd;v

en hoe zal Farao ooit naar mĳ
luisteren,w daar ik onbesneden
van lippen ben?”x 13 Doch Je-

hovah hield aan tot M _ozes en
A _

¨
aron te spreken en via hen het

bevel uit te vaardigen aan de zo-
nen van _Isra

¨
el en aan Farao, de

koning van Eg _ypte, ten einde
de zonen van _Isra

¨
el uit het land

Eg _ypte te leiden.a

14 Dit zĳn de hoofden van het
huis van hun vaderen: De zo-
nen van R _uben, _Isra

¨
els eerstge-

borene,b waren H _anoch en P _al-
lu, H _ezron en K _armi.c Dit zĳn de
families van R _uben.d

15 En de zonen van S _imeon
waren J _emu

¨
el en J _amin en _Ohad

en J _achin en Z _ohar en Saul,
de zoon van een Kana

¨
anitische

vrouw.e Dit zĳn de families van
S _imeon.f

16 En dit zĳn de namen van de
zonen van L _evi,g naar hun fa-
milieafstamming:h G _erson en K _e-
hath en Mer _ari.i En de levens-
jaren van L _evi waren honderd
zevenendertig jaar.

17 De zonen van G _erson wa-
ren L _ibni en S _ime

¨
ı,j naar hun

families.k

18 En de zonen van K _ehath
waren _Amram en J _izhar en H _e-
bron en _Uzzi

¨
el.l En de levens-

jaren van K _ehathwaren honderd
drie

¨
endertig jaar.

19 En de zonen van Mer _ari
waren M _ahli en M _usi.m

Dit waren de families van de le-
vieten, naar hun familieafstam-
ming.n

20 _Amram nu nam Joch _ebed,
de zuster van zĳn vader, tot
vrouw.o Later baarde zĳ hem
A _

¨
aron en M _ozes.p En de levens-

jaren van _Amram waren honderd
zevenendertig jaar.

21 En de zonen van J _izhar wa-
ren K _orachq en N _efeg en Z _ichri.

22 En de zonen van _Uzzi
¨
el wa-

ren M _isa
¨
el en Els _afan en S _ithri.r

23 A _
¨
aron nu nam Elis _eba, de

dochter van Ammin _adab, de zus-
ter van Nah _esson,s tot vrouw.
Later baarde zĳ hem N _adab en
Ab _ihu, Ele _azar en _Ithamar.t

r Le 10:4; Nu 3:30; s Ru 4:20; Mt 1:4; t Nu 3:2.
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24 En de zonen van K _orach
waren _Assir en Elk _ana en Abi _a-
saf.a Dit waren de families van
de Korachieten.b

25 En Ele _azar, de zoon van
A _

¨
aron,c nam zich een van de

dochters van P _uti
¨
el tot vrouw.

Later baarde zĳ hem P _inehas.d

Dit zĳn de hoofden van de va-
deren der levieten, naar hun fa-
milies.e

26 Het zĳn deze A _
¨
aron en M _o-

zes tot wie Jehovah zei:f „Leidt
de zonen van _Isra

¨
el uit het land

Eg _ypte, volgens hun legers.”g

27 Zĳ waren degenen die tot Fa-
rao, de koning van Eg _ypte, spra-
ken om de zonen van _Isra

¨
el uit

Eg _ypte te leiden.h Het zĳn deze
M _ozes en A _

¨
aron.

28 Nu geschiedde het op de dag
waarop Jehovah tot M _ozes sprak
in het land Eg _ypte,i 29 dat Je-
hovah voortging tot M _ozes te
spreken en zei: „Ik ben Jehovah.j

Spreek tot Farao, de koning van
Eg _ypte, al wat ik tot u spreek.”
30 Toen zei M _ozes voor het aan-
gezicht van Jehovah: „Zie! Ik ben
onbesneden van lippen, dus hoe
zal Farao ooit naar mĳ luiste-
ren?”k

7 Dientengevolge zei Jehovah
tot M _ozes: „Zie, ik heb u tot

God voor Farao gemaakt,l en
A _

¨
aron, uw eigen broer, zal uw

profeet worden.m 2 Gĳ — gĳ
zult spreken al wat ik u gebieden
zal;n en uw broer A _

¨
aron zal bĳ

Farao het woord voeren,o en hĳ
moet de zonen van _Isra

¨
el uit zĳn

land heenzenden.p 3 Wat mĳ
betreft, ik zal Farao’s hart ver-
stokt laten worden,q en ik zal
mĳn tekenen en mĳn wonderen
in het land Eg _ypte stellig ver-
menigvuldigen.r 4 En Farao
zal niet naar ulieden luisteren;s

en ik zal mĳn hand op Eg _ypte
moeten leggen en mĳn legers,t

mĳn volk,u de zonen van _Isra
¨
el,v

met zware strafgerichtenw uit
het land Eg _ypte moeten leiden.
5 En de Egyptenaren zullen stel-
lig weten dat ik Jehovah ben,
wanneer ik mĳn hand tegen

Eg _ypte uitstrek,a en ik zal de zo-
nen van _Isra

¨
el inderdaad uit hun

middenwegleiden.”b 6 Toen de-
den M _ozes en A _

¨
aron zoals Je-

hovah hun geboden had.c Juist
zo deden zĳ.d 7 En M _ozes was
tachtig jaar oud en A _

¨
aron was

drie
¨
entachtig jaar oud toen zĳ

tot Farao spraken.e

8 Jehovah zei nu tot M _ozes en
A _

¨
aron: 9 „Ingeval Farao tot U

spreekt en zegt: ’Brengt voor U

eenwonder teweeg’,f dan moet gĳ
tot A _

¨
aron zeggen: ’Neemuw stafg

en werp hem voor Farao neer.’
Hĳ zal een grote slang worden.”h

10 M _ozes en A _
¨
aron gingen dus

bĳ Farao binnen en deden precies
zoals Jehovah geboden had. Bĳ-
gevolg wierp A _

¨
aron zĳn staf voor

Farao en zĳn dienaren neer en hĳ
werd een grote slang. 11 Maar
Farao riep ook de wĳzen en de
tovenaars;i toen deden ook de
magie-beoefenende priesters van
Eg _ypte met hun magische kun-
sten hetzelfde.j 12 Zo wierp ie-
der van hen zĳn staf neer en ze
werden grote slangen; A _

¨
arons

staf echter verslond hun staven.
13 Nochtans werd Farao’s hart
verstokt,k en hĳ luisterde niet
naar hen, juist zoals Jehovah ge-
sproken had.

14 Toen zei Jehovah tot M _o-
zes: „Farao’s hart is onvermurw-
baar.l Hĳ heeft geweigerd het
volk heen te zenden.m 15 Ga in
de morgen naar Farao. Zie! Hĳ
begeeft zich naar het water!n

En gĳ moet aan de rand van de
rivier de Nĳl gaan staan om hem
te ontmoeten,o en de staf die
in een slang werd veranderd,
dient gĳ in uw hand te nemen.p

16 En gĳ moet tot hem zeggen:
’Jehovah, de God van de He-
bree

¨
en, heeft mĳ tot u gezondenq

en gezegd: „Zend mĳn volk heen,
opdat zĳ mĳ in de wildernis die-
nen”,r maar zie, gĳ hebt tot nu
toe niet gehoorzaamd. 17 Dit
heeft Jehovah gezegd:s „Hieraan

o Ex 9:13; p Ex 4:3; q Ex 3:18; Ex 9:1; Ro 3:29;

r Ex 5:1; s 1Kon 20:28.
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zult gĳ weten dat ik Jehovah
ben.a Zie, ik sla met de staf die in
mĳn hand is, op het water dat
in de rivier de Nĳl is,b en het
zal stellig in bloed veranderen.c

18 En de vissen die in de rivier
de Nĳl zĳn, zullen sterven,d en
de rivier de Nĳl zal werkelĳk
stinken,e en de Egyptenaren zul-
len eenvoudig geen lust hebben
om water uit de rivier de Nĳl te
drinken.” ’ ”f

19 Nadien zei Jehovah tot M _o-
zes: „Zeg tot A _

¨
aron: ’Neem uw

staf en strek uw handg uit over
de wateren van Eg _ypte, over hun
rivieren, over hun Nĳlkanalen
en over hun rietpoelenh en over al
hun verzamelplaatsen van water,
opdat ze bloed worden.’ En er
zal stellig bloed zĳn in het ge-
hele land Eg _ypte en in de houten
vaten en in de stenen vaten.”
20 Onmiddellĳk deden M _ozes en
A _

¨
aron het,i juist zoals Jehovah

geboden had,j en hĳ hief de staf
op en sloeg het water dat in de
rivier de Nĳl was voor de ogen
van Farao en zĳn dienaren,k en al
het water dat in de rivier de Nĳl
was, werd in bloed veranderd.l

21 En de vissen die in de rivier
de Nĳl waren, stierven,m en de
rivier de Nĳl ging stinken; en de
Egyptenaren konden geen water
uit de rivier de Nĳl drinken;n en
het bloed kwam in het gehele
land Eg _ypte.

22 Niettemin gingen de magie-
beoefenende priesters van Eg _yp-
te met hun geheime kunsten het-
zelfde doen,o zodat Farao’s hart
verstokt bleef,p en hĳ luisterde
niet naar hen, juist zoals Jehovah
gesproken had.q 23 Farao keer-
de zich derhalve om en ging zĳn
huis binnen, en hĳ richtte zĳn
hart hier al evenmin op om er
acht op te slaan.r 24 En alle
Egyptenaren gingen rondom de
rivier de Nĳl naar drinkwater
graven, want van het water van
de rivier de Nĳl konden zĳ niets
drinken.s 25 En er verliepen
zeven volle dagen nadat Jehovah
de rivier de Nĳl had geslagen.

8 Toen zei Jehovah tot M _ozes:
„Ga bĳ Farao binnen, en gĳ

moet tot hem zeggen: ’Dit heeft
Jehovah gezegd: „Zend mĳn
volk heen, opdat zĳ mĳ dienen.a

2 En indien gĳ blĳft weigeren
hen heen te zenden, zie, ik plaag
uw gehele gebied met kikvor-
sen.b 3 En de rivier de Nĳl zal
gewoonweg wemelen van kik-
vorsen, en ze zullen [er] stellig
[uit] opstĳgen en in uw huis ko-
men en in uw binnenste slaap-
kamer en op uw rustbed en in
de huizen van uw dienaren en op
uw volk en in uw bakovens en
in uw baktroggen.c 4 En tegen
u en tegen uw volk en tegen al
uw dienaren zullen de kikvorsen
opkomen.” ’ ”d

5 Later zei Jehovah tot M _ozes:
„Zeg tot A _

¨
aron: ’Strek uw hand

met uw stafe uit over de rivie-
ren, de Nĳlkanalen en de rietpoe-
len en laat de kikvorsen opkomen
over het land Eg _ypte.’ ” 6 Daar-
op strekte A _

¨
aron zĳn hand uit

over de wateren van Eg _ypte en
toen kwamen de kikvorsen op
en bedekten het land Eg _ypte.
7 De magie-beoefenende pries-
ters deden door hun geheime
kunsten echter hetzelfde en lie-
ten de kikvorsen opkomen over
het land Eg _ypte.f 8 Mettertĳd
riep Farao M _ozes en A _

¨
aron en

zei: „Smeekt Jehovahg dat hĳ de
kikvorsen van mĳ en mĳn volk
verwĳdert, daar ik het volk wil
heenzenden opdat zĳ slachtoffers
kunnen brengen aan Jehovah.”h

9 Toen zei M _ozes tot Farao: „Aan
u is de eer boven mĳ omte zeggen
wanneer ik smekingen zal opzen-
den voor u en uw dienaren en uw
volk, ten einde de kikvorsen van
u en uw huizen af te snĳden. Al-
leen in de rivier de Nĳl zullen ze
overblĳven.” 10 Hierop zei hĳ:
„Morgen.” Hĳ dan zei: „Het zal ge-
beuren naar uw woord, opdat gĳ
moogt weten dat er niemand an-
ders is gelĳk Jehovah, onze God,i

11 doordat de kikvorsen stellig
van u en uw huizen en uw die-
naren en uw volk zullen wĳken.
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Alleen in de rivier de Nĳl zullen
ze overblĳven.”a

12 Bĳgevolg gingen M _ozes en
A _

¨
aron van Farao heen, en M _o-

zes riep luid tot Jehovahb wegens
de kikvorsen die Hĳ over Farao
had gebracht. 13 Toen deed Je-
hovah naar M _ozes’ woord,c waar-
op de kikvorsen uit de huizen,
de voorhoven en de velden weg-
stierven. 14 Voorts stapelde
men ze op in hopen, en het land
ging stinken.d 15 Zodra Farao
nu zag dat er verlichting was in-
getreden, maakte hĳ zĳn hart
onvermurwbaar;e en hĳ luisterde
niet naar hen, juist zoals Jehovah
gesproken had.f

16 Jehovah zei nu tot M _ozes:
„Zeg tot A _

¨
aron: ’Strek uw stafg

uit en sla het stof van de aarde,
en het moet tot muggen wor-
den in het gehele land Eg _ypte.’ ”
17 Toen deden zĳ het. A _

¨
aron

strekte dus zĳn hand met zĳn
staf uit en sloeg het stof van de
aarde, en de muggen kwamen op
mens en dier. Al het stof der aar-
de werd tot muggen in het gehele
land Eg _ypte.h 18 En de magie-
beoefenende priesters tracht-
ten door hun geheime kunsten
hetzelfde te doen,i om muggen
te voorschĳn te brengen, maar
zĳ konden het niet.j En de mug-
gen kwamen op mens en dier.
19 Derhalve zeiden de magie-
beoefenende priesters tot Farao:
„Het is de vingerk van God!”l Maar
Farao’s hart bleef verstokt,m en
hĳ luisterde niet naar hen, juist
zoals Jehovah gesproken had.

20 Toen zei Jehovah tot M _ozes:
„Sta vroeg in de morgen op en
stel u voor Farao.n Zie! Hĳ be-
geeft zich naar het water! En gĳ
moet tot hem zeggen: ’Dit heeft
Jehovah gezegd: „Zend mĳn volk
heen, opdat zĳ mĳ mogen die-
nen.o 21 Maar indien gĳ mĳn
volk niet heenzendt, zie, ik zend
over u enuwdienaren enuw volk
en inuwhuizen steekvliegen;p en
de huizen van Eg _ypte zullen een-
voudig vol steekvliegen zĳn, en

ook de grond waarop zĳ staan.
22 En op die dag zal ik het land
G _osen, waar mĳn volk zich be-
vindt, stellig apart onderschei-
den, dat daar geen steekvliegen
voorkomen;a opdat gĳ moogt we-
ten dat ik Jehovah ben in het
midden van het land.b 23 En ik
zal werkelĳk een scheiding ma-
ken tussen mĳnvolk en uw volk.c

Morgen zal dit teken geschie-
den.” ’ ”

24 Voorts deed Jehovah het;
en dichte zwermen steekvliegen
drongen nu het huis van Farao
en de huizen van zĳn diena-
ren en het gehele land Eg _ypte
binnen.d Het land werd verwoest
ten gevolge van de steekvlie-
gen.e 25 Ten slotte riep Farao
M _ozes en A _

¨
aron en zei: „Gaat,

brengt slachtoffers aan UW God
in het land.”f 26 Maar M _ozes
zei: „Het is niet geoorloofd dat te
doen, want wĳ zouden Jehovah,
onze God, iets ten slachtoffer
brengen wat de Egyptenaren
verfoeien.g Veronderstel dat wĳ
voor de ogen der Egyptenaren
iets ten slachtoffer zouden bren-
gen wat zĳ verfoeien, zouden zĳ
ons dan niet stenigen? 27 Wĳ
zullen drie dagreizen ver de wil-
dernis ingaan en wĳ zullen be-
slist slachtoffers brengen aan Je-
hovah, onze God, juist zoals hĳ
ons heeft gezegd.”h

28 Farao zei nu: „Ik — ik zal
U heenzenden,i en GIJ zult inder-
daad in de wildernis slachtoffers
brengen aan Jehovah, UW God.j

Gaat alleen niet al te ver weg.
Zendt ten behoeve van mĳ sme-
kingen op.”k 29 Toen zei M _o-
zes: „Zie, ik ga van u weg, en ik
zal inderdaad smekingen tot Je-
hovah opzenden, en morgen zul-
len de steekvliegen stellig wĳ-
ken van Farao, zĳn dienaren
en zĳn volk. Laat Farao alleen
niet weer lichtvaardig hande-
len door het volk niet heen te
zenden om slachtoffers aan Jeho-
vah te brengen.”l 30 Daarna
ging M _ozes van Farao heen en
zond smekingen tot Jehovah op.m
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31 Jehovah dan deed naar M _ozes’
woord,a en de steekvliegen we-
ken van Farao, zĳn dienaren en
zĳn volk.b Niet

´
e

´
en bleef er over.

32 Maar Farao maakte zĳn hart
ook ditmaal onvermurwbaar en
zond het volk niet heen.c

9 Dientengevolge zei Jehovah
tot M _ozes: „Ga bĳ Farao bin-

nen, en gĳ moet tot hem spre-
ken:d ’Dit heeft Jehovah, de God
van de Hebree

¨
en, gezegd: „Zend

mĳn volk heen, opdat zĳ mĳ
mogen dienen. 2 Maar indien
gĳ blĳft weigeren hen heen te
zenden en hen nog langer vast-
houdt,e 3 zie! Jehovah’s handf

komt over uw veeg dat in het
veld is. Over de paarden, de ezels,
de kamelen, het rund- en het
kleinvee zal een zeer zware pes-
tilentieh komen. 4 En Jehovah
zal stellig onderscheid maken
tussen het vee van _Isra

¨
el en het

vee van Eg _ypte, en niets van
al wat de zonen van _Isra

¨
el toe-

behoort, zal sterven.” ’ ”i 5 Bo-
vendien stelde Jehovah een be-
stemde tĳd vast, door te zeggen:
„Morgen zal Jehovah deze zaak
in het land doen.”j

6 De volgende dag deed Jeho-
vah deze zaak dan ook, en aller-
lei vee van Eg _ypte stierf toen;k

van het vee van de zonen van
_Isra

¨
el stierf echter geen enkel

[stuk]. 7 Toen zond Farao er
[iemand] heen, en zie! van het
vee van _Isra

¨
el was er zelfs niet

´
e

´
en gestorven. Niettemin bleef

Farao’s hart onvermurwbaar,l en
hĳ zond het volk niet heen.

8 Daarna zei Jehovah tot M _o-
zes en A _

¨
aron: „Neemt UW beide

handen vol roet uit een kalk-
oven,m en M _ozes moet het voor
de ogen van Farao naar de he-
mel opgooien. 9 En het moet
tot fĳn stof worden over het ge-
hele land Eg _ypte, en het moet op
mens en dier in het gehele land
Eg _ypte tot zwerenworden die met
blaren uitbreken.”n

10 Zĳ namen dus het roet van
een kalkoven en gingen voor

Farao staan, en M _ozes gooide het
op naar de hemel en het werd
tot zweren met blaren,a die op
mens en dier uitbraken. 11 En
de magie-beoefenende priesters
konden ten gevolge van de zwe-
ren niet voor M _ozes blĳven staan,
want de zweren waren over
de magie-beoefenende priesters
en over alle Egyptenaren geko-
men.b 12 Maar Jehovah liet Fa-
rao’s hart verstokt worden, en
hĳ luisterde niet naar hen, juist
zoals Jehovah tot M _ozes gespro-
ken had.c

13 Toen zei Jehovah tot M _ozes:
„Sta vroeg in de morgen op en
stel u voor Farao,d en gĳ moet
tot hem zeggen: ’Dit heeft Je-
hovah, de God van de Hebree

¨
en,

gezegd: „Zend mĳn volk heen,
opdat zĳ mĳ mogen dienen.e

14 Want ditmaal zend ik al mĳn
slagen tegen uw hart en over
uw dienaren en uw volk, opdat
gĳ moogt weten dat er niemand
is als ik op de gehele aarde.f

15 Want reeds nu had ik mĳn
hand kunnen uitsteken om u en
uw volk met pestilentie te slaan
en opdat gĳ van de aarde ver-
delgd zoudt worden.g 16 Maar
hiertoe juist heb ik u laten be-
staan,h om u mĳn kracht te to-
nen en ten einde mĳn naam over
de gehele aarde te laten bekend-
maken.i 17 Gedraagt gĳ u nog
steeds hoogmoedig tegen mĳn
volk, door hen niet heen te zen-
den?j 18 Zie, morgen om deze
tĳd laat ik een zeer zware ha-
gel neerregenen, zoals in Eg _ypte
nog nooit is voorgekomen van
de dag af dat het werd gegrond-
vest tot nu toe.k 19 Nu dan,
laat al uw vee en alles wat gĳ op
het veld hebt, in veiligheid bren-
gen. Ieder mens en dier namelĳk
dat op het veld aangetroffen zal
worden en niet in huis gebracht
is, daar zal de hagell op moeten
neerkomen en zĳ zullen moeten
sterven.” ’ ”

20 Wie van Farao’s dienaren
het woord van Jehovah vrees-
de, liet zĳn eigen knechten en
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zĳn vee in de huizen vluchten,a

21 maar wie zĳn hart niet op Je-
hovah’s woord richtte om er acht
op te slaan, liet zĳn knechten en
zĳn vee op het veld.b

22 Jehovah zei nu tot M _ozes:
„Strek uw handc uit naar de he-
mel, opdat er hageld over het gehe-
le land Eg _ypte kome, op mens en
dier en alle plantengroei van het
veld in het land Eg _ypte.” 23 M _o-
zes strekte zĳn staf dus uit naar
de hemel; en Jehovah gaf donder-
slagen en hagel,e en vuur schoot
daarbĳ naar de aarde, en Jehovah
liet aanhoudend hagel neerrege-
nen op het land Eg _ypte. 24 Zo
viel er hagel, terwĳl er vuur door
de hagel heen flikkerde. [De ha-
gel] was zeer zwaar, zodat iets der-
gelĳks in het gehele land Eg _ypte
nog niet was voorgekomen sinds
het een natie was geworden.f

25 Voorts sloeg de hagel het ge-
hele land Eg _ypte. De hagel sloeg
alles neer wat op het veld was,
van mens tot dier, en alle soor-
ten van plantengroei van het veld;
en alle soorten van bomen van het
veld werden erdoor verbrĳzeld.g

26 Alleen in het land G _osen, waar
de zonen van _Isra

¨
el waren, viel

geen hagel.h

27 Ten slotte liet Farao M _ozes
en A _

¨
aron roepen en zei tot hen:

„Deze keer heb ik gezondigd.i

Jehovah is rechtvaardig,j en ik
en mĳn volk hebben ongelĳk.
28 Smeekt Jehovah dat er nu ge-
noeg van Gods donderslagen en
hagel geweest mogen zĳn.k Dan
ben ik bereid U heen te zenden,
en GIJ zult niet langer blĳven.”
29 M _ozes dan zei tot hem: „Zo-
dra ik de stad uit ben, zal ik mĳn
handen tot Jehovah uitbreiden.l

De donderslagen zullen ophou-
den en er zal geen hagel meer
vallen, opdat gĳ moogt weten dat
de aarde aan Jehovah behoort.m

30 Wat u en uwdienaren betreft,
ik weet reeds dat GIJ zelfs dan
nog geen vrees zult tonen voor
Jehovah God.”n

31 Het vlas en de gerst nu wa-

ren neergeslagen, want de gerst
was in de aar en het vlas had
bloemknoppen.a 32 Maar de tar-
we en de speltb waren niet neer-
geslagen, want die kwamen later
in de tĳd. 33 M _ozes ging nu van
Farao heen, de stad uit, en breidde
zĳn handen uit tot Jehovah, waar-
op de donderslagen en de hagel
ophielden, en er stroomde geen
regen [meer] neer op de aarde.c

34 Toen Farao nu zag dat de re-
gen en de hagel en de dondersla-
gen hadden opgehouden, ging hĳ
opnieuw zondigen en maakte zĳn
hart onvermurwbaar,d zowel hĳ
als zĳn dienaren. 35 En Farao’s
hart bleef verstokt, en hĳ zond de
zonen van _Isra

¨
el niet heen, juist

zoals Jehovah door bemiddeling
van M _ozes gesproken had.e

10 Toen zei Jehovah tot M _o-
zes: „Ga bĳ Farao binnen,

want ik — ik heb zĳn hart en
het hart van zĳn dienaren on-
vermurwbaar laten worden,f ten
einde deze tekenen van mĳ vlak
voor hem te stellen,g 2 en op-
dat gĳ ten aanhoren van uw zoon
en uw kleinzoon kunt bekend-
maken hoe streng ik tegen Eg _ypte
ben opgetreden, en mĳn teke-
nen [kunt bekendmaken] die ik
onder hen heb gevestigd;h en GIJ

zult stellig weten dat ik Jehovah
ben.”i

3 M _ozes en A _
¨
aron gingen dus

bĳ Farao binnen en zeiden tot
hem: „Dit heeft Jehovah, de God
van de Hebree

¨
en, gezegd: ’Hoe

lang nog moet gĳ weigeren u
aan mĳ te onderwerpen?j Zend
mĳn volk heen, opdat zĳ mĳ mo-
gen dienen. 4 Want indien gĳ
blĳft weigeren mĳn volk heen
te zenden, zie, morgen breng ik
sprinkhanen binnen uw gren-
zen.k 5 En ze zullen werkelĳk
de zichtbare oppervlakte van de
aarde bedekken en men zal de
aarde niet kunnen zien; en ze
zullen de rest van wat ontkomen
is, wat ulieden door de hagel is
overgelaten, eenvoudig opeten,
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en ze zullen stellig elke boom
van U die aan het veld ontspruit,
eten.a 6 En uw huizen en de
huizen van al uw dienaren en de
huizen van heel Eg _ypte zullen er
zo vol van zĳn als uw vaderen en
de vaderen van uw vaderen niet
hebben gezien van de dag af dat
zĳ op de aardbodem bestaan tot
deze dag toe.’ ”b Daarop keerde
hĳ zich om en ging van Farao
heen.c

7 Daarna zeiden Farao’s die-
naren tot hem: „Hoe lang zal
deze man een strik voor ons blĳ-
ken te zĳn?d Zend de mannen
heen, opdat zĳ Jehovah, hun God,
mogen dienen. Weet gĳ nog niet
dat Eg _ypte te gronde gericht is?”e

8 M _ozes en A _
¨
aron werden der-

halve bĳ Farao teruggebracht, en
hĳ zei tot hen: „Gaat, dient Jeho-
vah, UW God.f Wie zĳn het eigen-
lĳk die gaan?” 9 Toen zei M _o-
zes: „Met onze jonge mensen en
onze oude mensen zullen wĳ
gaan. Met onze zonen en onze
dochters,g met onze schapen en
onze runderen zullen wĳ gaan,h

want wĳ hebben een feest voor
Jehovah.”i 10 Hierop zei hĳ tot
hen: „Moge het zo blĳken te zĳn,
dat Jehovah met U is als ik U

en UW kleinen zal heenzenden!j

Ziet, GIJ voert integendeel iets
kwaads in UW schild.k 11 Niets
ervan! Gaat GIJ alstublieft die fy-
siek sterke mannen zĳt, en dient
Jehovah, want dat tracht GIJ im-
mers gedaan te krĳgen.” Daarop
werden zĳ van voor Farao weg-
gejaagd.l

12 Jehovah zei nu tot M _ozes:
„Strekm uw hand uit over het
land Eg _ypte, dat de sprinkhanen
opkomen over het land Eg _ypte
en alle plantengroei van het
land, alles wat de hagel heeft
overgelaten, opeten.”n 13 Ter-
stond strekte M _ozes zĳn staf uit
over het land Eg _ypte, en Jehovah
liet die hele dag en de hele nacht
een oostenwindo over het land
waaien. Het werd morgen, en
de oostenwind voerde de sprink-
hanen mee. 14 De sprinkhanen

dan kwamen op over het gehele
land Eg _ypte en streken neer op
het gehele gebied van Eg _ypte.a

Ze vormden een zeer zware last.b

V
´
o

´
or deze waren er op die ma-

nier nog nooit dergelĳke sprink-
hanen verschenen, en zo zul-
len er ook na deze nooit meer
verschĳnen. 15 Ten slotte be-
dekten ze de zichtbare opper-
vlakte van het gehele land,c

en het land werd verduisterd;d

voorts aten ze alle plantengroei
van het land op en alle boom-
vruchten die de hagel had over-
gelaten;e en in het gehele land
Eg _ypte bleef geen groen meer
aan de bomen of aan de planten-
groei van het veld.f

16 Farao dan riep inderhaast
M _ozes en A _

¨
aron en zei: „Ik heb

gezondigd tegen Jehovah, UW

God, en tegen U.g 17 Nu dan,
vergeefh alstublieft deze keer
nog mĳn zonde en smeekti Je-
hovah, UW God, dat hĳ tenmin-
ste deze dodelĳke plaag van mĳ
afwendt.” 18 Hĳ ging dus van
Farao heen en zond smekingen
op tot Jehovah.j 19 Toen liet
Jehovah de wind tot een zeer
krachtige westenwind omslaan,
en deze voerde de sprinkhanen
weg en dreef ze de Rode Zee
in. Er bleef geen enkele sprink-
haan over in het gehele gebied
van Eg _ypte. 20 Jehovah liet
Farao’s hart echter verstokt wor-
den,k en hĳ zond de zonen van
_Isra

¨
el niet heen.

21 Toen zei Jehovah tot M _o-
zes: „Strek uw hand uit naar de
hemel,l opdat er duisternis over
het land Eg _ypte kome en men de
duisternis tasten kan.” 22 On-
middellĳk strekte M _ozes zĳn
hand uit naar de hemel, waarop
er een stikdonkere duisternis in
het gehele land Eg _ypte ontstond,
drie dagen lang.m 23 Men kon
elkaar niet zien, en drie dagen
lang stond niemand van hen van
zĳn eigen plaats op; maar voor
alle zonen van _Isra

¨
el bleek er

licht in hun woningen te zĳn.n

24 Daarna riep Farao M _ozes en

HFDST. 10

a Ex 9:32

Ps 105:35

Jo
¨
e 2:3

b Ex 9:24

Jo
¨
e 2:9

c Ex 11:8

Heb 11:27

d Sp 29:6

e Ps 107:34

f Ex 12:31

g De31:12

Ps 148:12

h Ge46:6

Ge 50:8

Ex 10:26

i Ex 3:18

Ex 5:1

j Ex 12:31

k 2Kr 32:15

l Ex 10:28

m Ex 7:19

n De28:38

Jo
¨
e 2:3

o Ge41:6

Ex 14:21

Ps 78:26

Jon 4:8

�����������������������������

2ekolom

a Ps 78:46

Ps 105:34

b Ex 10:5

c Jo
¨
e 1:6

d Jo
¨
e 2:10

e Ps 105:35

f Jo
¨
e 1:7

Jo
¨
e 2:3

g Ex 9:27

1Sa 26:21

h Ps 76:12

i Ex 9:28

1Kon 13:6

Han 8:24

j Ex 8:30

k Ex 7:3

Ex 11:10

Jo 12:40

Ro 9:18

l Ex 8:5

m Ps 105:28

Am5:8

n Ex 8:22

Ex 9:6

Ex 9:26

Mal 3:18

89 Plaag 8: sprinkhanen; 9: duisternis EXODUS 10:6-24



zei: „Gaat, dient Jehovah.a Al-
leen UW schapen en UW runde-
ren zullen worden achtergehou-
den. Ook UW kleinen mogen met
U gaan.”b 25 Maar M _ozes zei:
„Gĳzelf zult ons ook slachtoffers
en brandoffers ter hand stellen,
daar wĳ ze aan Jehovah, onze
God, moeten opdragen.c 26 En
ook ons vee zal met ons mee-
gaan.d Geen hoef zal mogen ach-
terblĳven, want daaruit zullen
wĳ er enkele nemen om Jehovah,
onze God, te aanbidden,e en wĳ
weten zelf niet wat wĳ Jehovah
in aanbidding zullen opdragen
voordat wĳ daar zĳn aangeko-
men.”f 27 Hierop liet Jehovah
Farao’s hart verstokt worden, en
hĳ wilde hen niet heenzenden.g

28 Farao dan zei tot hem: „Ga
weg van mĳ!h Pas op! Tracht niet
mĳn aangezicht nog eens te zien,
want op de dag dat gĳ mĳn aan-
gezicht ziet, zult gĳ sterven.”i

29 Hierop zei M _ozes: „Z
´
o hebt

gĳ gesproken. Ik zal niet meer
trachten uw aangezicht te zien.”j

11 Voorts zei Jehovah tot M _o-
zes: „Nog

´
e

´
en plaag zal ik

over Farao en Eg _ypte bren-
gen. Daarna zal hĳ U van hier
heenzenden.k Wanneer hĳ U ge-
heel en al heenzendt, zal hĳ U

letterlĳk van hier wegdr
´
ı
´
jven.l

2 Spreek nu ten aanhoren van
het volk, dat zĳ — iedere
man van zĳn metgezel en iedere
vrouw van haar metgezellin —
zilveren voorwerpen en gouden
voorwerpen dienen te vragen.”m

3 Bĳgevolg gaf Jehovah het volk
gunst in de ogen van de Egypte-
naren.n Ook de man M _ozes was
zeer groot in het land Eg _ypte, in
de ogen van Farao’s dienaren en
in de ogen van het volk.o

4 En M _ozes vervolgde: „Dit
heeft Jehovah gezegd: ’Omstreeks
middernacht ga ik uit door het
middenvan Eg _ypte,p 5 en iedere
eerstgeboreneq in het land Eg _ypte
moet sterven, van de eerstgebo-
rene van Farao, die op zĳn troon
is gezeten, tot de eerstgeborene
van de dienstmaagd die bĳ de

handmolen is, en al het eerstge-
borene van het vee.a 6 En er
zal stellig een groot geschrei op-
gaan in het gehele land Eg _ypte,
zoals er nog nooit is opgegaan en
zoals nooit meer teweeggebracht
zal worden.b 7 Maar tegen nie-
mand van de zonen van _Isra

¨
el zal

een hond zĳn tong spitsen, tegen
mens noch dier;c opdat gĳlie-
den moogt weten dat Jehovah
onderscheid kan maken tussen
de Egyptenaren en de zonen van

_Isra
¨
el.’d 8 En al deze dienaren

van u zullen stellig naar mĳ toe
komen en zich voor mĳ neerwer-
pene en zeggen: ’Ga, gĳ en al het
volk dat u op de voet volgt.’ En
daarna zal ik uittrekken.” Daar-
op ging hĳ in laaiende toorn van
Farao weg.

9 Toen zei Jehovah tot M _ozes:
„Farao zal niet naar ulieden luis-
teren,f opdat mĳn wonderen in
het land Eg _ypte talrĳk worden.”g

10 En M _ozes en A _
¨
aron verricht-

ten al deze wonderen voor Fa-
rao;h maar Jehovah liet Farao’s
hart telkens verstokt worden, zo-
dat hĳ de zonen van _Isra

¨
el niet

uit zĳn land heenzond.i

12 Jehovah zei nu tot M _ozes
en A _

¨
aron in het land Eg _yp-

te: 2 „Deze maand zal voor U

het begin der maanden zĳn. Ze
zal voor U de eerste der maanden
van het jaar zĳn.j 3 Spreekt tot
de gehele vergadering van _Isra

¨
el

en zegt: ’Op de tiende dag van
deze maand dienen zĳ zich ieder
een lamk te nemen voor het
voorvaderlĳke huis, een lam per
huis. 4 Blĳkt het huisgezin ech-
ter te klein te zĳn voor het
lam, dan moeten hĳ en zĳn naas-
te buurman het in zĳn huis ne-
men, naar het getal der zie-
len; GIJ dient met betrekking tot
het lam ieder te rekenen naar
gelang van wat hĳ eet. 5 Het
lam dient werkelĳk gaafl voor
U te zĳn, een mannetje, een jaar
oud.m GIJ moogt [het] uit de jonge

m Le 1:3; Le 23:12.
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rammen of uit de geiten kiezen.
6 En het moet bĳ U in bewa-
ring blĳven tot de veertiende dag
van deze maand,a en de gehele ge-
meente der vergadering van _Is-
ra

¨
el moet het tussen de twee

avonden slachten.b 7 En zĳ moe-
ten wat van het bloed nemen
en daarmee de twee deurposten
bespatten en het bovengedeelte
van de deuropening behorend
tot de huizen waarin zĳ het zul-
len eten.c

8 En in diezelfde nacht moe-
ten zĳ het vlees eten.d Zĳ dienen
het te eten geroosterd in vuur,
en met ongezuurde brodene te za-
menmet bittere kruiden.f 9 Eet
niets ervan rauw of gekookt, ge-
kookt in water, maar geroosterd
in vuur, zĳn kop te zamen met
zĳn schenkels en zĳn inwendi-
ge delen. 10 En GIJ moogt niets
ervan overlaten tot de morgen,
maar wat ervan overblĳft tot de
morgen, dient GIJ met vuur te ver-
branden.g 11 En aldus dient GIJ

het te eten: met UW heupen om-
gord,h sandaleni aan UW voeten
en UW staf in UW hand; en GIJ

moet het in haast eten. Het is het
Pascha van Jehovah.j 12 En ik
moet in die nacht het land Eg _ypte
doortrekkenk en iedere eerstge-
borene in het land Eg _ypte slaan,
van mens tot dier;l en aan alle
goden van Eg _ypte zal ik straf-
gerichten voltrekken.m Ik ben Je-
hovah.n 13 En het bloed moet
U tot teken dienen op de huizen
waar GIJ zĳt; en ik moet het bloed
zien enU voorbĳgaan,o en de plaag
zal niet tenverderve over U komen
wanneer ik het land Eg _ypte sla.

14 En deze dag moet U dienen
ter gedachtenis, en GIJ moet hem
vieren als een feest voor Jehovah
in al UW geslachten. Als een in-
zetting tot onbepaalde tĳd dient
GIJ hem te vieren. 15 Zeven da-
gen dient GIJ ongezuurde broden
te eten. Ja, op de eerste dag dient
GIJ het zuurdeeg uit UW huizen te
verwĳderen, want een ieder die
iets gezuurds eet, van de eerste

dag tot de zevende toe,a die ziel
moet van _Isra

¨
el worden afgesne-

den.b 16 En op de eerste dag
dient er voor Ueen heilige samen-
komst plaats te hebben, en op de
zevende dag een heilige samen-
komst.c Generlei werk dient daar-
op te worden gedaan.d Slechts
wat iedere ziel nodig heeft om te
eten, alleen dat mag voor U wor-
den gedaan.e

17 En GIJ moet het feest der on-
gezuurde broden houden,f want
op deze zelfde dag moet ik UW

legers uit het land Eg _ypte leiden.
En GIJ moet deze dag houden in
al UW geslachten als een inzet-
ting tot onbepaalde tĳd. 18 In
de eerste maand, op de veertiende
dag van de maand, ’s avonds, dient
GIJ ongezuurde broden te eten tot
de eenentwintigste dag van de
maand, ’s avonds.g 19 Zeven da-
gen dient er geen zuurdeeg in
UW huizen te worden gevonden,
want een ieder die iets gezuurds
proeft, hetzĳ hĳ een inwonende
vreemdeling of een in het land
geborene is,h die ziel moet van
de vergadering van _Isra

¨
el worden

afgesneden.i 20 Niets gezuurds
dient GIJ te eten. In al UW wonin-
gen dient GIJ ongezuurde broden
te eten.’”

21 Prompt riep M _ozes alle ou-
dere mannen van _Isra

¨
elj en zei

tot hen: „Gaat heen en neemt
U kleinvee, naar UW families, en
slacht het paschaoffer.k 22 En
GIJ moet een bosje hysopl nemen
en dat in het bloed in een bekken
dopen en wat van het bloed dat
in het bekken is, aan het boven-
gedeelte van de deuropening en
aan de twee deurposten strĳken;
en niemand van U dient tot de
morgen de ingang van zĳn huis
uit te gaan. 23 Wanneer Jeho-
vah dan werkelĳk doortrekt om
de Egyptenaren met de plaag
te treffen en hĳ inderdaad het
bloed aan het bovengedeelte van
de deuropening en aan de twee
deurposten ziet, zal Jehovah stel-
lig de ingang voorbĳgaan, en hĳ
zal niet toelaten dat het verderf
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UW huizen binnenkomt om U met
de plaag te treffen.a

24 En GIJ moet dit gebruik in
acht nemen als een voorschriftb

voor u en uw zonen tot onbe-
paalde tĳd.c 25 En het moet ge-
schieden dat wanneer GIJ komt
in het land dat Jehovah U zal
geven, juist zoals hĳ gesproken
heeft, GIJ dan deze dienst moet
onderhouden.d 26 En het moet
geschieden dat wanneer UW zo-
nen tot U zeggen: ’Wat betekent
deze dienst voor U?’e 27 GIJ dan
moet zeggen: ’Het is het slacht-
offer van het Pascha voor Jeho-
vah,f die de huizen van de zonen
van _Isra

¨
el in Eg _ypte voorbĳging

toen hĳ de Egyptenaren met de
plaag trof, maar onze huizen heeft
hĳ bevrĳd.’ ”

Toen boog het volk diep en
wierp zich neer.g 28 Nadien
gingen de zonen van _Isra

¨
el heen

en deden juist zoals Jehovah M _o-
zes en A _

¨
aron geboden had.h Juist

zo deden zĳ.

29 Het gebeurde nu dat Jehovah
te middernacht iedere eerstge-
borene in het land Eg _ypte sloeg,i

van de eerstgeborene van Farao,
die op zĳn troon was gezeten,
tot de eerstgeborene van de ge-
vangene die in het gevangenis-
hol was, en al het eerstgeborene
van het vee.j 30 Toen stond Fa-
rao ’s nachts op, hĳ en al zĳn
dienaren en alle [andere] Egyp-
tenaren; en er ging nu een groot
geschrei onder de Egyptenaren
op,k want er was geen huis waar
geen dode was. 31 Terstond riep
hĳl ’s nachts M _ozes en A _

¨
aron en

zei: „Staat op, gaat weg uit het
midden van mĳn volk, zowel GIJ

als de [andere] zonen van _Isra
¨
el,

en gaat, dient Jehovah, juist zoals
GIJ gesproken hebt.m 32 Neemt
zowel UW schapen als UW runde-
ren mee, juist zoals GIJ gesproken
hebt,n en gaat. En ook moet GIJ

mĳ zegenen.”

33 Voorts drongen de Egypte-
naren sterk bĳ het volk aan, om
hen vlugo uit het land heen te
zenden, „want”, zo zeiden zĳ, „wĳ

zĳn allen zo goed als dood!”a

34 Dientengevolge nam het volk
zĳn meeldeeg op voordat het ge-
zuurd was, terwĳl zĳ hun bak-
troggen in hun mantels gewik-
keld op hun schouder droegen.
35 En de zonen van _Isra

¨
el de-

den naar het woord van M _ozes
doordat zĳ van de Egyptenaren
zilveren voorwerpen en gouden
voorwerpen en mantels gingen
vragen.b 36 En Jehovah gaf het
volk gunst in de ogen van de
Egyptenaren,c zodat dezen hun
het gevraagde gaven;d en zĳ
schudden de Egyptenaren uit.e

37 De zonen van _Isra
¨
el dan

vertrokken uit Ram _esesf naar
S _ukkoth,g ten getale van zes-
honderdduizend fysiek sterke
mannen te voet, ongerekend de
kleinen.h 38 En een groot ge-
mengd gezelschapi trok ook met
hen op, evenals schapen en run-
deren, een zeer talrĳke veestapel.
39 Voorts bakten zĳ vanhet meel-
deeg dat zĳ uit Eg _ypte hadden
meegenomen, ronde koeken, on-
gezuurde koeken, want het was
niet gezuurd, omdat zĳ uit Eg _yp-
te waren verdreven en niet had-
den kunnen talmen, en ook had-
den zĳ geen mondvoorraad voor
zich bereid.j

40 En [de tĳd van] het verblĳf
van de zonen van _Isra

¨
el, die in

Eg _yptek hadden gewoond,l was
vierhonderd dertig jaar.m 41 Nu
geschiedde het aan het einde van
de vierhonderd dertig jaar, ja, het
geschiedde op dezelfde dag, dat alle
legers van Jehovah uit het land
Eg _ypte gingen.n 42 Het is een
nacht ter inachtneming met be-
trekking tot Jehovah, omdat hĳ
hen uit het land Eg _ypte heeft ge-
leid. Met betrekking tot Jehovah
moet deze nacht in acht genomen
worden door alle zonenvan _Isra

¨
el

in al hun geslachten.o

43 Vervolgens zei Jehovah tot
M _ozes en A _

¨
aron: „Dit is de in-

zetting van het Pascha:p Geen
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buitenlander mag ervan eten.a

44 Maar wanneer er een manne-
lĳke slaaf is die voor geld is ge-
kocht, moet gĳ hem besnĳden.b

Eerst dan mag hĳ ervan mee-
eten. 45 Een bĳwoner en een
loonarbeider mogen er niet van
eten. 46 In

´
e

´
en huis dient het

gegeten te worden. Gĳ moogt
niets van het vlees uit het huis
naar een plaats buiten brengen.
En GIJ moogt geen been daaraan
breken.c 47 De gehele verga-
dering van _Isra

¨
el dient het te

vieren.d 48 En ingeval er een
inwonende vreemdeling bĳ u ver-
toeft en hĳ het Pascha voor Je-
hovah werkelĳk wil vieren, la-
ten dan al de zĳnen die van het
mannelĳk geslacht zĳn, besne-
den worden.e Eerst dan mag hĳ
naderen om het te vieren; en hĳ
moet als een in het land gebo-
reneworden.Maar geen onbesne-
dene mag ervan eten. 49 E

´
en

wet dient er te bestaan voor de
ingeborene en voor de inwonen-
de vreemdeling die in UW midden
vertoeft.”f

50 Alle zonen van _Isra
¨
el dan

deden juist zoals Jehovah M _ozes
en A _

¨
aron geboden had. Juist zo

deden zĳ.g 51 Nu geschiedde
het op diezelfde dag, dat Jehovah
de zonen van _Isra

¨
el met hun le-

gersh uit het land Eg _ypte leidde.

13 Voorts sprak Jehovah tot
M _ozes en zei: 2 „Heilig

mĳ iedere mannelĳke eerstge-
borene die elke moederschoot
opent onder de zonen van _Isra

¨
el,

onder de mensen en de dieren.
Die is van mĳ.”i

3 En M _ozes zei verder tot het
volk: „Laat er een gedenken zĳn
van deze dag, waarop GIJ uit
Eg _ypte gegaan zĳt,j uit het sla-
venhuis, want door de sterkte
van [zĳn] hand heeft Jehovah
U van hier uitgeleid.k Derhalve
mag er niets gezuurds worden
gegeten.l 4 Heden gaat GIJ uit,
in de maand _Abib.m 5 En het
moet geschieden dat wanneer Je-
hovah u gebracht zal hebben in

het land van de Kana
¨
anieten en

de Hethieten en de Amorieten en
de Hevieten en de Jebusieten,a

dat hĳ uw voorvaders onder ede
beloofd heeft u te geven,b een
land vloeiende van melk en ho-
ning,c dan moet gĳ in deze maand
deze dienst volbrengen. 6 Ze-
ven dagen dient gĳ ongezuurde
broden te eten,d en op de zeven-
de dag is er een feest voor Jeho-
vah.e 7 Ongezuurde broden die-
nen er gedurende de zeven dagen
te worden gegeten;f en niets ge-
zuurds dient bĳ u te worden ge-
zien,g en binnen al uw grenzen
dient er geen zuurdeeg bĳ u te
worden gezien.h 8 En op die dag
moet gĳ uw zoon dit vertellen:
’Het is om wat Jehovah voor mĳ
heeft gedaan toen ik uit Eg _ypte
trok.’i 9 En het moet u dienen
tot een teken op uw hand en tot
een gedachtenis tussen uw ogen,j

opdat Jehovah’s wet in uw mond
mag blĳken te zĳn;k want met een
sterke hand heeft Jehovah u uit
Eg _ypte geleid.l 10 En gĳ moet
deze inzetting van jaar tot jaar
op de daarvoor bestemde tĳd on-
derhouden.m

11 En het moet geschieden dat
wanneer Jehovah u in het land
van de Kana

¨
anieten brengt,n juist

zoals hĳ u en uw voorvaders heeft
gezworen,o en wanneer hĳ het
u werkelĳk geeft, 12 gĳ dan
een ieder die de moederschoot
opent, aan Jehovah moet wĳ-
den,p alsook elke eersteling, het
jong van het vee,q die de uwe zal
worden. De mannetjes behoren
Jehovah toe.r 13 En elke eer-
steling van de ezel dient gĳ los
te kopen met een schaap, en in-
dien gĳ hem niet zult loskopen,
dan moet gĳ hem de nek breken.s

En iedere eerstgeborene van de
mens onder uw zonen dient gĳ
los te kopen.t

14 En het moet geschieden dat
ingeval uw zoon later bĳ u zou in-
formeren,u door te zeggen: ’Wat
betekent dit?’, gĳ dan tot hem
moet zeggen: ’Door de sterkte
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van [zĳn] hand heeft Jehovah ons
uit Eg _ypte geleid,a uit het slaven-
huis.b 15 Het gebeurde name-
lĳk dat Farao zich er verstokt
tegen bleef verzetten ons heen
te zenden,c en toen heeft Jehovah
iedere eerstgeborene in het land
Eg _ypte gedood,d van de eerstge-
borene van de mens tot de eerst-
geborene van het vee.e Daarom
breng ik Jehovah alle mannelĳke
dieren die de moederschoot ope-
nenf ten slachtoffer, en iedere
eerstgeborene van mĳn zonen
koop ik los.’g 16 En het moet
dienen tot een teken op uw hand
en tot een voorhoofdsband tus-
senuwogen,h want door de sterk-
te van [zĳn] hand heeft Jehovah
ons uit Eg _ypte geleid.”i

17 Het geschiedde nu toen Fa-
rao het volk heenzond, dat God
hen niet langs de weg van het
land der Filistĳnen leidde enkel
omdat die dichtbĳ was, want God
zei: „Het volk mocht eens spĳt
krĳgen wanneer zĳ oorlog zien,
en stellig naar Eg _ypte terugke-
ren.”j 18 Daarom liet God het
volk een omweg maken langs de
weg van de wildernis der Rode
Zee.k In slagorde geschaard trok-
ken de zonen van _Isra

¨
el echter

op uit het land Eg _ypte.l 19 En
M _ozes nam het gebeente van J _o-
zef mee, want deze had de zo-
nenvan _Isra

¨
el plechtig laten zwe-

ren, door te zeggen: „God zal
zonder mankeren zĳn aandacht
op U richten,m en GIJ moet mĳn
gebeente van hier met U opvoe-
ren.”n 20 Vervolgens vertrok-
ken zĳ uit S _ukkoth en legerden
zich te _Etham, aan de randvan de
wildernis.o

21 En Jehovah ging voor hen
uit, overdag in een wolkkolom,
om hen op de weg te leiden,p en
’s nachts in een vuurzuil, ten einde
hun licht te geven om overdag en
’s nachts te trekken.q 22 Over-
dag week de wolkkolom niet van
haar plaats v

´
o

´
or het volk, en de

vuurzuil niet in de nacht.r

14 Jehovah sprak nu tot M _o-
zes en zei: 2 „Spreek tot

de zonen van _Isra
¨
el, dat zĳ die-

nen om te keren en zich dienen
te legeren v

´
o

´
or Pi-H _achiroth,

tussen M _igdol en de zee, in het
gezicht van B _a

¨
al-S _efon.a Daarte-

genover dient GIJ U te legeren bĳ
de zee. 3 Dan zal Farao stellig
aangaande de zonen van _Isra

¨
el

zeggen: ’Zĳ dolen in verwarring
rond in het land. De wildernis
heeft hen ingesloten.’b 4 Ik dan
zal Farao’s hart inderdaad ver-
stokt laten worden,c en hĳ zal
hen stellig najagen en ik zal door
bemiddeling van Farao en al zĳn
strĳdkrachten heerlĳkheid voor
mĳzelf verkrĳgen;d en de Egyp-
tenaren zullen stellig weten dat
ik Jehovah ben.”e Bĳgevolg de-
den zĳ precies zo.

5 Later werd aan de koning
van Eg _ypte bericht dat het volk
was weggelopen. Onmiddellĳk
veranderde het hart van zowel
Farao als zĳn dienaren ten aan-
zien van het volk,f zodat zĳ zei-
den: „Wat hebben wĳ nu gedaan,
dat wĳ _Isra

¨
el hebben heenge-

zonden, zodat zĳ niet langer sla-
vendienst voor ons verrichten?”g

6 Hĳ ging er daarom toe over
zĳn strĳdwagens in gereedheid
te brengen, en hĳ nam zĳn volk
met zichmee.h 7 Voorts nam hĳ
zeshonderd uitgelezen wagensi

en alle andere wagens van Eg _yp-
te en krĳgslieden op elk daar-
van. 8 Zo liet Jehovah het hart
van Farao, de koning van Eg _yp-
te, verstokt worden,j waarop deze
de zonen van _Isra

¨
el najoeg, ter-

wĳl de zonen van _Isra
¨
el met opge-

heven hand uittrokken.k 9 De
Egyptenaren dan joegen hen na,
en al de wagenpaarden van Fa-
rao en zĳn ruitersl en zĳn strĳd-
krachten haalden hen in terwĳl
zĳ gelegerd waren bĳ de zee, bĳ
Pi-H _achiroth, in het gezicht van
B _a

¨
al-S _efon.m

10 Toen nu Farao dicht gena-
derd was, sloegen de zonen van

_Isra
¨
el hun ogen op en zie, de
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Egyptenaren rukten achter hen
aan; en de zonen van _Isra

¨
el wer-

den zeer bevreesd en gingen luid
tot Jehovah roepen.a 11 Voorts
zeiden zĳ tot M _ozes: „Is het om-
dat er in Eg _ypte helemaal geen
grafsteden zĳn, dat gĳ ons hier-
heen hebt gebracht om in de wil-
dernis te sterven?b Wat hebt gĳ
ons nu aangedaan door ons uit
Eg _ypte te leiden? 12 Is dit niet
het woord dat wĳ in Eg _ypte tot u
hebben gesproken, toen wĳ zei-
den: ’Laat ons met rust, opdat wĳ
de Egyptenaren dienen’? Want
wĳ kunnen beter de Egyptena-
ren dienen dan in de wildernis
sterven.”c 13 Toen zei M _ozes
tot het volk: „Weest niet be-
vreesd.d Staat vast en ziet de red-
ding van Jehovah, die hĳ van-
daag voor U zal bewerken.e Want
de Egyptenaren die GIJ vandaag
inderdaad nog ziet, zult GIJ niet
meer zien, neen, nooit meer.f

14 Jehovah zal zelf voor U strĳ-
den,g en GIJ, GIJ zult stil zĳn.”

15 Jehovah zei nu tot M _ozes:
„Waaromblĳft gĳ luid totmĳ roe-
pen?h Spreek tot de zonen van

_Isra
¨
el dat zĳ dienen op te bre-

ken. 16 En gĳ, hef uw stafi op
en strek uw hand uit over de zee
en splĳt haar in twee

¨
en,j opdat

de zonen van _Isra
¨
el midden door

de zee over droog land kunnen
gaan.k 17 Wat mĳ betreft, zie,
ik laat het hart van de Egypte-
naren verstokt worden,l opdat zĳ
er achter hen aan intrekken en op-
dat ik door bemiddeling van Farao
en al zĳn strĳdkrachten, door zĳn
strĳdwagens en zĳn ruiters, heer-
lĳkheid voor mĳzelf verkrĳg.m

18 En de Egyptenaren zullen stel-
lig weten dat ik Jehovah ben wan-
neer ik door Farao, zĳn strĳdwa-
gens en zĳn ruiters heerlĳkheid
voor mĳzelf verkrĳg.”n

19 Toen vertrok de engelo van
de [ware] God die voor het kamp
van _Isra

¨
el uit trok en ging naar

hun achterhoede, en de wolkko-
lom vertrok van hun voorhoe-
de en ging achter hen staan.p

20 Zo kwam ze tussen het kamp
van de Egyptenaren en het kamp
van _Isra

¨
el in.a Aan de ene kant

bleek ze een met duisternis ge-
paard gaande wolk te zĳn. Aan
de andere kant bleef ze de nacht
verlichten.b En gedurende de ge-
hele nacht naderde de ene groep
de andere groep niet.

21 Nu strekte M _ozes zĳn hand
uit over de zee,c waarop Jehovah
de zee door een sterke oosten-
wind, die de hele nacht waaide,
deed teruggaan en het zeebek-
ken in droge grond veranderde,d

en de wateren werden in twee
¨
en

gespleten.e 22 Ten slotte trok-
ken de zonen van _Isra

¨
el midden

door de zee over droog land,f ter-
wĳl de wateren aan hun rechter-
en aan hun linkerzĳde voor hen
als een muur waren.g 23 Toen
zetten de Egyptenaren de achter-
volging in en trokken alle paar-
den van Farao, zĳn strĳdwagens
en zĳn ruiters erin, achter hen
aan,h midden in de zee. 24 Nu
gebeurde het in de morgenwake,
dat Jehovah vanuit de vuurzuil
en de wolkkolomi ging uitkĳken
op het kamp van de Egyptena-
ren, en vervolgens bracht hĳ het
kamp van de Egyptenaren in ver-
warring.j 25 En hĳ bleef wielen
van hun wagens afnemen, zodat
zĳ ze met moeite konden bestu-
ren;k en de Egyptenaren zeiden
toen: „Laten wĳ elk contact met
_Isra

¨
el ontvluchten, want Jehovah

strĳdt stellig voor hen tegen de
Egyptenaren.”l

26 Ten slotte zei Jehovah tot
M _ozes: „Strek uw hand uit over
de zee,m opdat de wateren te-
rugkeren over de Egyptenaren,
hun strĳdwagens en hun ruiters.”
27 Terstond strekte M _ozes zĳn
hand uit over de zee en tegen het
aanbreken van de morgen keer-
de de zee geleidelĳk tot haar
normale stand terug. Al die tĳd
vluchtten de Egyptenaren om
haar te ontwĳken, maar Jehovah
schudde de Egyptenaren af in
het midden van de zee.n 28 En
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de wateren bleven terugkeren.a

Ten slotte bedekten ze de strĳd-
wagens en de ruiters die tot al
Farao’s strĳdkrachten behoorden
en die achter hen aan de zee wa-
ren ingetrokken.b Niet

´
e

´
en onder

hen was er overgebleven.c

29 Wat de zonen van _Isra
¨
el be-

treft, zĳ liepen over droog land in
het midden van de zeebedding,d

en de wateren waren hun tot een
muur, aan hun rechter- en aan
hun linkerzĳde.e 30 Zo redde
Jehovah _Isra

¨
el op die dag uit de

hand der Egyptenaren,f en _Isra
¨
el

kreeg de Egyptenaren te zien —
dood op de zeeoever.g 31 _Isra

¨
el

kreeg eveneens de grote hand te
zien die Jehovah tegen de Egyp-
tenaren had aangewend; en het
volk kreeg vrees voor Jehovah
en stelde geloof in Jehovah en in
M _ozes, zĳn knecht.h

15 In die tĳd gingen M _ozes en
de zonen van _Isra

¨
el ertoe

over voor Jehovah dit lied te zin-
gen en het volgende te zeggen:i

„Laat mĳ zingen voor Jeho-
vah, want hoog is hĳ ver-
heven geworden.j

Het paard en zĳn berĳder
heeft hĳ in de zee ge-
stort.k

2 Mĳn sterkte en [mĳn] macht
is Jah,l want hĳ dient mĳ
tot redding.m

Dit is mĳn God, en ik zal
hem prĳzen;n mĳn vaders
God,o en ik zal hem ver-
heffen.p

3 Jehovah is een manlĳk per-
soonvan oorlog.q Jehovah
is zĳn naam.r

4 Farao’s wagens en zĳn strĳd-
krachten heeft hĳ in de
zee geworpen,s

En de keur van zĳn krĳgs-
lieden is verzonken in de
Rode Zee.t

5 De woelige wateren bedekten
hen ten slotte;u zĳ zon-
ken in de diepten als een
steen.v

6 Uw rechterhand, o Jehovah,
toont zich krachtig in ver-
mogen.w

Uw rechterhand, o Jehovah,
kan een vĳand verplette-
ren.a

7 En in de volheid van uw supe-
rioriteit kunt gĳ neerwer-
pen wie tegen u opstaan;b

Gĳ zendt uw brandende
toorn uit, als stoppels wor-
den zĳ erdoor verteerd.c

8 En door de adem van uw
neusgatend werden wate-
ren opgehoopt;

Ze bleven staan als een dam
van stromen;

De woelige wateren stolden
in het hart van de zee.

9 De vĳand zei: ’Ik zal achter-
volgen!e Ik zal inhalen!f

Ik zal buit verdelen!g Mĳn
ziel zal zich aan hen ver-
zadigen!

Ik zal mĳn zwaard trekken!
Mĳn hand zal hen verdrĳ-
ven!’h

10 Gĳ hebt geblazen met uw
adem,i de zee heeft hen
bedekt;j

Zĳ zonken als lood in majes-
tueuze wateren.k

11 Wie onder de goden is als gĳ,
o Jehovah?l

Wie is als gĳ, die u machtig
betoont in heiligheid?m

Die gevreesd moet wordenn

met lofliederen,o die won-
deren doet.p

12 Gĳ hebt uw rechterhand uit-
gestrekt,q waarop de aar-
de hen heeft verzwolgen.r

13 In uw liefderĳke goedheid
hebt gĳ het volk geleid dat
gĳ hebt teruggehaald;s

In uw sterkte zult gĳ hen
stellig naar uw heilige
verblĳfplaats geleiden.t

14 Volken moeten horen,u ze zul-
len in beroering worden
gebracht;v

Barenswee
¨
enw moeten de be-

woners van Filist _ea aan-
grĳpen.

l De 3:24; 2Sa 7:22; 1Kor 8:5; m Le 19:2; Jes 6:3;

1Pe 1:16; n Lu 12:5; Heb 12:28; o Heb 2:12; p Ex

11:9; q Ex 15:6; r Ps 78:53; Heb 11:29; s Ps 106:10;

t Ps 78:54; u Nu 14:14; Joz 2:10; v Ps 99:1;

w Ps 48:6.
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15 Dan zullen de stamhoofden
van _Edom werkelĳk ont-
steld zĳn;

Wat de despoten van M _oab
betreft, beving zal hen
aangrĳpen.a

Alle bewoners van K _ana
¨
an

zullen werkelĳk versaagd
zĳn.b

16 Schrik en angst zal hen over-
vallen.c

Wegens de grootheid van uw
arm zullen zĳ onbeweeg-
lĳk zĳn als een steen,

Totdat uw volkd voorbĳtrekt,
o Jehovah,

Totdat het volk dat gĳ hebt
voortgebracht,e voorbĳ-
trekt.f

17 Gĳ zult hen brengen en plan-
ten op de berg van uw erf-
deel,g

Een vaste plaats die gĳ ge-
reedgemaakt hebt om er
zelf te wonen,h o Jehovah,

Een heiligdom,i o Jehovah,
dat uw handen hebben ge-
grond.

18 Jehovah zal als koning rege-
ren tot onbepaalde tĳd,
ja, voor eeuwig.j

19 Toen Farao’s paardenk met
zĳn strĳdwagens en zĳn
ruiters de zee ingingen,l

Liet Jehovah voorts de wa-
teren van de zee over hen
terugkeren,m

Terwĳl de zonen van _Isra
¨
el

over droog land midden
door de zee liepen.”n

20 Nu nam M _irjam, de profe-
tes, A _

¨
arons zuster,o een tamboe-

rĳn in haar hand,p en alle vrou-
wen gingen toen achter haar
aan met tamboerĳnen en in rei-
dansen.q 21 En M _irjam bleef de
mannen ten antwoord zingen:r

„Zingt voor Jehovah,s want
hoog is hĳ verheven ge-
worden.t

Het paard en zĳn berĳder
heeft hĳ in de zee ge-
stort.”u

22 Later liet M _ozes _Isra
¨
el van

de Rode Zee vertrekken en gin-

gen zĳ naar de wildernis van
Sur,a en drie dagen lang trokken
zĳ in de wildernis voort, maar
zĳ vonden geen water.b 23 Na
verloop van tĳd kwamen zĳ te
M _ara,c maar zĳ konden het wa-
ter van M _ara niet drinken, omdat
het bitter was. Daarom gaf hĳ
er de naam M _arad aan. 24 En
het volk ging tegen M _ozes mur-
murerene en zei: „Wat moeten
wĳ nu drinken?” 25 Toen riep
hĳ luid tot Jehovah.f Jehovah dan
leidde hem naar een boom; en
hĳ wierp die in het water en het
water werd zoet.g

Daar stelde Hĳ voor hen een
voorschrift en een procedure voor
de rechtspraak vast, en daar stel-
de hĳ hen op de proef.h 26 En hĳ
zei vervolgens: „Indien gĳ strikt
naar de stem van Jehovah, uw
God, zult luisteren en zult doen
wat recht is in zĳn ogen en wer-
kelĳk het oor zult lenen aan
zĳn geboden en al zĳnvoorschrif-
ten zult onderhouden,i zal ik u
geen enkele van de kwalen op-
leggen die ik deEgyptenaren heb
opgelegd;j want ik ben Jehovah,
die u genees.”k

27 Daarna kwamen zĳ te _Elim,
waar twaalf waterbronnen en ze-
ventig palmbomen waren.l Der-
halve sloegen zĳ daar aan het
water hun legerplaats op.

16 Later vertrokken zĳ van
_Elim,m en de gehele verga-

dering van de zonen van _Isra
¨
el

kwam ten slotte in de wildernis
van Sin,n die tussen _Elim en de
S _ina

¨
ı ligt, op de vĳftiende dag

van de tweede maand na hun uit-
tocht uit het land Eg _ypte.

2 En de gehele vergadering
van de zonen van _Isra

¨
el ging

in de wildernis tegen M _ozes en
A _

¨
aron murmureren.o 3 En de

zonen van _Isra
¨
el bleven tot hen

zeggen: „Waren wĳ maar door
Jehovah’s hand in het land Eg _yp-
te gestorven,p toen wĳ bĳ de
vleespotten zaten,q toen wĳ brood
aten tot verzadiging toe, want
GIJ hebt ons naar deze wildernis
gebracht om deze hele gemeente
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door hongersnood ter dood te
brengen.”a

4 Toen zei Jehovah tot M _ozes:
„Zie, ik laat voor U brood uit de
hemel neerregenen;b en het volk
moet naar buiten gaan en ieder
moet van dag tot dag zĳn hoe-
veelheid bĳeenrapen,c opdat ik
hen op de proef kan stellen of
zĳ al dan niet in mĳn wet zullen
wandelen.d 5 En het moet ge-
schieden op de zesde dag,e dat
zĳ moeten bereiden wat zĳ zul-
len binnenbrengen, en het moet
het dubbele blĳken te zĳn van
wat zĳ dag aan dag steeds bĳeen-
rapen.”f

6 M _ozes en A _
¨
aron zeiden der-

halve tot alle zonen van _Isra
¨
el:

„Vanavond zult GIJ stellig we-
ten dat het Jehovah is die U uit
het land Eg _ypte heeft geleid.g

7 En morgenochtend zult GIJ in-
derdaad Jehovah’s heerlĳkheid
zien,h want hĳ heeft UW murmu-
reringen tegen Jehovah gehoord.
En wat zĳn wĳ, dat GIJ tegen ons
zoudt murmureren?” 8 En M _o-
zes vervolgde: „Het zal zĳn wan-
neer Jehovah U in de avond vlees
te eten geeft en in de morgen
brood tot verzadiging toe, om-
dat Jehovah UW murmureringen
waarmee GIJ tegen hem murmu-
reert, heeft gehoord. En wat zĳn
wĳ? UW murmureringen zĳn niet
tegen ons, maar tegen Jehovah.”i

9 Voorts zei M _ozes tot A _
¨
aron:

„Zeg tot de gehele vergadering
van de zonen van _Isra

¨
el: ’Na-

dert voor Jehovah, want hĳ heeft
UW murmureringen gehoord.’”j

10 Toen gebeurde het dat zodra
A _

¨
aron tot de gehele vergadering

van de zonen van _Isra
¨
el gespro-

ken had, zĳ hun blik naar de
wildernis keerden, en zie! Jeho-
vah’s heerlĳkheid verscheen in
de wolk.k

11 En Jehovah sprak verder
tot M _ozes en zei: 12 „Ik heb
de murmureringen van de zo-
nen van _Isra

¨
el gehoord.l Spreek

tot hen en zeg: ’Tussen de twee
avonden zult GIJ vlees eten en
in de morgen zult GIJ met brood

verzadigd worden;a en GIJ zult
stellig weten dat ik Jehovah, UW

God, ben.’ ”b

13 Bĳgevolg gebeurde het dat
’s avonds de kwartelsc kwamen
opzetten en de legerplaats be-
dekten, en ’s morgens had zich
een dauwlaag rondom de leger-
plaats gevormd.d 14 Naverloop
van tĳd verdampte de dauwlaag,
en zie, daar lag over de opper-
vlakte van de wildernis iets fĳns
en schilferachtigs,e fĳn als rĳpf

op de aarde. 15 Toen nu de zo-
nen van _Isra

¨
el het zagen, zeiden

zĳ vervolgens tot elkaar: „Wat is
dat?” Want zĳ wisten niet wat
het was. Derhalve zei M _ozes tot
hen: „Het is het brood dat Jeho-
vah U tot voedsel gegeven heeft.g

16 Dit is het woord dat Jeho-
vah geboden heeft: ’Raapt ervan
bĳeen, ieder naar gelang van
wat hĳ eet. GIJ dient een gomer-
maath voor iedere persoon te ne-
men, naar het getal der zielen
dat een ieder van U in zĳn tent
heeft.’ ” 17 De zonen van _Isra

¨
el

dan deden dat; en zĳ gingen het
bĳeenrapen, sommigen verzamel-
den veel en sommigen verzamel-
den weinig. 18 Gingen zĳ het
nu met de gomer meten, dan had
hĳ die veel had verzameld niet te
veel, en hĳ die weinig had verza-
meld, had niet te kort.i Zĳ raap-
ten het bĳeen, een ieder naar ge-
lang van wat hĳ at.

19 Toen zei M _ozes tot hen:
„Niemand mag er iets van tot de
morgen overlaten.”j 20 Maar
zĳ luisterden niet naar M _ozes.
Wanneer sommigen er dan van
overlieten tot de morgen, kwa-
men erwormenuit en stonk het;k

derhalve werd M _ozes veront-
waardigd op hen.l 21 Zo raap-
ten zĳ het elke morgenm bĳeen,
ieder naar gelang van wat hĳ
at. Als de zon heet werd, smolt
het.

22 Nu gebeurde het op de zes-
de dag dat zĳ tweemaal zoveel
brood bĳeenraapten,n twee go-
mer-matenvoor

´
e

´
en persoon. Alle

oversten dan van de vergadering
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kwamen het M _ozes berichten.
23 Daarop zei hĳ tot hen: „Het
is wat Jehovah gesproken heeft.
Morgen zal er een sabbatviering
van een heilige sabbat voor Je-
hovah zĳn.a Wat GIJ kunt bak-
ken, bakt dat, en wat GIJ kunt ko-
ken, kookt dat,b en al wat te
veel is, spaart dat voor U op als
iets wat tot de morgen bewaard
dient te worden.” 24 Zĳ spaar-
den het dus op tot de morgen,
juist zoals M _ozes geboden had;
en het stonk niet en ook kwamen
er geen maden in.c 25 Toen zei
M _ozes: „Eet het vandaag, want
vandaag is een sabbatd voor Jeho-
vah. Vandaag zult GIJ het niet op
het veld vinden. 26 Zes dagen
zult GIJ het bĳeenrapen, maar op
de zevende dag is het sabbat.e

Daarop zal het zich niet vormen.”
27 Nu gebeurde het echter op de
zevende dag dat sommigen van
het volk toch naar buiten gingen
om [het] bĳeen te rapen, maar
zĳ vonden niets.

28 Dientengevolge zei Jehovah
tot M _ozes: „Hoe lang nog moet
gĳlieden weigeren mĳn geboden
en mĳn wetten te onderhouden?f

29 Let wel, dat Jehovah Ude sab-
bat heeft gegeven.g Daaromgeeft
hĳ U op de zesde dag brood voor
twee dagen. Iedereen blĳve op
zĳn eigen plaats.h Laat niemand
op de zevende dag zĳn verblĳf-
plaats verlaten.” 30 Toen hield
het volk op de zevende dag de
sabbat.i

31 Het huis van _Isra
¨
el gaf het

voortaan de naam „manna”. En
hetwas wit als korianderzaad, en
de smaak ervan was als die van
platte honingkoeken.j 32 Toen
zei M _ozes: „Dit is het woord dat
Jehovah geboden heeft: ’Vult
er een gomer-maat mee als iets
wat in al UW geslachten bewaard
dient te worden,k opdat zĳ het
brood kunnen zien dat ik U in de
wildernis te eten heb gegeven,
toen ik Uuit het land Eg _ypte leid-
de.’”l 33 Derhalve zei M _ozes
tot A _

¨
aron: „Neem een kruik en

doe daar een volle gomer manna

in en zet die voor het aangezicht
van Jehovah als iets wat in al UW

geslachten bewaard dient te wor-
den.”a 34 Juist zoals Jehovah
M _ozes geboden had, zette A _

¨
aron

het toen v
´
o

´
or de Getuigenisb neer

als iets wat bewaard moest wor-
den. 35 En de zonen van _Isra

¨
el

aten het manna veertig jaar,c tot-
dat zĳ in een bewoond land kwa-
men.d Het manna aten zĳ totdat
zĳ aan de grens van het land K _a-
na

¨
ane kwamen. 36 Een gomer

nu is een tiende van een efa-maat.

17 De gehele vergadering van
de zonen van _Isra

¨
el ver-

trok nu uit de wildernis van Sin,f

etappe na etappe afleggend over-
eenkomstig het bevel van Jeho-
vah,g en legerde zich vervolgens
te R _afidim.h Maar er was geen
drinkwater voor het volk.

2 Toen maakte het volk ruzie
met M _ozes en zei:i „Geef ons wa-
ter, opdat wĳ kunnen drinken.”
MaarM _ozes zei tot hen: „Waarom
maakt GIJ ruzie met mĳ? Waar-
om blĳft GIJ Jehovah op de proef
stellen?”j 3 En het volk dorst-
te daar voortdurend naar water,
en het volk bleef tegen M _ozes
murmureren en zeggen: „Waar-
om hebt gĳ ons uit Eg _ypte doen
optrekken, om ons en onze zo-
nen en ons vee door dorst ter
dood te brengen?”k 4 Ten slot-
te riep M _ozes luid tot Jehovah
en zei: „Wat zal ik met dit volk
doen? Nog even en zĳ zullen mĳ
stenigen!”l

5 Toen zei Jehovah tot M _ozes:
„Treed voor het volk uitm en
neem enigen van de oudere man-
nen van _Isra

¨
el met u, alsmede uw

staf, waarmee gĳ de rivier de Nĳl
hebt geslagen.n Neem die in uw
hand en gĳ moet verder lopen.
6 Zie! Ik sta daar op de rots in
H _oreb v

´
o

´
or u. En gĳ moet op de

rots slaan, en er moet water uit
komen, en het volk moet het
drinken.”o Vervolgens deed M _o-
zes dit voor de ogen van de oude-
re mannen van _Isra

¨
el. 7 Daar-

om gaf hĳ die plaats de naam

HFDST. 16

a Ex 20:8

Ex 31:15

Ex 35:2

Le 23:3

Mr 2:27

b Nu11:8

c Ex 16:33

d Ne9:14

e Ex 20:9

Ex 31:13

De 5:15

Jer 17:22

Mt 12:12

Lu 13:15

f Nu14:11

2Kon 17:14

Ps 78:10

Ps 81:13

Ps 106:13

Lu 16:31

g Ex 31:13

Jes 58:13

Ez 20:12

h Lu23:56

i Le 23:3

De 5:14

j Ex 16:15

Nu11:7

k Ps 105:5

Ps 111:4

l Ps 78:20

�����������������������������

2ekolom

a Heb 9:4

b Ex 27:21

Ex 30:6

Ex 40:20

1Kon 8:9

c De8:2

Ne 9:21

Ps 78:24

Jo 6:49

d Joz 5:12

Ne 9:15

e Nu33:48

De 1:8

De 34:1

�����������������������������

HFDST. 17

f Nu33:12

g Nu33:2

h Nu33:14

i Ex 5:21

Nu14:2

Nu 20:3

j Nu14:22

Ps 78:18

Ps 95:9

Ps 106:14

Lu 4:12

1Kor 10:9

Heb 3:9

k Ex 16:2

l 1Sa 30:6

Jo 10:31

m Ez 2:6

n Ex 7:20

o Nu20:8

De 8:15

Ne 9:15

Ps 78:15

Ps 105:41

Ps 114:8

Jes 48:21

1Kor 10:4

99 Sabbatswet. Geklaag wegens water in Horeb EXODUS 16:23–17:7



M _assaa en M _eriba,b wegens het
geruzie van de zonen van _Isra

¨
el

en omdat zĳ Jehovah op de proef
hadden gesteld,c door te zeggen:
„Is Jehovah in ons midden of
niet?”d

8 NukwamendeAmalekietene

en streden tegen _Isra
¨
el te R _afi-

dim.f 9 Toen zei M _ozes tot J _o-
zua:g „Kies ons mannen uit en
trek uit,h strĳd tegen de Amale-
kieten. Morgen stel ik mĳ op
de top van de heuvel, met de
staf van de [ware] God in mĳn
hand.”i 10 Daarop deed J _ozua
juist zoals M _ozes hem had ge-
zegd,j ten einde tegen de Ama-
lekieten te strĳden; en M _ozes,
A _

¨
aron en Hurk beklommen de

top van de heuvel.

11 En het geschiedde dat zo-
dra M _ozes zĳn hand ophief, de
Isra

¨
elieten superieur bleken te

zĳn;l maar zodra hĳ zĳn hand
liet zakken, bleken de Amalekie-
ten superieur te zĳn. 12 Toen
de handen van M _ozes zwaar wa-
ren, namen zĳ vervolgens een
steen en legden die onder hem,
en hĳ ging erop zitten; en A _

¨
aron

en Hur ondersteunden zĳn han-
den, de een aan deze zĳde en de
ander aan gene zĳde, zodat zĳn
handen onbeweeglĳk bleven tot-
dat de zon onderging. 13 Der-
halve overwon J _ozua _Amalek en
zĳn volk met de scherpte van
het zwaard.m

14 Jehovah zei nu tot M _ozes:
„Schrĳf dit ter gedachtenis in
het boekn en leg het in de oren
van J _ozua: ’Ik zal de herinne-
ring aan _Amalek volledig uit-
wissen van onder de hemel.’”o

15 Voorts bouwde M _ozes een al-
taar en gaf het de naam Jeh _ovah-
N _issi, 16 en zei: „Omdat er een
hand tegen de troonp van Jahq

is, zal Jehovah van geslacht tot
geslacht oorlog met _Amalek heb-
ben.”r

18 Nu kreeg J _ethro, de pries-
ter van M _idian, M _ozes’

schoonvader,s te horen wat God
allemaal voor M _ozes en voor zĳn
volk _Isra

¨
el had gedaan, hoe Jeho-

vah _Isra
¨
el uit Eg _ypte had geleid.a

2 Daarom nam J _ethro, M _ozes’
schoonvader, Zipp _ora, M _ozes’
vrouw, nadat zĳ was weggezon-
den, 3 en haar twee zonen,b

van wie de een de naam G _ersomc

droeg, „omdat”, zo zei hĳ, „ik een
inwonende vreemdeling ben ge-
worden in een vreemd land”;
4 en de naam van de ander was
Eli _

¨
ezer,d „omdat”, om zĳn woor-

den aan te halen, „de God van
mĳn vader mĳn helper is, daar
hĳ mĳ van Farao’s zwaard heeft
bevrĳd”.e

5 J _ethro dan, M _ozes’ schoonva-
der, en zĳn zonen en zĳn vrouw
kwamen tot M _ozes in de wilder-
nis waar hĳ gelegerd was, bĳ de
berg van de [ware] God.f 6 Toen
stuurde hĳ bericht aan M _ozes:
„Ik, uw schoonvader, J _ethro,g ben
tot u gekomen, en ook uw vrouw
en haar twee zonen met haar.”
7 Daarop ging M _ozes zĳn schoon-
vader tegemoet en wierp zich
neer en kuste hem;h voorts vroe-
gen zĳ naar elkaars welstand.
Daarna gingen zĳ de tent binnen.

8 M _ozes verhaalde zĳn schoon-
vader nu alles wat Jehovah van-
wege _Isra

¨
el met Farao en Eg _ypte

had gedaan,i en alle moeilĳkheden
die zĳ onderweg hadden onder-
vonden,j en toch was Jehovah
hen aan het bevrĳden.k 9 Toen
was J _ethro verheugd over al het
goede dat Jehovah voor _Isra

¨
el

had gedaan, doordat hĳ hen uit
de hand van Eg _ypte had bevrĳd.l

10 Dientengevolge zei J _ethro:
„Gezegend zĳ Jehovah, die U uit
de handvanEg _ypte enuit de hand
van Farao heeft bevrĳd, en die
het volk van onder de hand van
Eg _ypte heeft bevrĳd.m 11 Nu
weet ik inderdaad dat Jehovah
groter is dan alle [andere] go-
den,n wegens deze zaak waar-
in zĳ overmoedig tegen hen ge-
handeld hebben.” 12 Toen nam
J _ethro, M _ozes’ schoonvader, een
brandoffer en slachtoffers voor
God;o en A _

¨
aron en alle oudere

mannen van _Isra
¨
el kwamen om
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met M _ozes’ schoonvader brood te
eten voor het aangezicht van de
[ware] God.a

13 Nu gebeurde het de volgen-
de dag dat M _ozes zich als ge-
woonlĳk neerzette om als rech-
ter voor het volk op te treden,b

en van de morgen tot de avond
bleef het volk v

´
o

´
or M _ozes staan.

14 M _ozes’ schoonvader dan zag
wat hĳ allemaal voor het volk
deed. Daarom zei hĳ: „Wat is dit
voor zaak die gĳ voor het volk
doet? Waarom zit gĳ al maar al-
leen en blĳft het gehele volk zich
van de morgen tot de avond v

´
o

´
or

u stellen?” 15 Toen zei M _ozes
tot zĳn schoonvader: „Omdat het
volk naar mĳ toe blĳft komen
om God te raadplegen.c 16 In-
geval er zich onder hen een zaak
voordoet,d moet die bĳ mĳ komen
en ik moet rechtspreken tussen
de ene partĳ en de andere, en
ik moet de beslissingen van de
[ware] God en zĳn wetten be-
kendmaken.”e

17 Hierop zei M _ozes’ schoonva-
der tot hem: „Het is niet goed
zoals gĳ doet. 18 Gĳ zult be-
slist uitgeput raken, zowel gĳ als
dit volk dat met u is, want deze
zaak is een te grote last voor u.f

Gĳ kunt het niet alleen doen.g

19 Luister nu naar mĳn stem.h

Ik zal u raad geven, en God zal
met u blĳken te zĳn.i Treed g

´
ı
´
j

als vertegenwoordiger van het
volk op bĳ de [ware] God,j en
g
´
ı
´
j moet de zaken voor de [ware]

God brengen.k 20 En gĳ moet
hen ter waarschuwing inlichten
omtrent de voorschriften en de
wetten,l en gĳ moet hun de weg
bekendmaken die zĳ dienen te
bewandelen en het werk dat zĳ
dienen te doen.m 21 Maar gĳ-
zelf dient uit heel het volk be-
kwame mannenn te kiezen, die
God vrezen,o betrouwbare man-
nen,p die onrechtvaardige winst
haten;q en gĳ moet die over hen
aanstellen als oversten over dui-
zend,r oversten over honderd,
oversten over vĳftig en oversten
over tien.s 22 En zĳ moeten

bĳ elke geschikte gelegenheid
rechtspreken over het volk; en
het moet geschieden dat zĳ elke
grote zaak voor u zullen bren-
gen,a maar elke kleine zaak zul-
len zĳ zelf als rechters behan-
delen. Maak het zo lichter voor
uzelf, en zĳ moeten de last met
u dragen.b 23 Indien gĳ deze
zaak z

´
o doet, en God [het] u ge-

boden heeft, dan zult gĳ het stel-
lig kunnen volhouden en zal bo-
vendien al dit volk in vrede naar
zĳn eigen plaats gaan.”c

24 M _ozes luisterde onmiddel-
lĳk naar de stemvan zĳn schoon-
vader en deed alles wat hĳ had
gezegd.d 25 En M _ozes ging er-
toe over uit heel _Isra

¨
el bekwame

mannen te kiezen en hun posi-
ties als hoofden over het volk te
geven,e als oversten van duizend,
oversten van honderd, oversten
van vĳftig en oversten van tien.
26 En zĳ spraken bĳ elke geschik-
te gelegenheid recht over het
volk. Een moeilĳke zaak brach-
ten zĳ telkens voor M _ozes,f maar
elke kleine zaak behandelden zĳ
dan zelf als rechters. 27 Daarna
deed M _ozes zĳn schoonvader uit-
geleide,g en deze ging heen naar
zĳn land.

19 In de derde maand nadat
de zonen van _Isra

¨
el uit het

land Eg _ypte waren getrokken,h

op dezelfde dag, kwamen zĳ in de
wildernis van S _ina

¨
ı.i 2 Zĳ dan

braken op uit R _afidimj en kwa-
men in de wildernis van S _ina

¨
ı en

legerden zich in de wildernis;k en
_Isra

¨
el legerde zich daar voorts te-

genover de berg.l

3 En M _ozes klom op tot de
[ware] God, en toen riep Jehovah
tot hem van de bergm en zei: „Dit
dient gĳ tot het huis van J _akob
te zeggen en aan de zonen van _Is-
ra

¨
el mee te delen: 4 ’GIJ hebt

zelf gezien wat ik de Egyptena-
ren gedaan heb,n om U op arends-
vleugels te kunnen dragen en tot
mĳ te brengen.o 5 Nu dan, in-
dien GIJ mĳn stem strikt zult ge-
hoorzamenp en mĳn verbond in-
derdaad zult onderhouden,q dan
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zult GIJ stellig uit alle [andere]
volken mĳn speciale bezit wor-
den,a want de gehele aarde be-
hoort mĳ toe.b 6 En G

´
I
´
J zult mĳ

een koninkrĳk van priesters en
een heilige natie worden.’c Dit
zĳn de woorden die gĳ tot de zo-
nen van _Isra

¨
el dient te zeggen.”

7 M _ozes kwam derhalve en
riep de oudere mannend van het
volk en legde hun al deze woor-
den voor die Jehovah hem gebo-
den had.e 8 Daarna antwoord-
de het gehele volk eenstemmig
en zei: „Alles wat Jehovah ge-
sproken heeft, zĳn wĳ bereid te
doen.”f M _ozes bracht de woorden
van het volk onmiddellĳk aan Je-
hovah over.g 9 Hierop zei Jeho-
vah tot M _ozes: „Zie! Ik kom tot u
in een donkere wolk,h opdat het
volk kan horenwanneer ik met u
spreek,i en zĳ ook tot onbepaalde
tĳd geloof in u mogen stellen.”j

Toen berichtteM _ozes dewoorden
van het volk aan Jehovah.

10 Vervolgens zei Jehovah tot
M _ozes: „Ga naar het volk, en gĳ
moet hen vandaag en morgen
heiligen, en zĳ moeten hun man-
tels wassen.k 11 En tegen de
derde dag moeten zĳ gereed blĳ-
ken te zĳn, want op de derde dag
zal Jehovah voor de ogen van
het gehele volk op de berg S _i-
na

¨
ı neerdalen.l 12 En gĳ moet

rondom een grens trekken voor
het volk en zeggen: ’Wacht U

ervoor de berg te beklimmen, en
raakt zĳn rand niet aan. Ieder
die de berg aanraakt, zal be-
slist ter dood worden gebracht.m

13 Geen hand dient hem aan te
raken, want hĳ zal beslist geste-
nigd of [met pĳlen] doorschoten
worden. Hetzĳ dier, hetzĳ mens,
hĳ zal niet leven.’n Wanneer op
de ramshoorn wordt geblazen,o

mogen zĳzelf op de berg toetre-
den.”

14 Toen daalde M _ozes van de
berg af naar het volk, en hĳ ging
ertoe over het volk te heiligen;
en zĳ gingen hun mantels was-
sen.p 15 Bĳgevolg zei hĳ tot

het volk: „Maakt U gedurende de
drie dagen gereed.a GIJ mannen,
nadert niet tot een vrouw.”b

16 Nu geschiedde het op de der-
de dag, toen het morgen werd, dat
er voorts donderslagen en blik-
semstralen kwamen,c en [er was]
een zware wolkd op de berg en een
zeer sterk hoorngeschal,e zodat
al het volk dat in de legerplaats
was, ging beven.f 17 M _ozes leid-
de nu het volk de legerplaats uit,
de [ware] God tegemoet, en zĳ
stelden zich vervolgens aan de
voet van de berg op.g 18 En de
berg S _ina

¨
ı stond geheel in rook,h

wegens het feit dat Jehovah in
vuur daarop neerdaalde;i en de
rook ervan bleef opstĳgen als de
rook van een kalkoven,j en de ge-
hele berg beefde zeer.k 19 Toen
het hoorngeschal al sterker en
sterker werd, ging M _ozes spreken,
waarop de [ware] God hem ant-
woordde met een stem.l

20 Jehovah daalde dus neer op
de berg S _ina

¨
ı, op de top van de

berg. Toen riep Jehovah M _ozes
naar de top van de berg, en M _ozes
klom vervolgens naar boven.m

21 Jehovah zei nu tot M _ozes: „Ga
naar beneden, waarschuw het
volk dat zĳ niet trachten door
te breken tot Jehovah om eens
te kĳken en velen van hen zou-
den moeten vallen.n 22 En la-
ten ook de priesters, die gere-
geld tot Jehovah naderen, zich
heiligen,o opdat Jehovah niet te-
gen hen losbarst.”p 23 Hierop
zei M _ozes tot Jehovah: „Het volk
kan de berg S _ina

¨
ı niet beklim-

men, want gĳzelf hebt ons reeds
gewaarschuwd, door te zeggen:
’Trek een grens om de berg en
heilig hem.’”q 24 Jehovah zei
echter tot hem: „Ga, daal af, en
gĳ moet naar boven komen, gĳ en
A _

¨
aron met u; maar laten de pries-

ters en het volk niet doorbre-
ken om tot Jehovah op te klim-
men, opdat hĳ niet tegen hen
losbarst.”r 25 Bĳgevolg daalde
M _ozes af naar het volk en zei
het hun.s
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20 Voorts sprak God al deze
woorden en zei:a

2 „Ik ben Jehovah, uw God,b

die u uit het land Eg _ypte heb ge-
leid, uit het slavenhuis.c 3 Gĳ
moogt geen andere godend tegen
mĳn persoon in hebben.

4 Gĳ moogt u geen gesneden
beeld maken, noch enige gedaan-
te gelĳkend op iets wat in de
hemel boven of wat op de aarde
beneden of wat in de wateren on-
der de aarde is.e 5 Gĳ moogt u
voor die niet buigen, noch u er-
toe laten bewegen ze te dienen,f

want ik, Jehovah, uw God, ben
een God die exclusieve toewĳ-
ding eist,g die straf voor de dwa-
ling van vaders brengt over zo-
nen, over het derde geslacht en
over het vierde geslacht, wanneer
het hen betreft die mĳ haten,h

6 maar die liefderĳke goedheid
betracht jegens het duizendste
geslachtwanneer het hen betreft
die mĳ liefhebben en mĳn gebo-
den onderhouden.i

7 Gĳ moogt de naam van Jeho-
vah, uw God, niet op onwaardi-
ge wĳze opnemen,j want Jehovah
zal niet ongestraft laten wie zĳn
naam op onwaardige wĳze op-
neemt.k

8 Ter gedenking van de sab-
batdag, om die heilig te houden,l

9 dient gĳ zes dagen dienst te
verrichten en moet gĳ [daarop]
al uw werk doen.m 10 Maar de
zevende dag is een sabbat voor
Jehovah, uw God.n Gĳ moogt ge-
nerlei werk doen, gĳ, noch uw
zoon, noch uw dochter, [noch]
uw slaaf, noch uw slavin, noch
uw huisdier, noch uw inwonende
vreemdeling die binnen uw poor-
ten is.o 11 Want in zes dagen
heeft Jehovah de hemel en de
aarde, de zee en alles wat daar-
in is, gemaakt,p en vervolgens
rustte hĳ op de zevende dag.q

Daarom zegende Jehovah de sab-
batdag en heiligde hĳ hem ver-
volgens.r

12 Eer uw vader en uw moe-
der,s opdat uw dagen lang mogen

blĳken te zĳn op de grond die
Jehovah, uw God, u geeft.a

13 Gĳ moogt niet moorden.b

14 Gĳ moogt geen overspel
plegen.c

15 Gĳ moogt niet stelen.d

16 Gĳ moogt als getuige geen
valse verklaring tegenuw naaste
afleggen.e

17 Gĳ moogt het huis van uw
naaste niet begeren. Gĳ moogt
de vrouw van uw naaste niet be-
geren,f noch zĳn slaaf, noch zĳn
slavin, noch zĳn stier, noch zĳn
ezel, noch iets wat uw naaste toe-
behoort.”g

18 Het gehele volk nu zag de
donderslagen en de bliksemflit-
sen en het hoorngeschal en de
rokende berg. Op het zien ervan
sidderde het volk en bleef op een
afstand staan.h 19 Toen zeiden
zĳ tot M _ozes: „Spreekt gĳ met
ons, en laten wĳ luisteren; maar
laat God niet met ons spreken,
opdat wĳ niet sterven.”i 20 M _o-
zes dan zei tot het volk: „Weest
niet bevreesd, want om U op de
proef te stellen, is de [ware] God
gekomen,j en opdat de vrees voor
hem voor UW aangezicht moge
blĳven, dat GIJ niet zondigt.”k

21 En het volk bleef op een af-
stand staan, maar M _ozes trad na-
der tot het donkere wolkgevaar-
te, waar de [ware] God was.l

22 En Jehovah zei verder tot
M _ozes:m „Dit dient gĳ tot de zo-
nen van _Isra

¨
el te zeggen: ’GIJ

hebt zelf gezien dat ik uit de
hemel met U gesproken heb.n

23 GIJ moogt naast mĳ geen go-
den van zilver maken, en GIJ

moogt U geen goden van goud
maken.o 24 Een altaar van aar-
dep dient gĳ voor mĳ te maken,
en gĳ moet daarop uw brand-
offers en uw gemeenschapsof-
fers, uw kleinvee en uw rund-
vee offeren.q Op elke plaats waar
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ik mĳn naam zal doen gedenken,
zal ik tot u komen en u stellig ze-
genen.a 25 En indien gĳ een al-
taar van stenen voor mĳ maakt,
moogt gĳ die niet als gehouwen
stenen bouwen. Ingeval gĳ toch
uw beitel erover zwaait, dan zult
gĳ het ontwĳden.b 26 En gĳ
moogt niet langs treden naar
mĳn altaar opklimmen, opdat uw
schaamdelen daarop niet ont-
bloot worden.’

21 En dit zĳn de rechterlĳ-
ke beslissingen die gĳ hun

dient voor te houden:c

2 Ingeval gĳ een Hebreeuwse
slaaf koopt,d zal hĳ zes jaar een
slaaf zĳn,maar in het zevende zal
hĳ zonder vergoeding als vrĳge-
latene weggaan.e 3 Indien hĳ
alleen binnenkomt, zal hĳ ook al-
leen weggaan. Is hĳ de eigenaar
van een vrouw, dan moet zĳn
vrouw met hemweggaan. 4 In-
dien zĳn meester hem een vrouw
geeft en zĳ hem werkelĳk zo-
nen of dochters baart, zullen de
vrouwenhaar kinderenvanhaar
meester worden,f en hĳ zal alleen
weggaan.g 5 Maar zo de slaaf
nadrukkelĳk zegt: ’Ik heb mĳn
meester, mĳn vrouw en mĳn zo-
nen werkelĳk lief; ik wil niet als
vrĳgelatene weggaan’,h 6 dan
moet zĳn meester hem tot de
[ware] God doen naderen en hem
tot aan de deur of de deurpost
brengen; en zĳn meester moet
zĳn oormet een priem doorboren,
en hĳ moet tot onbepaalde tĳd
zĳn slaaf zĳn.i

7 En ingeval een man zĳn
dochter als slavin verkoopt,j zal
zĳ niet weggaan zoals de manne-
lĳke slaven weggaan. 8 Indien
zĳ in de ogen van haar mees-
ter niet welgevallig is, zodat hĳ
haar niet tot bĳvrouwk bestemt
maar haar laat loskopen, zal hĳ
niet het recht hebben haar aan
een buitenlands volk te verko-
pen, aangezien hĳ verraderlĳk
jegens haar handelt. 9 En in-
dien hĳ haar voor zĳn zoon be-
stemt, dient hĳ haar overeenkom-
stig het aan dochters toekomende

recht te behandelen.a 10 Indien
hĳ zich nog een andere vrouw
neemt, dienen haar voedsel, haar
kledingb en wat haar in het hu-
welĳk toekomtc niet verminderd
te worden. 11 Indien hĳ haar
deze drie dingen niet zal geven,
dan moet zĳ om niet, zonder geld,
weggaan.

12 Wie een man zo slaat dat
hĳ werkelĳk sterft, dient zonder
mankeren ter dood gebracht te
worden.d 13 Maar ligt iemand
niet op de loer en de [ware] God
laat het door zĳn hand geschie-
den,e dan moet ik voor u een
plaats bepalen waarheen hĳ kan
vluchten.f 14 En ingeval een
man zo verhit wordt jegens zĳn
naaste dat hĳ hem met sluwheid
doodt,g dient gĳ hem zelfs van
mĳn altaar weg te halen, opdat
hĳ sterft.h 15 Enwie zĳn vader
en zĳn moeder slaat, dient zon-
der mankeren ter dood gebracht
te worden.i

16 En wie een mens ontvoertj

en hem werkelĳk verkooptk of in
wiens hand hĳ is aangetroffen,
dient zonder mankeren ter dood
gebracht te worden.l

17 En wie kwaad afsmeekt
over zĳn vader en zĳn moeder,
dient zonder mankeren ter dood
gebracht te worden.m

18 En ingeval mannen ruzie
krĳgen en de een zĳn naaste
werkelĳk met een steen of een
hak slaat en hĳ niet sterft maar
het bed moet houden, 19 dan
moet, indien hĳ opstaat en wer-
kelĳk buitenshuis rondloopt op
iets wat hĳ als steun heeft, de-
gene die hem heeft geslagen, vrĳ
van straf zĳn; hĳ zal alleen diens
verzuimde werktĳd vergoeden,
totdat hĳ hem volledig heeft la-
ten genezen.

20 En ingeval een man zĳn
slaaf of zĳn slavin met een stok
slaatn en hĳ of zĳ werkelĳk onder
zĳn hand sterft, dient deze zon-
der mankeren gewroken te wor-
den.o 21 Maar indien hĳ nog
een dag of twee dagen in leven
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blĳft, dient hĳ niet gewroken te
worden, want hĳ is zĳn geld.

22 En ingeval mannen met el-
kaar vechten en zĳ werkelĳk
een zwangere vrouw letsel toe-
brengen en haar kinderena inder-
daad te voorschĳn komen maar
er geen noodlottig ongeval ge-
schiedt, dient er zonder manke-
ren schadevergoeding van hem
te worden ge

¨
eist, naar hetgeen

de eigenaar van de vrouw hem
mocht opleggen; en hĳ moet die
door tussenkomst van de rech-
tersb geven. 23 Maar geschiedt
er een noodlottig ongeval, dan
moet gĳ geven ziel voor ziel,c

24 oog voor oog, tand voor tand,
hand voor hand, voet voor voet,d

25 brandplek voor brandplek,
wond voor wond, slag voor slag.e

26 En ingeval een man het oog
van zĳn slaaf of het oog van zĳn
slavin treft en hĳ het werkelĳk
vernielt, dient hĳ hem als ver-
goeding voor zĳn oog als vrĳgela-
tene heen te zenden.f 27 En in-
dien het de tand van zĳn slaaf of
de tand van zĳn slavin is die hĳ
uitslaat, dient hĳ hemals vergoe-
ding voor zĳn tand als vrĳgelate-
ne heen te zenden.

28 En ingeval een stier een
man of een vrouw stoot en hĳ
of zĳ werkelĳk sterft, dient de
stier zonder mankeren gestenigd
te worden,g maar zĳn vlees dient
niet gegeten te worden; en de
eigenaar van de stier is vrĳ van
straf. 29 Maar indien een stier
reeds vroeger de gewoonte had
stotig te zĳn en zĳn eigenaar ge-
waarschuwd was maar hĳ hem
niet onder bewaking placht te
houden, en hĳ werkelĳk een man
of een vrouw heeft gedood, dient
de stier gestenigd te worden en
ook zĳn eigenaar dient ter dood
gebracht te worden. 30 Wordt
hem een losprĳs opgelegd, dan
moet hĳ de loskoopprĳs voor
zĳn ziel geven naar alles wat
hem mocht worden opgelegd.h

31 Of hĳ nu een zoon stootte
of een dochter stootte, er dient

overeenkomstig deze rechterlĳke
beslissing met hem gehandeld
te worden.a 32 Indien het een
slaaf of een slavin was die door
de stier werd gestoten, zal hĳ
de prĳs van dertig sikkelenb aan
zĳn of haar meester geven, en de
stier zal gestenigd worden.

33 En ingeval een man een put
openmaakt, of ingeval een man
een put delft en die niet afdekt,
en er werkelĳk een stier of een
ezel in valt,c 34 dient de eige-
naar van de put vergoeding te
geven.d De prĳs dient hĳ aan de
eigenaar ervan terug te geven,
en het dode dier zal zĳn eigen-
dom worden. 35 En ingeval de
stier van een man de stier van
een ander letsel toebrengt en die
werkelĳk sterft, dan moeten zĳ
de levende stier verkopen en de
prĳs die ervoor wordt betaald,
verdelen; en ook het dode dier
dienen zĳ te verdelen.e 36 Of
indien het bekend was dat een
stier reeds vroeger de gewoonte
had stotig te zĳn maar zĳn eige-
naar hem niet onder bewaking
placht te houden,f dient hĳ zon-
der mankeren stier met stier te
vergoeden,g en het dode [dier]
zal zĳn eigendom worden.

22 Ingeval een man een stier
of een schaap steelt en hĳ

die werkelĳk slacht of verkoopt,
dient hĳ vĳf stuks rundvee te
vergoeden voor de stier en vier
stuks kleinvee voor het schaap.h

2 (Indien een diefi bĳ het in-
breken wordt betraptj en hĳ wer-
kelĳk wordt geslagen en sterft,
is er geen bloedschuld wegens
hem.k 3 Indien de zon reeds op
hem heeft geschenen, is er bloed-
schuld wegens hem.)

Hĳ dient zonder mankeren ver-
goeding te geven. Heeft hĳ niets,
dan moet hĳ verkocht worden om
het door hem gestolene [te ver-
goeden].l 4 Indien het gestolene
onmiskenbaar nog levend in zĳn
hand wordt aangetroffen, hetzĳ
stier of ezel of schaap, dient hĳ
het dubbele te vergoeden.
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5 Indien een man een veld of
een wĳngaard laat afweiden en
hĳ werkelĳk zĳn lastdieren uit-
zendt en veroorzaakt dat een an-
der veld wordt verteerd, dient
hĳ het beste van zĳn eigen veld
of het beste van zĳn eigen wĳn-
gaard als vergoeding te geven.a

6 Ingeval een vuur uitslaat en
het werkelĳk doorns aantast, en
schoven of het staande koren of
een veld worden verteerd,b dient
degene die het vuur heeft aan-
gestoken, zonder mankeren [het
verbrande] te vergoeden.

7 Ingeval een man zĳn naaste
geld of voorwerpen in bewa-
ring geeft,c en het wordt uit het
huis van die man gestolen, dient
de dief, indien hĳ wordt gevon-
den, het dubbele te vergoeden.d

8 Wordt de dief niet gevonden,
dan moet men de eigenaar van
het huis tot de [ware] God doen
naderene om te zien of hĳ niet
zĳn hand op de goederen van zĳn
naaste heeft gelegd. 9 Bĳ elke
zaak van overtreding,f betreffen-
de een stier, een ezel, een schaap,
een kledingstuk, wat maar ook
verloren is waarvan hĳ mocht
zeggen: ’Dat is het!’, dient de
zaak van hen beiden voor de
[ware] God te komen.g Degene
die door God schuldig verklaard
zal worden, dient aan zĳn naaste
het dubbele te vergoeden.h

10 Ingeval een man een ezel
of stier of schaap of wat voor
huisdier ook, aan de hoede van
zĳn naaste toevertrouwt, en het
[beest] werkelĳk sterft of ver-
minkt raakt, of wordt wegge-
voerd terwĳl niemand het ziet,
11 dient er een eedi bĳ Jehovah
tussen hen beiden plaats te heb-
ben dat hĳ zĳn hand niet op de
goederen van zĳn naaste heeft
gelegd;j en de eigenaar ervan
moet die aannemen, en de an-
der behoeft geen vergoeding te
geven. 12 Maar indien ze in-
derdaad van hem gestolen zĳn,
dient hĳ aan de eigenaar ervan
vergoeding te geven.k 13 In-

dien het inderdaad door een wild
dier is verscheurd,a dient hĳ het
als bewĳs te brengen.b Voor iets
wat door een wild dier is ver-
scheurd, behoeft hĳ geen vergoe-
ding te geven.

14 Maar ingeval iemand iets
van zĳn naaste vraagtc en het
werkelĳk verminkt raakt of sterft
terwĳl de eigenaar ervan er niet
bĳ is, dient hĳ zonder mankeren
vergoeding te geven.d 15 In-
dien de eigenaar ervan erbĳ is,
behoeft hĳ geen vergoeding te
geven. Indien het gehuurd is,
moet het in de huurprĳs inbegre-
pen zĳn.

16 Ingeval nu een man een
maagd verleidt die niet verloofd
is, en hĳ werkelĳk bĳ haar ligt,e

dient hĳ haar zonder mankeren
voor de koopprĳs tot vrouw te
nemen.f 17 Indien haar vader
vastbesloten weigert haar aan
hem te geven, dient hĳ zoveel
geld te betalen als de koopsom
voor maagden bedraagt.g

18 Een tovenares moogt gĳ niet
in leven laten.h

19 Iedereen die bĳ een dier ligt,
dient beslist ter dood gebracht te
worden.i

20 Wie aan andere goden slacht-
offers brengt dan aan Jehovah al-
leen, dient aan de vernietiging te
worden prĳsgegeven.j

21 En gĳ moogt een inwo-
nende vreemdeling niet slecht
behandelen, noch hem verdruk-
ken,k want gĳlieden werdt inwo-
nende vreemdelingen in het land
Eg _ypte.l

22 Geen enkele weduwe of va-
derloze jongen moogt gĳlieden
kwellen.m 23 Kwelt gĳ hem
toch, dan zal ik, indien hĳ op
enige wĳze luid tot mĳ roept,
zĳn luide geroep zeker horen;n

24 en mĳn toorn zal inderdaad
ontbranden,o en ik zal U stellig
doden met het zwaard, en UW

vrouwen moeten weduwen wor-
den en UW zonen vaderloze jon-
gens.p
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25 Indien gĳ geld leent aan
mĳn volk, aan de ellendige in uw
nabĳheid,a moogt gĳ niet als een
woekeraar worden jegens hem.
GIJ moogt hem geen rente opleg-
gen.b

26 Indien gĳ soms het kleed
van uw naaste tot pand neemt,c

dient gĳ het hem bĳ het onder-
gaan van de zon terug te geven.
27 Want het is zĳn enige bedek-
king.d Het is zĳn mantel voor zĳn
huid. Waarin zal hĳ zich neer-
leggen? En het zal vast en zeker
geschieden dat hĳ luid tot mĳ zal
roepen, en ik zal stellig horen,
want ik ben goedgunstig.e

28 Gĳ moogt God geen kwaad
toewensen,f noch een overste on-
der uw volk vervloeken.g

29 Uw volle opbrengst en de
overvloed van uw perskuip moogt
gĳ niet aarzelend geven.h De
eerstgeborene vanuw zonen dient
gĳ mĳ te geven.i 30 Aldus dient
gĳ met uw stier en uw schaap te
doen:j Zeven dagen zal het [jong]
bĳ zĳn moeder blĳven.k Op de
achtste dag dient gĳ het mĳ te
geven.

31 En GIJ dient U heilige man-
nen voor mĳ te betonen;l en
vlees op het veld dat iets is wat
door een wild dier verscheurd is,
moogt GIJ niet eten.m GIJ dient
het voor de honden te werpen.n

23 Gĳ moogt geen onwaar be-
richt verbreiden.o Verleen

de goddeloze geen medewerking
door een getuige te worden die
geweld beraamt.p 2 Gĳ moogt
de grote massa niet volgen met
kwade oogmerken;q en gĳ moogt
in een geschil niet een zodanig
getuigenis afleggen dat gĳ af-
wĳkt met de grote massa om het
recht te buigen.r 3 Wat de ge-
ringe betreft, gĳ moogt in een ge-
schil hem aangaande geen blĳk
geven van begunstiging.s

4 Ingeval gĳ de stier van uw
vĳand of zĳn ezel verdwaald aan-
treft, dient gĳ die zonder manke-
ren naar hem terug te brengen.t

5 Ingeval gĳ de ezel van iemand

die u haat, onder zĳn vracht
ziet liggen, dan moet gĳ u er-
van weerhouden hem aan zĳn lot
over te laten. Samen met hem
dient gĳ [het dier] zonder man-
keren los te maken.a

6 Gĳ dient de rechterlĳke be-
slissing van de arme onder u in
zĳn geschil niet te verdraaien.b

7 Gĳ dient u ver te houden van
een leugenwoord.c En dood de
onschuldige en de rechtvaardige
niet, want ik zal de goddeloze
niet rechtvaardig verklaren.d

8 Gĳ dient geen steekpennin-
gen aan te nemen, want steek-
penningen verblinden scherp-
zienden en kunnen de woorden
van rechtvaardigen verdraaien.e

9 En gĳ moogt een inwonen-
de vreemdeling niet verdruk-
ken,f daar GIJZELF de ziel van
de inwonende vreemdeling hebt
gekend, want GIJ werdt inwonen-
de vreemdelingen in het land
Eg _ypte.g

10 En gedurende zes jaar dient
gĳ uw land te bezaaien en gĳ
moet de opbrengst ervan inzame-
len.h 11 Maar het zevende jaar
dient gĳ het onbebouwd te laten
en gĳ moet het braak laten lig-
gen,i en de armen van uw volk
moeten ervan eten; en wat zĳ
overlaten, dient het wild gedier-
te van het veld te eten.j Aldus
dient gĳ te doen met uw wĳn-
gaard en uw olĳfbosje.

12 Zes dagen dient gĳ uw werk
te doen;k maar op de zevende dag
dient gĳ u ervan te onthouden,
opdat uw stier en uw ezel rust
kunnen hebben en de zoon van uw
slavin en de inwonende vreemde-
ling zich kunnen verkwikken.l

13 En GIJ dient U te hoeden
met betrekking tot alles wat ik
U heb gezegd;m en GIJ moogt de
naam van andere goden niet ver-
melden. Die dient niet uit uw
mond te worden gehoord.n

14 Driemaal in het jaar dient gĳ
mĳ een feest te vieren.o 15 Gĳ

k Ex 20:9; Lu 13:14; l De 5:14; m De 4:9; 1Ti 4:16;

Heb 12:15; n De 12:3; Joz 23:7; Ho 2:17; o De

16:16.
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zult het feest der ongezuurde bro-
den houden.a Zeven dagen zult
gĳ ongezuurde brodenb eten, juist
zoals ik u geboden heb, op de be-
stemde tĳd in de maand _Abib,c

want daarin zĳt gĳ uit Eg _ypte
getrokken. En men mag niet met
lege handen voor mĳ verschĳ-
nen.d 16 Verder het oogstfeest
van de eerste rĳpe vruchtene van
uw arbeid, van wat gĳ op het veld
zaait;f en het feest der inzameling
bĳ de afloop van het jaar, wanneer
gĳ uw arbeid van het veld inza-
melt.g 17 Bĳ drie gelegenheden
in het jaar zal al wat mannelĳk
onder u is, voor het aangezicht
van de [ware] Heer, Jehovah, ver-
schĳnen.h

18 Gĳ moogt het bloed van mĳn
slachtoffer niet samen met iets
gezuurds offeren. En het vet van
mĳn feest dient niet de nacht
over te blĳven tot de morgen.i

19 Het beste van de eerste rĳpe
vruchten van uw bodem dient gĳ
naar het huis van Jehovah, uw
God, te brengen.j

Gĳ moogt een bokje niet in de
melk van zĳn moeder koken.k

20 Zie, ik zend een engell voor
u uit om u onderweg te behoeden
en u naar de plaats te brengen
die ik heb bereid.m 21 Neem u
wegens hem in acht en gehoor-
zaam zĳn stem. Gedraag u niet
weerspannig tegen hem, want hĳ
zal UW overtreding niet verge-
ven;n omdat mĳn naam in hem
is. 22 Maar indien gĳ zĳn stem
strikt gehoorzaamt en werkelĳk
alles doet wat ik zal spreken,o

dan zal ik stellig vĳandig tegen-
over uw vĳanden zĳn en benau-
wen die u benauwen.p 23 Want
mĳn engel zal voor u uit gaan
en u inderdaad brengen naar de
Amorieten en de Hethieten en
de Ferezieten en de Kana

¨
anie-

ten, de Hevieten en de Jebusie-
ten, en ik zal hen stellig verdel-
gen.q 24 Gĳ moogt u voor hun
goden niet buigen, noch u er-
toe laten bewegen ze te dienen,
en gĳ moogt niets maken gelĳk

hun werken,a maar gĳ zult ze
zonder mankeren omverhalen en
gĳ zult zonder mankeren hun
heilige zuilen aan stukken bre-
ken.b 25 En GIJ moet Jehovah,
UW God, dienen,c en hĳ zal stel-
lig uw brood en uw water zege-
nen;d en ik zal inderdaad de kwa-
len uit uw midden verwĳderen.e

26 Het zal in uw land niet voor-
komen dat een vrouw een mis-
kraam heeft of onvruchtbaar is.f

Ik zal het getal van uw dagen vol
maken.g

27 En ik zal de schrik voor
mĳ voor u uit zenden,h en ik
zal stellig alle volken waaronder
gĳ komt, in verwarring brengen,
en ik zal u inderdaad de nek van
al uw vĳanden geven.i 28 En
ik wil het gevoel van verslagen-
heid voor u uit zenden,j en dit
zal de Hevieten, de Kana

¨
anie-

ten en de Hethieten eenvoudig
van voor uw aangezicht verdrĳ-
ven.k 29 Ik zal hen niet in

´
e

´
en

jaar van voor uw aangezicht ver-
drĳven, opdat het land geen ver-
latenwoestenĳ wordt en dewilde
dieren van het veld zich werke-
lĳk tegen u vermenigvuldigen.l

30 Langzamerhand zal ik hen
van voor uw aangezicht verdrĳ-
ven, totdat gĳ vruchtbaar wordt
en het land werkelĳk in bezit
neemt.m

31 En ik wil uw grens bepalen
van de Rode Zee tot aan de zee
van de Filistĳnen en van de wil-
dernis tot aan de Rivier;n want
ik zal de bewoners van het land
in UW hand geven, en gĳ zult hen
stellig van voor uw aangezicht
verdrĳven.o 32 Gĳ dient geen
verbond met hen of hun goden
te sluiten.p 33 Zĳ dienen niet
in uw land te wonen, opdat zĳ u
niet tegen mĳ doen zondigen. In-
geval gĳ hun goden dient, zou
het u tot een strik worden.”q

24 En tot M _ozes zei hĳ: „Klim
op tot Jehovah, gĳ en

A _
¨
aron, N _adab en Ab _ihur en ze-

ventigs van de oudere mannen
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van _Isra
¨
el, en GIJ moet U van ver-

re neerbuigen. 2 En M _ozes al-
leen moet tot Jehovah naderen;
maar zĳ dienen niet te naderen,
en het volk dient nietmet hemop
te klimmen.”a

3 Toen kwam M _ozes en ver-
haalde het volk alle woorden
van Jehovah en alle rechterlĳ-
ke beslissingen,b en het gehele
volk antwoordde eenstemmig en
zei: „Alle woorden die Jehovah
heeft gesproken, zĳn wĳ bereid
te doen.”c 4 Bĳgevolg schreef
M _ozes alle woorden van Jehovah
op.d Vervolgens stond hĳ vroeg
in de morgen op en bouwde aan
de voet van de berg een altaar
en twaalf zuilen overeenkomstig
de twaalf stammen van _Isra

¨
el.e

5 Daarna zond hĳ jonge mannen
van de zonen _Isra

¨
els heen en zĳ

brachten brandoffers en offerden
stieren als slachtoffers, als ge-
meenschapsoffersf voor Jehovah.
6 Toen nam M _ozes de helft van
het bloed en deed het in schalen,g

en de helft van het bloed spren-
kelde hĳ op het altaar.h 7 Ten
slotte nam hĳ het boek van het
verbondi en las het voor ten aan-
horen van het volk.j Toen zeiden
zĳ: „Alles wat Jehovah heeft ge-
sproken, zĳn wĳ bereid te doen
en wĳ willen gehoorzaam zĳn.”k

8 Derhalve nam M _ozes het bloed
en sprenkelde het op het volkl en
zei: „Dit is het bloed van het ver-
bondm dat Jehovah met U heeft
gesloten betreffende al deze
woorden.”

9 Toen klommen M _ozes en
A _

¨
aron, N _adab en Ab _ihu en zeven-

tig van de oudere mannen van _Is-
ra

¨
el naar boven, 10 en ten slot-

te zagen zĳ de God van _Isra
¨
el.n

En onder zĳn voeten was iets als
een werk van saffieren vloerte-
gels en als de hemel zelf wat zui-
verheid betreft.o 11 En hĳ stak
zĳn hand niet uit tegen de aan-
zienlĳken van de zonen _Isra

¨
els,p

maar zĳ kregen een visioen van
de [ware] Godq en aten en dron-
ken.r

12 Jehovah zei nu tot M _ozes:
„Klim op tot mĳ op de berg en

blĳf daar, aangezien ik u de ste-
nen tafelen wil geven en de wet
en het gebod, die ik moet schrĳ-
ven om hen te onderwĳzen.”a

13 Derhalve stonden M _ozes en
zĳn dienaar J _ozua op en M _ozes
besteeg de berg van de [ware]
God.b 14 Maar tot de oudere
mannen had hĳ gezegd: „Wacht
op deze plaats op ons totdat wĳ
tot U terugkeren.c En ziet! A _

¨
aron

en Hurd zĳn bĳ U. Al wie een
rechtszaak heeft, wende zich
tot hen.”e 15 Zo besteeg M _ozes
de berg, terwĳl de wolk de berg
bedekte.f

16 Jehovah’s heerlĳkheidg ver-
bleef nu op de berg S _ina

¨
ıh en de

wolk bedekte hem voorts zes da-
gen lang. Ten slotte riep hĳ op
de zevende dag tot M _ozes uit
het middenvan dewolk.i 17 En
voor de ogen van de zonen van
_Isra

¨
el was de aanblik van Jeho-

vah’s heerlĳkheid als een verte-
rend vuurj op de top van de berg.
18 Toen begaf M _ozes zich mid-
den in de wolk en klom verder de
berg op.k En M _ozes bleef veertig
dagen en veertig nachtenl op de
berg.

25 Vervolgens sprak Jeho-
vah tot M _ozesm en zei:

2 „Spreek tot de zonen van _Is-
ra

¨
el, opdat zĳ voor mĳ een bĳ-

drage inzamelen: Van iedereen
wiens hart hem ertoe aandrĳft,
dient gĳlieden de bĳdrage voor
mĳ in te zamelen.n 3 En dit is
de bĳdrage die GIJ van hen dient
in te zamelen: goudo en zilverp

en koperq 4 en blauw draad en
roodpurpergeverfde wol en kar-
mozĳnen stof en fĳn linnen en
geitenhaarr 5 en roodgeverf-
de ramsvellen en robbenvellen
en acaciahout;s 6 olie voor het
licht,t balsemolieu voor de zalf-
oliev en voor welriekend reuk-
werk;w 7 en onyxstenen en zet-
stenen voor de efodx en voor het
borststuk.y 8 En zĳ moeten
voor mĳ een heiligdom maken,
daar ik in hun midden moet ver-
blĳven.z 9 Overeenkomstig al-
les wat ik u toon als het model
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van de tabernakel en het model
van al zĳn toebehoren, zo dient
GIJ het te maken.a

10 En zĳ moeten een Ark van
acaciahout maken,b twee en een
halve el lang en anderhalve el
breed en anderhalve el hoog.
11 En gĳ moet haar met zui-
ver goud bekleden.c Van binnen
en van buiten dient gĳ haar te
bekleden, en gĳ moet er rond-
om een gouden rand op maken.d

12 En gĳ moet er vier gouden
ringen voor gieten en die bo-
ven haar vier poten bevestigen,
twee ringen namelĳk aan haar
enekant en twee ringen aan haar
andere kant.e 13 En gĳ moet
draagbomen van acaciahout ma-
ken en ze met goud bekleden.f

14 En gĳ moet de draagbomen
door de ringen aan weerskanten
van de Ark steken, om daarmee
de Ark te dragen. 15 De draag-
bomen dienen in de ringen van
de Ark te blĳven. Ze dienen er
niet uit verwĳderd te worden.g

16 En in de Ark moet gĳ de ge-
tuigenis leggen, die ik u zal ge-
ven.h

17 En gĳ moet een deksel ma-
ken van zuiver goud, twee en
een halve el lang en anderhalve
el breed.i 18 En gĳ moet twee
cherubs van goud maken. Van
gedreven werk dient gĳ ze te ma-
ken, aan de beide uiteinden van
het deksel.j 19 En maak

´
e

´
en

cherub aan het ene uiteinde en
´
e

´
en cherub aan het andere uit-

einde.k Op het deksel dient GIJ de
cherubs te maken, aan de beide
uiteinden ervan. 20 En de che-
rubs moeten hun twee vleugels
naar boven uitgespreid houden,
met hun vleugels het deksel be-
schuttend, terwĳl hun gezichten
naar elkaar toe gekeerd zĳn.l De
gezichten van de cherubs dienen
naar het deksel gekeerd te zĳn.
21 En gĳ moet het dekselm bo-
ven op de Ark leggen, en in de
Ark zult gĳ de getuigenis leggen,
die ik u zal geven. 22 En ik wil
mĳ daar aan u vertonen en van
boven het deksel, van tussen de

twee cherubs die op de ark der
getuigenis zĳn, met u spreken,a

ja, [over] alles wat ik u voor de
zonen van _Isra

¨
el gebieden zal.b

23 En gĳ moet een tafelc van
acaciahout maken, twee el lang
en een el breed en anderhalve el
hoog. 24 En gĳ moet die met
zuiver goud bekleden, en gĳ moet
er een gouden rand omheen ma-
ken.d 25 En gĳ moet er een lĳst
van een handbreedte omheen
maken, en gĳ moet een gouden
rand rondom haar lĳst maken.e

26 En gĳ moet er vier gouden
ringen voor maken en de ringen
aan de vier hoeken zetten die
voor de vier poten zĳn.f 27 De
ringen dienen dicht bĳ de lĳst te
zitten als houders voor de draag-
bomen, om de tafel te dragen.g

28 En gĳ moet de draagbomen
van acaciahout maken en ze met
goud bekleden, en daarmee moet
de tafel worden gedragen.h

29 En gĳ moet haar schotels
en haar bekers en haar kannen
en haar schalen maken, waarmee
[plengoffers] uitgegoten zullen
worden. Van zuiver goud dient
gĳ ze te maken.i 30 En gĳ moet
op de tafel steeds het toonbrood
voor mĳn aangezicht leggen.j

31 En gĳ moet een lampen-
standaard van zuiver goud ma-
ken. Van gedreven werk dient de
lampenstandaard te worden ge-
maakt.k Zĳn voetstuk, zĳn ar-
men, zĳn kelken, zĳn knoppen
en zĳn bloesems dienen uit hem
voort te komen. 32 En zes ar-
men komen uit zĳn zĳden, drie
armen van de lampenstandaard
uit zĳn ene zĳde en drie armen
van de lampenstandaard uit zĳn
andere zĳde.l 33 Drie kelken in
de vorm van amandelbloesems
zitten aan het ene stel armen,
met afwisselend knoppen en bloe-
sems, en drie kelken in de vorm
van amandelbloesems aan het
andere stel armen, met afwis-
selend knoppen en bloesems.m

Zo is het met de zes armen die
uit de lampenstandaard komen.
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34 En aan de lampenstandaard
zitten vier kelken in de vorm
van amandelbloesems,met afwis-
selend zĳn knoppen en zĳn bloe-
sems.a 35 En de knop onder
twee armen komt uit hem voort
en de knop onder de twee andere
armen komt uit hem voort en de
knop onder nog twee armen komt
uit hem voort, voor de zes armen
die uit de lampenstandaard ko-
men.b 36 Hun knoppen en hun
armen dienen uit hem voort te
komen.Het geheel is

´
e

´
en stuk ge-

dreven werk, van zuiver goud.c

37 En gĳ moet er zeven lam-
pen voor maken; en de lampen
moeten worden ontstoken, en ze
moeten schĳnen op de ruimte er-
v

´
o

´
or.d 38 En zĳn snuiters en

zĳn vuurpotten zĳn van zuiver
goud.e 39 Van een talent zui-
ver goud dient hĳ hem te maken
met al dit erbĳ behorende gerei.
40 En zie toe dat gĳ ze maakt
naar hun model, dat u op de berg
werd getoond.f

26 En de tabernakel dient gĳ
te maken van tien tent-

kleden,g van getwĳnd fĳn linnen
en blauw draad en roodpurperge-
verfde wol en karmozĳnen stof.h

Met cherubs,i borduurderswerk,
zult gĳ ze maken. 2 De lengte
van elk tentkleed is achtentwin-
tig el en de breedte van elk tent-
kleed is vier el. Er is

´
e

´
en maat

voor alle tentkleden.j 3 Vĳf
tentkleden dienen een reeks te
vormen, doordat het ene aan het
andere gevoegd wordt, en [nog
eens] vĳf tentkleden een reeks,
doordat het ene aan het andere
gevoegd wordt.k 4 En gĳ moet
lussen van blauw draad maken
aan de rand van het ene tent-
kleed aan het einde van de reeks;
en gĳ dient hetzelfde te doen aan
de rand van het buitenste tent-
kleed bĳ de andere plaats van
samenvoeging.l 5 Gĳ zult vĳf-
tig lussen maken aan het ene
tentkleed, en vĳftig lussen zult
gĳ maken aan het uiteinde van
het tentkleed dat bĳ de andere
plaats van samenvoeging is, zo-

dat de lussen tegenover elkaar
zitten.a 6 En gĳ moet vĳftig
gouden haken maken en de tent-
kleden door middel van de haken
aan elkaar voegen, en het moet
´
e

´
en tabernakel worden.b

7 En gĳ moet kleden van gei-
tenhaarc makenvoorde tent over
de tabernakel. Gĳ zult elf tent-
kleden maken. 8 De lengte van
elk tentkleed is dertig el,d en de
breedte van elk tentkleed is vier
el. Er is

´
e

´
en maat voor de elf

tentkleden. 9 En gĳ moet vĳf
tentkleden afzonderlĳk samen-
voegen en zes tentkleden afzon-
derlĳk,e en gĳ moet het zesde
tentkleed aan de voorkant van
de tent dubbelvouwen. 10 En
gĳ moet vĳftig lussen maken aan
de rand van het ene tentkleed,
de buitenste in de reeks, en vĳf-
tig lussen aan de rand van het
tentkleed bĳ de andere plaats
van samenvoeging. 11 En gĳ
moet vĳftig koperenf haken ma-
ken en de haken in de lussen
steken en de tent samenvoegen,
en ze moet

´
e

´
en geheel worden.g

12 En wat van de kleden van
de tent overblĳft, is een over-
hangend gedeelte. De helft van
het tentkleed dat overblĳft, dient
aan de achterkant van de taber-
nakel over te hangen. 13 En de
el aan de ene kant en de el aan
de andere kant die in de lengte
van de kleden van de tent over-
blĳft, zal dienen als een overhan-
gend gedeelte aan de zĳden van
de tabernakel, om hem aan deze
en aan gene zĳde te bedekken.

14 En gĳ moet een dekkleed
voor de tent maken van rood-
geverfde ramsvellen en een dek-
kleedvan robbenvellen daarover-
heen.

15 En gĳ moet de paneellĳs-
tenh voor de tabernakel maken
van acaciahout, rechtopstaand.
16 Tien el is de lengte van een
paneellĳst, en anderhalve el is
de breedte van elke paneellĳst.
17 Elke paneellĳst heeft twee
tappen, die met elkaar verbon-
den zĳn. Zo zult gĳ met alle
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paneellĳsten van de tabernakel
doen. 18 En gĳ moet de paneel-
lĳsten voor de tabernakel ma-
ken, twintig paneellĳsten voor
de kant die naar de N _egeb, naar
het zuiden, gekeerd is.

19 En onder de twintig paneel-
lĳsten zult gĳ veertig zilveren
voetstukken met inzinkinga ma-
ken; twee voetstukken met in-
zinking onder de ene paneellĳst
met haar twee tappen en twee
voetstukken met inzinking on-
der de andere paneellĳst met
haar twee tappen. 20 En voor
de andere zĳde van de taberna-
kel, de noordkant, twintig pa-
neellĳsten,b 21 en hun veertig
zilveren voetstukken met inzin-
king, twee voetstukken met in-
zinking onder de ene paneellĳst
en twee voetstukken met inzin-
king onder de andere paneel-
lĳst.c 22 En voor de achterge-
deelten van de tabernakel, naar
het westen, zult gĳ zes paneellĳs-
tenmaken.d 23 Engĳ zult twee
paneellĳsten maken als hoek-
stĳlen van de tabernakele aan zĳn
beide achtergedeelten. 24 En ze
dienen volkomen gelĳk te zĳn
aan de onderkant, en te zamen
dienen ze volkomen gelĳk te zĳn
tot aan de bovenkant van elk bĳ
de eerste ring. Zo dient het voor
die beide te zĳn. Ze zullen dienen
tot twee hoekstĳlen. 25 En er
moeten acht paneellĳsten zĳn
en hun zilveren voetstukken met
inzinking, zestien voetstukken,
twee voetstukken met inzinking
onder de ene paneellĳst en twee
voetstukken met inzinking on-
der de andere paneellĳst.

26 En gĳ moet stangen maken
van acaciahout,f vĳf voor de pa-
neellĳsten van de ene zĳde van
de tabernakel, 27 en vĳf stan-
gen voor de paneellĳsten van de
andere zĳde van de tabernakel
en vĳf stangen voor de paneel-
lĳsten van de zĳde van de taber-
nakel voor de twee achtergedeel-
ten, naar het westen.g 28 En de
middelste stang, in het midden

van de paneellĳsten, loopt door
van het ene einde tot het andere.

29 En gĳ zult de paneellĳsten
met goud bekleden,a en hun rin-
gen zult gĳ van goud maken als
houders voor de stangen; en gĳ
moet de stangen met goud bekle-
den. 30 En gĳ moet de taber-
nakel oprichten overeenkomstig
het plan dat u daarvan op de berg
is getoond.b

31 En gĳ moet een gordĳnc ma-
ken van blauw draad en roodpur-
pergeverfde wol en karmozĳnen
stof en getwĳnd fĳn linnen. Hĳ
zal het maken met cherubs,d bor-
duurderswerk. 32 En gĳ moet
het aanbrengen aanvier met goud
beklede zuilen van acacia[hout].
Hun pinnen zĳn van goud. Ze
staan op vier zilveren voetstuk-
ken met inzinking. 33 En gĳ
moet het gordĳn onder de haken
aanbrengen en de ark der getuige-
nise daarheen, binnen het gordĳn,
brengen; en het gordĳn moet voor
U een scheiding maken tussen
het Heiligef en het Allerheiligste.g

34 En gĳ moet het deksel op de
ark der getuigenis in het Aller-
heiligste leggen.

35 En gĳ moet de tafel bui-
ten het gordĳn zetten, en de lam-
penstandaardh tegenover de tafel
aan de kant van de tabernakel
die naar het zuiden gekeerd is; en
de tafel zult gĳ aan de noordzĳde
zetten. 36 En gĳ moet een af-
schermingi voor de ingang van
de tent maken van blauw draad
en roodpurpergeverfde wol en
karmozĳnen stof en getwĳnd fĳn
linnen, veelkleurig weverswerk.
37 En gĳ moet voor de afscher-
ming vĳf zuilen van acacia[hout]
maken en ze met goud bekleden.
Hun pinnen zĳn van goud. En gĳ
moet er vĳf koperen voetstuk-
ken met inzinking voor gieten.

27 En gĳ moet het altaar van
acaciahout maken, vĳf el

lang en vĳf el breed. Het altaarj

dient vierkant te zĳn, en drie el
hoog. 2 En gĳ moet de hoor-
nenk ervan op de vier hoeken
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maken. Zĳn hoornen zullen er-
uit voortkomen, en gĳ moet het
met koper bekleden.a 3 En gĳ
moet er bakken bĳ maken om
zĳn vettige as weg te ruimen,
en schoppen en schalen en vor-
ken en vuurpotten; en gĳ zult al
het daarbĳ behorende gerei van
koper maken.b 4 En gĳ moet er
een traliewerk voor maken, een
netwerkc van koper; en gĳ moet
aan het net vier koperen rin-
gen maken aan de vier uiteinden
ervan. 5 En gĳ moet het on-
der de lĳst van het altaar plaat-
sen, eronder, binnenin, en het net
moet tot halverwege het altaar
reiken.d 6 En gĳ moet draag-
bomen maken voor het altaar,
draagbomen van acaciahout, en
gĳ moet ze met koper bekleden.e

7 En zĳn draagbomen moeten in
de ringen worden gestoken, en
de draagbomen moeten zich aan
de beide zĳden van het altaar be-
vindenwanneer men het draagt.f

8 Als een holle kist van planken
zult gĳ het maken. Zoals hĳ u
op de berg getoond heeft, z

´
o zal

men het maken.g

9 En gĳ moet het voorhofh van
de tabernakel maken. Voor de
kant die naar de N _egeb, naar
het zuiden, gekeerd is, heeft het
voorhof draperie

¨
en van getwĳnd

fĳn linnen;i de lengte van deze
ene zĳde is honderd el. 10 En
de twintig zuilen daarvoor en
hun twintig voetstukken met
inzinking zĳn van koper. De pin-
nen van de zuilen en hun ver-
bindingsstukken zĳn van zilver.j

11 Zo is het ook voor de noord-
zĳde in de lengte: de draperie

¨
en

zĳn voor een lengte van honderd
el, en de twintig zuilen daarvoor
en hun twintig voetstukken met
inzinking zĳn van koper; de pin-
nen van de zuilen en hun ver-
bindingsstukken zĳn van zilver.k

12 Wat de breedte van het voor-
hof betreft, aan de westzĳde zĳn
de draperie

¨
en vĳftig el, terwĳl

hun zuilen tien en hun voetstuk-
ken met inzinking tien [in getal]
zĳn.l 13 En de breedte van het
voorhof aan de oostzĳde, in de

richting van de opgang [der zon],
is vĳftig el.a 14 En er zĳn vĳf-
tien el draperie

¨
en aan de ene

kant, terwĳl hun zuilen drie en
hun voetstukken met inzinking
drie [in getal] zĳn.b 15 En voor
de andere kant zĳn er vĳftien
el draperie

¨
en, terwĳl hun zuilen

drie en hun voetstukken met in-
zinking drie [in getal] zĳn.c

16 En voor de poort van het
voorhof is er een afscherming van
twintig el lang, van blauw draad
en roodpurpergeverfde wol en
karmozĳnen stof en getwĳnd fĳn
linnen, veelkleurig weverswerk,d

terwĳl de zuilen daarvoor vier en
hun voetstukken met inzinking
vier [in getal] zĳn.e 17 Alle zui-
len van het voorhof rondom heb-
ben zilveren bevestigingen, en
hun pinnen zĳn van zilver, maar
hun voetstukken met inzinking
van koper.f 18 De lengte van
het voorhof is honderd elg en de
breedte vĳftig el en de hoogte
vĳf el, van getwĳnd fĳn linnen,
en hunvoetstukkenmet inzinking
zĳn van koper. 19 En al het ge-
rei van de tabernakel bĳ al zĳn
dienst en al zĳn tentpinnen en alle
pinnen van het voorhof zĳn van
koper.h

20 Wat u aangaat, gĳ dient de
zonen van _Isra

¨
el te gebieden dat

zĳ u zuivere, gestoten olĳfolie
brengenvoor het licht, omde lam-
pen voortdurend te laten schĳ-
nen.i 21 In de tent der samen-
komst, buiten het gordĳnj dat bĳ
de Getuigenis is, zullen A _

¨
aron

en zĳn zonen het in orde bren-
gen, van de avond tot de mor-
gen, voor het aangezicht van Je-
hovah.k Het is een inzetting tot
onbepaalde tĳd voor hun geslach-
ten,l te onderhouden door de zo-
nen van _Isra

¨
el.m

28 En wat u aangaat, doe uw
broer A _

¨
aron tot u naderen

en zĳn zonen met hem uit het
midden der zonen van _Isra

¨
el, op-

dat hĳ mĳ als priester kan die-
nen:n A _

¨
aron,o N _adab en Ab _ihu,p

Ele _azar en _Ithamar,q de zonen
van A _

¨
aron. 2 En gĳ moet voor
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uw broer A _
¨
aron heilige klederen

maken, tot heerlĳkheid en luis-
ter.a 3 En gĳzelf dient te spre-
ken tot alle wĳzen met een hart
dat ik met de geest van wĳs-
heidb vervuld heb, en zĳ moeten
A _

¨
arons klederen maken om hem

te heiligen, opdat hĳ mĳ als
priester kan dienen.c

4 En dit zĳn de klederen die zĳ
zullen maken: een borststukd en
een efode en een schouderman-
telf en een lang gewaad met een
ruitvormig motief, een tulbandg

en een sjerp;h en zĳ moeten de
heilige klederen maken voor uw
broer A _

¨
aron en zĳn zonen, opdat

hĳ mĳ als priester kan dienen.
5 En zĳzelf zullen het goud en
het blauwe draad en de roodpur-
pergeverfde wol en de karmozĳ-
nen stof en het fĳne linnen ne-
men.

6 En zĳ moeten de efod maken
van goud, blauw draad en rood-
purpergeverfdewol, karmozĳnen
stof en getwĳnd fĳn linnen, bor-
duurderswerk.i 7 En hĳ dient
twee schouderstukken te heb-
ben, die aan de twee uiteinden er-
van samengevoegd kunnen wor-
den, en hĳ moet samengevoegd
worden.j 8 En de gordel,k die
erop is om hem strak aan te bin-
den, dient op dezelfde wĳze ver-
vaardigd te worden, van dezelf-
de materialen, van goud, blauw
draaden roodpurpergeverfdewol
en karmozĳnen stof en getwĳnd
fĳn linnen.

9 En gĳ moet twee onyxste-
nenl nemen en daarin de namen
van de zonen van _Isra

¨
elm grave-

ren,n 10 zes van hun namen op
de ene steen en de namen van de
zes overigen op de andere steen,
naar de volgorde van hun geboor-
te.o 11 Met steensnĳderswerk,
met zegelgraveerkunst, dient gĳ
de namen van de zonen van _Isra-
el in de twee stenen te graveren.p

Gevat in gouden zettingen zult
gĳ ze maken.q 12 En gĳ moet
de twee stenen op de schouder-
stukken van de efod zetten als
gedachtenisstenen voor de zonen

van _Isra
¨
el;a en A _

¨
aron moet op

zĳn beide schouderstukken hun
namen voor het aangezicht van
Jehovah dragen, tot een gedach-
tenis. 13 En gĳ moet zettingen
van goud maken, 14 en twee
kettinkjes van zuiver goud.b Als
koorden zult gĳ ze maken, als
touwwerk; en gĳ moet de op touw
gelĳkende kettinkjes aan de zet-
tingen vasthechten.c

15 En gĳ moet het borststuk
der rechtspraakd maken, als bor-
duurderswerk. Op de wĳze waar-
op de efod vervaardigd is, zult
gĳ het maken. Van goud, blauw
draaden roodpurpergeverfdewol
en karmozĳnen stof en getwĳnd
fĳn linnen zult gĳ het maken.e

16 Het dient vierkant te zĳn
wanneer het dubbelgevouwen is,
een span van de hand lang en een
span van de hand breed.f 17 En
gĳ moet het vullen met een steen-
vulling, vier rĳen stenen.g Een rĳ
van robĳn,h topaasi en smaragd,j

de eerste rĳ. 18 En de tweede
rĳ: turkoois,k saffierl en jaspis.m

19 En de derde rĳ: lesjem-steen,
agaatn en amethist.o 20 En de
vierde rĳ: chrysolietp en onyxq en
jade. Met gouden kassen dienen
ze in hun zettingen gevat te zĳn.r

21 En de stenen dienen naar de
namen van de zonen van _Isra

¨
el

te zĳn, de twaalf naar hun na-
men.s Van zegelgraveerwerk die-
nen ze voorzien te zĳn, elk naar
zĳn naam, voor de twaalf stam-
men.t

22 En aan het borststuk moet
gĳ gevlochten kettinkjes maken,
als touwwerk, van zuiver goud.u

23 En gĳ moet aan het borststuk
twee gouden ringen maken,v en
gĳ moet de twee ringen aan de
beide uiteinden van het borst-
stuk zetten. 24 En gĳ moet de
twee gouden koorden door de
twee ringen aan de uiteinden van
het borststuk steken.w 25 En
gĳ zult de beide einden van de
twee koorden door de twee zet-
tingen halen, en gĳ moet deze
op de schouderstukken van de
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efod zetten, aan de voorkant er-
van.a 26 En gĳ moet twee gou-
den ringen maken en die zet-
ten aan de beide uiteinden van
het borststuk, op zĳn binnen-
rand, die naar de efod toe ge-
keerd is.b 27 En gĳ moet twee
gouden ringen maken en ze op
de twee schouderstukken van de
efod zetten, onderaan, aan de
voorkant ervan, vlak bĳ de plaats
waar hĳ samengevoegd is, boven
de gordel van de efod.c 28 En
men zal het borststuk met zĳn
ringen aan de ringen van de efod
vastbinden met een blauw snoer,
opdat het boven de gordel van de
efod blĳft hangen en het borst-
stuk niet op de efod kan ver-
schuiven.d

29 En A _
¨
aron moet de namen

van de zonen van _Isra
¨
el op het

borststuk der rechtspraakop zĳn
hart dragen wanneer hĳ het Hei-
lige binnentreedt, tot een voort-
durende gedachtenis voor het
aangezicht van Jehovah. 30 En
gĳ moet deUrime en de Tummim
in het borststuk der rechtspraak
leggen, en ze moeten op A _

¨
arons

hart blĳken te zĳn wanneer hĳ
voor het aangezicht van Jeho-
vah treedt; en A _

¨
aron moet voort-

durend de rechtspraakf van de
zonen van _Isra

¨
el op zĳn hart

dragen voor het aangezicht van
Jehovah.

31 En gĳ moet de schouder-
mantel van de efod geheel van
blauw draad maken.g 32 En bo-
venaan in het midden ervan
moet een opening zĳn. Zĳn ope-
ning dient rondom een rand te
hebben, het product van een we-
ver. De opening ervoor dient te
zĳn als die van een mali

¨
enkolder,

opdat hĳ niet kan inscheuren.h

33 En aan zĳn zoom moet gĳ
granaatappels maken van blauw
draad en roodpurpergeverfde
wol en karmozĳnen stof, rond-
om aan zĳn zoom, en daartus-
sen rondom gouden belletjes;i

34 een gouden belletje en een
granaatappel, een gouden belle-
tje en een granaatappel, rondom

aan de zoom van de schouder-
mantel.a 35 En A _

¨
aron moet hem

aan hebben om dienst te ver-
richten, en het van hem afkom-
stige geluid moet gehoord wor-
den wanneer hĳ het heiligdom
binnentreedt voor het aange-
zicht van Jehovah enwanneer hĳ
naar buiten komt, opdat hĳ niet
sterft.b

36 En gĳ moet een blinkende
plaat van zuiver goud maken en
daarin met zegelgraveerkunst
graveren: ’Heiligheid behoort Je-
hovah toe.’c 37 En gĳ moet ze
met een blauw snoer vastmaken,
en ze moet op de tulband ko-
men.d Aan de voorkant van de tul-
band dient ze te komen. 38 En
ze moet op A _

¨
arons voorhoofd ko-

men, en A _
¨
aron moet de verant-

woordelĳkheid dragen voor de
dwaling die begaan is tegen de
heilige voorwerpen,e die de zonen
van _Isra

¨
el zullen heiligen, dat wil

zeggen al hunheilige gaven; en ze
moet voortdurend op zĳn voor-
hoofd blĳven, om goedkeuring
voor hen te verwervenf voor het
aangezicht van Jehovah.

39 En gĳ moet het lange ge-
waad van fĳn linnen weven met
een ruitvormig motief en een tul-
band van fĳn linnen maken,g en
gĳ zult een sjerp maken,h veel-
kleurig weverswerk.

40 En voor A _
¨
arons zonen zult

gĳ lange gewaden maken,i en
gĳ moet sjerpen voor hen ma-
ken, en gĳ zult hoofddeksels voor
hen maken,j tot heerlĳkheid en
luister.k 41 En daarmee moet
gĳ uw broer A _

¨
aron en zĳn zo-

nen met hem bekleden, en gĳ
moet hen zalvenl en hun hand
met macht vullenm en hen heili-
gen, en zĳ moeten mĳ als pries-
ters dienen. 42 En maak linnen
broeken voor hen, om het naakte
vlees te bedekken.n Van de heu-
pen tot aan de dĳen dienen ze te
reiken. 43 En A _

¨
aron en zĳn zo-

nen moeten die aan hebben wan-
neer zĳ de tent der samenkomst
binnengaan of wanneer zĳ tot
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het altaar naderen om in de hei-
lige plaats dienst te verrichten,
opdat zĳ geen dwaling op zich la-
den en stellig sterven. Het is een
inzetting tot onbepaalde tĳd voor
hem en zĳn nageslacht na hem.a

29 Dit nu is de zaak die gĳ ten
opzichte van hen dient te

doen om hen te heiligen, opdat
zĳ mĳ als priesters dienen: Neem
een jonge stier en twee rammen,b

gave [dieren],c 2 en ongezuurd
brood en ongezuurde ringvormi-
ge koeken, met olie bevochtigd,
en ongezuurde wafels, met olie
bestreken.d Van tarwebloem zult
gĳ ze maken. 3 En gĳ moet ze
op een mand leggen en ze in de
mand aanbieden,e en ook de stier
en de twee rammen.

4 En gĳ zult A _
¨
aron en zĳn zo-

nen doen toetreden tot de ingangf

van de tent der samenkomst, en
gĳ moet hen met water wassen.g

5 Dan moet gĳ de klederen ne-
menh en A _

¨
aron bekleden met het

lange gewaad en de schouder-
mantel van de efod en met de
efoden het borststuk, en gĳ moet
het hem met de gordel van de
efod stevig ombinden.i 6 En gĳ
moet de tulband op zĳn hoofd
zetten en het heilige teken van
opdracht aan de tulband bevesti-
gen.j 7 En gĳ moet de zalfoliek

nemen en die op zĳn hoofd gieten
en hem zalven.l

8 Vervolgens zult gĳ zĳn zonen
doen toetreden en gĳ moet hen
met de lange gewaden bekleden.m

9 En gĳ moet hen omgorden met
de sjerpen, zowel A _

¨
aron als zĳn

zonen, en gĳ moet hun het hoofd-
deksel om [het hoofd] winden; en
het priesterschap moet hun toe-
behoren als een inzetting tot on-
bepaalde tĳd.n Zo moet gĳ de
hand van A _

¨
aron en de hand van

zĳn zonen met macht vullen.o

10 Nu moet gĳ de stier nader-
bĳ brengen v

´
o

´
or de tent der sa-

menkomst, en A _
¨
aron en zĳn zo-

nen moeten hun handen op de
kop van de stier leggen.p 11 En
gĳ moet de stier voor het aange-

zicht van Jehovah, bĳ de ingang
van de tent der samenkomst,
slachten.a 12 En gĳ moet wat
van het bloed van de stier ne-
menb en dat met uw vinger op
de hoornen van het altaar doen,c

en al het overige bloed zult gĳ
aan de voet van het altaar uit-
storten.d 13 En gĳ moet al het
vet nemene dat de ingewanden
bedekt,f en het aanhangsel aan
de leverg en de beide nieren en
het vet dat daarop zit, en gĳ moet
dat op het altaar in rook doen
opgaan.h 14 Maar het vlees van
de stier en zĳn huid en zĳn drek
zult gĳ buiten de legerplaats met
vuur verbranden.i Het is een
zondeoffer.

15 Dan zult gĳ de ene ram ne-
men,j en A _

¨
aron en zĳn zonen

moeten hun handen op de kop
van de ram leggen.k 16 En gĳ
moet de ram slachten en zĳn
bloed nemen en dit rondom op
het altaar sprenkelen.l 17 En
gĳ zult de ram in zĳn stukken
versnĳden, en gĳ moet zĳn in-
gewanden en zĳn schenkels was-
senm en zĳn stukken tegen el-
kaar aan leggen en zo tot aan zĳn
kop. 18 En gĳ moet de gehele
ram op het altaar in rook doen
opgaan. Het is een brandoffern

voor Jehovah, een rustig stem-
mende geur.o Het is een vuur-
offer voor Jehovah.

19 Vervolgens moet gĳ de an-
dere ram nemen, en A _

¨
aron en zĳn

zonen moeten hun handen op de
kop van de ram leggen.p 20 En
gĳ moet de ram slachten en wat
van zĳn bloed nemen en dat doen
op de rechteroorlel van A _

¨
aron en

op de rechteroorlel van zĳn zo-
nen en op de duim van hun rech-
terhand en de grote teen van
hun rechtervoet,q en gĳ moet het
bloed rondomop het altaar spren-
kelen. 21 En gĳ moet wat van
het bloed nemen dat op het al-
taar is en wat van de zalfolie,r

en gĳ moet dat spatten op A _
¨
aron

en zĳn klederen en op zĳn zo-
nen en de klederen van zĳn zo-
nen met hem, opdat hĳ en zĳn
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klederen en zĳn zonen en de kle-
deren van zĳn zonen met hem
inderdaad heilig mogen zĳn.a

22 En gĳ moet van de ram het
vet nemen en de vetstaartb en
het vet dat de ingewanden be-
dekt, en het aanhangsel van de
lever en de beide nieren en het
vet dat daarop zit, en de rechter-
poot,c want het is een ram der
installatie;d 23 ook een rond
brood en een ringvormige geolie-
de broodkoek en een wafel uit
de mand met ongezuurde broden
die voor het aangezicht van Je-
hovah is.e 24 En gĳ moet dit al-
les op de handpalmen van A _

¨
aron

en op de handpalmen van zĳn zo-
nen leggen,f en gĳ moet het heen
en weer bewegen als een beweeg-
offer voor het aangezicht van Je-
hovah.g 25 En gĳ moet het uit
hun handen nemen en het op het
altaar op het brandoffer in rook
doen opgaan tot een rustig stem-
mende geur voor het aangezicht
van Jehovah.h Het is een vuur-
offer voor Jehovah.i

26 En gĳ moet de borst nemen
van de ram der installatie,j die
voor A _

¨
aron is, en die heen en

weer bewegen als een beweeg-
offer voor het aangezicht van Je-
hovah, en ze moet uw deel wor-
den. 27 En gĳ moet de borstk

van het beweegoffer en de poot
van het heilige deel, die bewo-
genwerden die bĳgedragenwerd
van de ram der installatie,l van
wat voor A _

¨
aron en van wat voor

zĳn zonen was, heiligen. 28 En
het moet van A _

¨
aron en van zĳn

zonen worden krachtens een
tot onbepaalde tĳd durend voor-
schrift, te onderhouden door de
zonen van _Isra

¨
el, omdat het een

heilig deel is;m en het zal een hei-
lig deel worden, door de zonen
van _Isra

¨
el af te staan. Van hun

gemeenschapsoffersn is het hun
heilige deel voor Jehovah.

29 En de heilige kledereno die
van A _

¨
aron zĳn, zullen dienen

voor zĳn zonenp na hem, om hen
daarin te zalvenq en om daarin
hun hand met macht te vullen.r

30 Zeven dagena zal degene uit
zĳn zonen die hem als priester
opvolgt en die de tent der samen-
komst binnentreedt om in de hei-
lige plaats dienst te verrichten,
ze dragen.

31 En gĳ zult de ram der in-
stallatie nemen, en gĳ moet zĳn
vlees op een heilige plaats koken.b

32 En A _
¨
aron en zĳn zonen moe-

ten het vlees van de ram en het
brood dat in de mand is, etenc

bĳ de ingang van de tent der
samenkomst. 33 En zĳ moeten
de dingen eten waarmee verzoe-
ning gedaan is om hun hand met
macht te vullen, ten einde hen
te heiligen.d Maar een vreemde
mag er niet van eten, omdat ze
iets heiligs zĳn.e 34 En zo er
iets van het vlees van het instal-
latieoffer en van het brood tot
de morgen zou overblĳven, dan
moet gĳ het overgeblevene met
vuur verbranden.f Het mag niet
gegeten worden, want het is iets
heiligs.

35 En gĳ moet aldus ten op-
zichte van A _

¨
aron en zĳn zonen

doen, overeenkomstig alles wat
ik u geboden heb.g Gĳ zult zeven
dagen nemen om hun hand met
macht te vullen.h 36 En dage-
lĳks zult gĳ de stier van het zon-
deoffer ter verzoening offeren,i

en gĳ moet het altaar ontzon-
digen doordat gĳ er verzoening
over doet, en gĳ moet het zalvenj

om het te heiligen. 37 Gĳ zult
zeven dagen nemen om verzoe-
ning over het altaar te doen, en
gĳ moet het heiligenk opdat het
inderdaadeen allerheiligst altaar
mag worden.l Een ieder die het
altaar aanraakt, zal heilig zĳn.m

38 En dit is het wat gĳ op het
altaar zult offeren: jonge ram-
men, elk een jaar oud, gedurig
twee per dag.n 39 En gĳ zult
de ene jonge ram ’s morgens of-
feren,o en gĳ zult de andere jon-
ge ram tussen de twee avonden
offeren.p 40 En een tiende deel
van een efa-maat meelbloem,q be-
vochtigd met een vierde hin ge-
stoten olie, en een drankofferr
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van een vierde hin wĳn zullen er
nog bĳ komen voor de eerste jon-
ge ram. 41 En gĳ zult de twee-
de jonge ram tussen de twee
avonden offeren. Met een zelf-
de graanoffera als ’s morgens en
met zo’n zelfde drankoffer zult
gĳ hem opdragen als een rustig
stemmende geur, een vuuroffer
voor Jehovah. 42 Het is een be-
stendigb brandoffer in al UW ge-
slachten bĳ de ingang van de tent
der samenkomst voor het aan-
gezicht van Jehovah, waar ik mĳ
aan ulieden zal vertonen om daar
tot u te spreken.c

43 En ik zal mĳ daar stellig
aan de zonen van _Isra

¨
el verto-

nen, en ze zal stellig door mĳn
heerlĳkheid geheiligd worden.d

44 En ik wil de tent der samen-
komst en het altaar heiligen; en
ik zal A _

¨
aron en zĳn zonen hei-

ligene om mĳ als priesters te
dienen. 45 En ikwil in hetmid-
den van de zonen van _Isra

¨
el ver-

blĳven, en ik wil bewĳzen hun
God te zĳn.f 46 En zĳ zullen
stellig weten dat ik Jehovah, hun
God, ben, die hen uit het land
Eg _ypte heb geleid om in hun mid-
den te verblĳven.g Ik ben Jeho-
vah, hun God.h

30 En gĳ moet een altaar ma-
ken als een plaats om reuk-

werki te branden; van acaciahout
zult gĳ het maken. 2 Een el lang
en een el breed; het dient vier-
kant te zĳn, en twee el hoog. Zĳn
hoornen steken eruit.j 3 En gĳ
moet het met zuiver goud bekle-
den, zĳn bovenvlak en zĳn zĳ-
den rondom en zĳn hoornen; en
gĳ moet er een gouden rand om-
heen maken.k 4 Gĳ zult er ook
twee gouden ringen voor maken.
Onder zĳn rand aan twee van zĳn
zĳden zult gĳ ze maken, aan twee
tegenovergestelde zĳden ervan,
daar ze moeten dienen als hou-
ders voor de draagbomen waar-
mee het gedragen moet worden.l

5 En gĳ moet de draagbomen
van acaciahout maken en ze met
goud bekleden.m 6 En gĳ moet

het zetten v
´
o

´
or het gordĳn dat

vlak bĳ de ark der getuigenis is,a

v
´
o

´
or het deksel dat boven de Ge-

tuigenis is, waar ik mĳ aan u zal
vertonen.b

7 En A _
¨
aron moet daarop welrie-

kend reukwerkc in rook doen op-
gaan.d Elke morgen, wanneer hĳ
de lampen in gereedheid brengt,e

zal hĳ het in rook doen opgaan.
8 En wanneer A _

¨
aron tussen de

twee avonden de lampen ont-
steekt, zal hĳ het in rook doen op-
gaan. Het is een bestendig reuk-
werk voor het aangezicht van
Jehovah in UW geslachten. 9 GIJ

moogt daarop geen onwettig reuk-
werkf brengen, noch brandoffer,
noch graanoffer; en GIJ moogt
er geen drankoffer op uitgieten.
10 En A _

¨
aron moet eenmaal per

jaar op de hoornen ervan verzoe-
ning doen.g Met wat van het bloed
van het zondeofferh der verzoe-
ning zal hĳ er eenmaal per jaar
verzoening voor doen in UW ge-
slachten. Het is allerheiligst voor
Jehovah.”

11 Vervolgens sprak Jehovah
tot M _ozes en zei: 12 „Wanneer
gĳ ook maar het totale aantal
van de zonen van _Isra

¨
el opneemt

bĳ wĳze van telling van hen,i

dan moeten zĳ wanneer men hen
telt, ieder een losprĳs voor hun
ziel aan Jehovah geven,j opdat er
geen plaag over hen komt wan-
neer men hen telt.k 13 Dit nu
zullen allen geven die tot de ge-
telden overgaan: een halve sik-
kel volgens de sikkel van de hei-
lige plaats.l Twintig gera’s zĳn
gelĳk aan een sikkel. Een hal-
ve sikkel is de bĳdrage voor Je-
hovah.m 14 Iedereen die tot de
ingeschrevenen overgaat, vanaf
twintig jaar oud en daarboven,
zal de bĳdrage voor Jehovah
geven.n 15 De rĳke dient niet
meer te geven en de geringe mag
niet minder geven dan de hal-
ve sikkel,o ten einde de bĳdrage
voor Jehovah te geven om ver-
zoening te doen voor UW ziel.p
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16 En gĳ moet het zilvergeld der
verzoening van de zonen van _Is-
ra

¨
el nemen en dat geven ten be-

hoeve van de dienst van de tent
der samenkomst,a opdat het voor
de zonen van _Isra

¨
el inderdaad

mag dienen tot een gedachtenis
voor het aangezicht van Jeho-
vah, om verzoening te doen voor
UW ziel.”

17 En Jehovah sprak verder
tot M _ozes en zei: 18 „Gĳ moet
een bekken van koper maken
met een onderstel van koper,
voor het wassen,b en gĳ moet het
plaatsen tussen de tent der sa-
menkomst en het altaar, en er
water in doen.c 19 En A _

¨
aron

en zĳn zonen moeten daar hun
handen en hun voeten wassen.d

20 Wanneer zĳ de tent der sa-
menkomst binnengaan, zullen zĳ
zich met water wassen, opdat zĳ
niet sterven, of wanneer zĳ tot
het altaar naderen om dienst te
verrichten, ten einde een vuur-
offer in rook te doen opgaan
voor Jehovah.e 21 En zĳ moe-
ten hun handen en hun voeten
wassen, opdat zĳ niet sterven,f

en het moet voor hen dienen als
een voorschrift tot onbepaalde
tĳd, voor hem en zĳn nakome-
lingen in al hun geslachten.”g

22 En Jehovah ging voort tot
M _ozes te spreken en zei:
23 „Wat u aangaat, neem u wel-
riekende stoffen van de uitgele-
zenste soort:h vĳfhonderd eenhe-
den mirrei in gestolde druppels,
en half zoveel, tweehonderd vĳf-
tig eenheden, zoete kaneel,j en
tweehonderd vĳftig eenheden
zoete kalmoes,k 24 en vĳfhon-
derd eenheden kassie,l volgens
de sikkel van de heilige plaats,m

en een hinn olĳfolie. 25 Vervol-
gens moet gĳ daarvan een hei-
lige zalfolie maken, een zalf, een
mengsel dat het werk is van een
zalfbereider.o Het dient een hei-
lige zalfoliep te zĳn.

26 Engĳmoet daarmee de tent
der samenkomst zalvenq en de
ark der getuigenis, 27 en de ta-
fel en al haar gerei en de lam-

penstandaard en zĳn gerei en het
reukaltaar, 28 en het brandof-
feraltaar en al zĳn gerei en het
bekken en zĳn onderstel. 29 En
gĳ moet ze heiligen, opdat ze in-
derdaad allerheiligst mogen wor-
den.a Een ieder die ze aanraakt,
zal heilig zĳn.b 30 En gĳ zult
A _

¨
aronc en zĳn zonen zalven,d en

gĳ moet hen heiligen om mĳ als
priesters te dienen.e

31 En gĳ zult tot de zonen van
_Isra

¨
el spreken en zeggen: ’Dit

dient een heilige zalfolie voor
mĳ te blĳven in UW geslachten.f

32 Geen vlees van mensen dient
daarmee ingewreven te worden,
en met deze samenstelling moogt
GIJ niets soortgelĳks maken. Ze
is iets heiligs. Ze dient voor U

iets heiligs te blĳven. 33 Al wie
een soortgelĳke zalf bereidt en
wie er iets van op een vreemde
doet, moet van zĳn volk worden
afgesneden.’”g

34 Voorts zei Jehovah tot M _o-
zes: „Neem u welriekende stof-
fen:h stactedruppels en oniche
en welriekend galbanum en zui-
vere geurige hars.i Er dient een
gelĳke hoeveelheid van elk te
zĳn. 35 En gĳ moet daarvan
een reukwerkj maken, een spece-
rĳenmengsel, het werk van een
zalfbereider, gezouten,k zuiver,
iets heiligs. 36 En gĳ moet een
gedeelte ervan tot fĳn poeder
stampen en iets ervan v

´
o

´
or de

Getuigenis leggen in de tent der
samenkomst,l waar ik mĳ aan u
zal vertonen.m Het dient allerhei-
ligst voor ulieden te zĳn. 37 En
het reukwerk dat gĳ met deze
samenstelling zult maken, moogt
GIJ niet voor UZELF maken.n Het
dient voor u iets heiligs voor Je-
hovah te blĳven.o 38 Iedereen
die iets soortgelĳks maakt om
van de geur ervan te genieten,
moet van zĳn volk worden afge-
sneden.”p

31 En Jehovah ging voort tot
M _ozes te spreken en zei:

2 „Zie, ik heb Bez _ale
¨
el,q de zoon

van _Uri, de zoon van Hur, van de
stam J _uda, bĳ name geroepen.r
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3 En ik zal hem vervullen met
de geest van God inzake wĳs-
heid en verstand en kennis en al-
lerlei kunstvaardigheid,a 4 om
ontwerpen te maken, om te wer-
ken in goud en zilver en koper,b

5 en inzake het bewerken van
stenen, om die te zetten,c en in-
zake het bewerken van hout,
om allerlei producten te maken.d

6 Wat mĳ betreft, zie! ik heb
hem Oh _oliab, de zoon van Ahis _a-
mach, van de stam Dan,e erbĳ ge-
geven, en in het hart van ieder-
een die wĳs van hart is, leg ik
werkelĳk wĳsheid, opdat zĳ in-
derdaad alles wat ik u geboden
heb, kunnen maken:f 7 de tent
der samenkomstg en deArkh voor
de getuigenis en het deksel dat
daarop is,i en al het gerei van de
tent, 8 en de tafel en haar ge-
rei,j en de lampenstandaard van
zuiver goud en al zĳn gerei,k en
het reukaltaar,l 9 en het brand-
offeraltaar en al zĳn gerei,m en
het bekken en zĳn onderstel,n

10 en de klederen van een spe-
ciaal weefsel en de heilige klede-
ren voor de priester A _

¨
aron en de

klederen van zĳn zonen om als
priesters te dienen;o 11 en de
zalfolie en het welriekend reuk-
werk voor het heiligdom.p Naar
alles wat ik u geboden heb, zullen
zĳ doen.”

12 EnJehovah zei verder tot M _o-
zes: 13 „Wat u aangaat, spreek
tot de zonen van _Isra

¨
el en zeg:

’Vooral mĳn sabbatten dient GIJ

te onderhouden,q want dat is een
teken tussen mĳ en U in UW ge-
slachten, opdat GIJ moogt weten
dat ik, Jehovah, het ben die U

heilig.r 14 En GIJ moet de sab-
bat onderhouden, want die is iets
heiligs voor U.s Wie hem onthei-
ligt, zal beslist ter dood gebracht
worden.t Ingeval er iemand is
die daarop werk verricht, dan
moet die ziel uit het midden van
zĳn volk worden afgesneden.u

15 Zes dagen mag er werk ver-
richt worden, maar op de zeven-
de dag is het een sabbat van vol-
komen rust.v Deze is iets heiligs

voor Jehovah. Iedereen die op de
sabbatdag werk verricht, zal be-
slist ter dood gebracht worden.
16 En de zonen van _Isra

¨
el moe-

ten de sabbat onderhouden, op-
dat zĳ de sabbat vieren in hun
geslachten. Het is een verbond
tot onbepaalde tĳd.a 17 Tussen
mĳ en de zonen van _Isra

¨
el is het

een teken tot onbepaalde tĳd,b

want in zes dagen heeft Jehovah
de hemel en de aarde gemaakt,
en op de zevende dag rustte hĳ
en ging hĳ ertoe over zich te ver-
kwikken.’ ”c

18 Zodra hĳ nu ge
¨
eindigd had

met M _ozes op de berg S _ina
¨
ı te

spreken, gaf hĳ hem voorts twee
tafelen der Getuigenis,d tafelen
van steen, beschreven door Gods
vinger.e

32 Intussen nu zag het volk
dat M _ozes lang weg-

bleef eer hĳ van de berg afdaal-
de.f Daarom verzamelde het volk
zich rondom A _

¨
aron en zei tot

hem: „Sta op, maak ons een god
die voor ons uit zal gaan,g want
wat deze M _ozes betreft, de man
die ons uit het land Eg _ypte heeft
opgevoerd,h wĳ weten werke-
lĳk niet wat er met hem is ge-
beurd.” 2 Hierop zei A _

¨
aron tot

hen: „Rukt de gouden oorringeni

af die in de oren van UW vrou-
wen, van UW zonen en van UW

dochters zĳn, en brengt ze bĳ
mĳ.” 3 Toen rukte al het volk
de gouden oorringen die in hun
oren waren af en bracht ze naar
A _

¨
aron. 4 Vervolgens nam hĳ

[het goud] uit hun handen aan,
en hĳ vormde hetj met een gra-
veerĳzer en maakte er toen een
gegoten beeld van een kalfk van.
Nu zeiden zĳ: „Dit is uw God, o _Is-
ra

¨
el, die u uit het land Eg _ypte

heeft opgevoerd.”l

5 Toen nu A _
¨
aron dit zag, ging

hĳ v
´
o

´
or [dat beeld] een altaar

bouwen. Ten slotte riepA _
¨
aronuit

en zei: „Morgen is er een feest
voor Jehovah.” 6 De volgende
dag stonden zĳ derhalve vroeg
op en gingen brandoffers bren-
gen en gemeenschapsoffers aan-
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bieden. Daarna ging het volk zit-
ten om te eten en te drinken.
Voorts stonden zĳ op om zich te
vermaken.a

7 Jehovah zei nu tot M _ozes:
„Ga, daal af, want uw volk dat
gĳ uit het land Eg _ypte hebt op-
gevoerd, heeft verderfelĳk ge-
handeld.b 8 Zĳ zĳn haastig af-
geweken van de weg die ik hun
geboden heb te gaan.c Zĳ heb-
ben zich een gegoten beeld
van een kalf gemaakt en blĳven
zich daarvoor neerbuigen en er
slachtoffers aan brengen en zeg-
gen: ’Dit is uw God, o _Isra

¨
el, die u

uit het land Eg _ypte heeft opge-
voerd.’”d 9 Vervolgens zei Je-
hovah tot M _ozes: „Ik heb naar dit
volk gekeken, en zie, het is een
hardnekkig volk.e 10 Laat mĳ
nu dus begaan, opdat mĳn toorn
tegen hen moge ontbranden en
ik hen kan uitroeien,f en laat mĳ
u tot een grote natie maken.”g

11 Toen vermurwde M _ozes het
aangezicht van Jehovah, zĳn
God,h en zei: „Waarom, o Jeho-
vah, zou uw toorni ontbranden
tegen uw volk dat gĳ met grote
kracht en met een sterke hand
uit het land Eg _ypte hebt geleid?
12 Waaromzouden deEgyptena-
renj zeggen: ’Met een kwade be-
doeling heeft hĳ hen uitgeleid,
om hen te midden van de ber-
gen te doden en hen van de op-
pervlakte van de aardbodem uit
te roeien’?k Keer u af van uw
brandende toornl en gevoel spĳtm

over het kwaad tegen uw volk.
13 Denk aan uw knechten _Abra-
ham, _Isa

¨
ak en _Isra

¨
el, aan wie gĳ

bĳ uzelf gezworen hebt,n door-
dat gĳ tot hen hebt gezegd: ’Ik
zal UW zaad vermenigvuldigen
als de sterren aan de hemel,o en
heel dit land dat ik heb aange-
wezen, zal ik aan UW zaadp ge-
ven, opdat zĳ het inderdaad tot
onbepaalde tĳd in bezit mogen
nemen.’ ”q

14 Toen gevoelde Jehovah spĳt
over het kwaad dat hĳ gezegd
had zĳn volk te zullen aandoen.r

15 Daarna keerde M _ozes zich
om en daalde van de berg afa met
de twee tafelen der Getuigenisb

in zĳn hand, tafelen die aan bei-
de zĳden beschreven waren. Aan
de ene en aan de andere zĳde
waren ze beschreven. 16 En de
tafelen waren het werk van God,
en het schrift was het schrift
van God, in de tafelen gegrift.c

17 Toen nu J _ozua het rumoer
van het volk hoorde, omdat zĳ zo
schreeuwden, zei hĳ tot M _ozes:
„Er is strĳdrumoerd in de leger-
plaats.” 18 Maar hĳ zei:

„Het is niet het geluid van ge-
zang over een machtige
krĳgsverrichting,e

En het is niet het geluidvan
gezang bĳ een nederlaag;

Het is het geluid van ander
gezang dat ik hoor.”

19 Het geschiedde dan dat zo-
dra M _ozes de legerplaats naderde
en hĳ het kalff en de reidansen
kon zien, zĳn toorn ontbrand-
de, en terstond wierp hĳ de tafe-
len uit zĳn handen en verbrĳzel-
de ze aan de voet van de berg.g

20 Daarop nam hĳ het kalf dat
zĳ hadden gemaakt en verbrand-
de het met vuur en vergruisde
het totdat het fĳn was,h waar-
na hĳ het op de oppervlakte der
watereni strooide en de zonen
van _Isra

¨
el ervan liet drinken.j

21 Daarna zei M _ozes tot A _
¨
aron:

„Wat heeft dit volk u gedaan,
dat gĳ het met een grote zon-
de beladen hebt?” 22 Hierop zei
A _

¨
aron: „Laat de toorn van mĳn

heer niet ontbranden. Gĳ kent
het volk zelf heel goed, dat het tot
het kwade geneigd is.k 23 Zĳ
dan zeiden tot mĳ: ’Maak ons een
god die voor ons uit zal gaan,l

want wat deze M _ozes betreft, de
man die ons uit het land Eg _ypte
heeft opgevoerd, wĳ weten wer-
kelĳk niet wat er met hem is ge-
beurd.’ 24 Derhalve zei ik tot
hen: ’Wie heeft er goud? Zĳ moe-
ten het van zich afrukken om
het mĳ te geven.’ Toen wierp ik
het in het vuur en dit kalf kwam
eruit.”
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25 M _ozes dan zag dat het volk
teugelloos werd, omdat A _

¨
aron

het de vrĳe teugel had gelaten,a

tot schande te midden van hun
tegenstanders.b 26 Toen ging
M _ozes in de poort van de leger-
plaats staan en zei: „Wie staat
aan Jehovah’s zĳde? [Die kome]
totmĳ!”c Hierop vergaderden alle
zonen van L _evi zich tot hem.
27 Nu zei hĳ tot hen: „Dit heeft
Jehovah, de God van _Isra

¨
el, ge-

zegd: ’Ieder van U plaatse zĳn
zwaard aan zĳn zĳde. Gaat van
poort tot poort de legerplaats
door en weer terug en doodt,
ieder zĳn broeder en ieder zĳn
naaste en ieder zĳn intieme ken-
nis.’ ”d 28 Toen deden de zonen
van L _evie zoals M _ozes had ge-
zegd, zodat er op die dag van het
volk ongeveer drieduizend man
viel. 29 Vervolgens zei M _ozes:
„Vult heden UW hand met macht
voor Jehovah,f omdat ieder van
U tegen zĳn eigen zoon en zĳn
eigen broeder is,g en opdat hĳ
U heden een zegen moge schen-
ken.”h

30 Nu geschiedde het direct de
dag daarop dat M _ozes voorts tot
het volk zei: „GIJ — GIJ hebt een
grote zonde bedreven,i en nu zal
ik tot Jehovah opklimmen. Mis-
schien kan ik UW zonde goed-
maken.”j 31 M _ozes keerde dus
terug tot Jehovah en zei: „Ach,
dit volk heeft een grote zonde
bedreven, doordat zĳ zich een
god van goud hebben gemaakt!k

32 Maar nu, indien gĳ hun zonde
zult vergevenl — en zo niet, wis
mĳ dan alstublieft uitm uw boekn

dat gĳ hebt geschreven.” 33 Je-
hovah zei echter tot M _ozes: „Wie
tegen mĳ gezondigd heeft, die
zal ik uit mĳn boek wissen.o

34 Ennu, kom, leid het volk naar
de plaats waarvan ik tot u ge-
sproken heb. Zie! Mĳn engel zal
voor u uit gaan,p en op de dag
waarop ik straf breng, zal ik stel-
lig straf over hen brengen voor
hun zonde.”q 35 Voorts bracht
Jehovah een plaag over het volk
omdat zĳ het kalf hadden ge-
maakt, dat A _

¨
aron had gemaakt.r

33 En Jehovah zei verder tot
M _ozes: „Ga, trek op van

hier, gĳ en het volk dat gĳ uit
het land Eg _ypte hebt opgevoerd,a

naar het land dat ik _Abraham,
_Isa

¨
ak en J _akob onder ede beloofd

heb, door te zeggen: ’Aan uw
zaad zal ik het geven.’b 2 En ik
wil een engel voor u uit zendenc

en de Kana
¨
anieten, de Amorie-

ten en de Hethieten en de Fere-
zieten, de Hevieten en de Jebu-
sieten verdrĳven;d 3 naar een
land vloeiende van melk en ho-
ning,e want ik zal niet in uw mid-
den optrekken, omdat gĳ een
hardnekkig volk zĳt,f opdat ik u
niet onderweg uitroei.”g

4 Toen nu het volk dit kwa-
de woord hoorde, gingen zĳ rouw
bedrĳven;h en niemand van hen
deed zĳn sieraden aan. 5 En
Jehovah vervolgde tot M _ozes:
„Zeg tot de zonen van _Isra

¨
el: ’GIJ

zĳt een hardnekkig volk.i In
´
e

´
en

ogenblikj zou ik in uw midden
kunnen optrekken en u stellig
kunnen uitroeien. Leg nu daar-
om uw sieraden af, daar ik wil
weten wat ik met u zal doen.’ ”k

6 Toen ontdeden de zonen van
_Isra

¨
el zich van hun sieraden, van

de berg H _orebl af.

7 Wat M _ozes betreft, hĳ nam
nu zĳn tent weg en hĳ sloeg die
buiten de legerplaats op, ver van
de legerplaats vandaan; en hĳ
noemde ze een tent der samen-
komst. En het gebeurde dat ieder-
een die Jehovah wilde raadple-
gen,m uitging naar de tent der
samenkomst, die buiten de leger-
plaats was. 8 En het gebeurde
dat zodra M _ozes dan uitging naar
de tent, al het volk opstond,n en
zĳ gingen ieder aan de ingang
van hun eigen tent staan, en zĳ
staarden M _ozes na totdat hĳ de
tent was binnengegaan. 9 Ook
gebeurde het dat zodra M _ozes
dan de tent was binnengegaan,
de wolkkolomo neerdaalde, en ze
bleef staan aan de ingang van
de tent en hĳ sprakp met M _ozes.
10 En het gehele volk zag de
wolkkolomq aan de ingang van
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de tent staan, en het gehele volk
stond op en boog zich neer, ie-
der aan de ingang van zĳn eigen
tent.a 11 En Jehovah sprak tot
M _ozes van aangezicht tot aange-
zicht,b net zoals een man tot zĳn
naaste zou spreken. Wanneer hĳ
terugkeerde naar de legerplaats,
dan week zĳn dienaarc J _ozua, de
zoon van Nun,d als bediende, niet
uit het midden van de tent.

12 Nu zei M _ozes tot Jehovah:
„Zie, gĳ zegt tot mĳ: ’Doe dit volk
optrekken’, maar gĳzelf hebt mĳ
niet laten weten wie gĳ met mĳ
zult zenden. Bovendien hebt gĳ-
zelf gezegd: ’Voorwaar, ik ken u
bĳ namee en ook hebt gĳ gunst
gevonden in mĳn ogen.’ 13 Nu
dan, alstublieft, indien ik gunst
gevonden heb in uw ogen,f maak
mĳ dan alstublieft uw wegen be-
kend,g dat ik u mag kennen, opdat
ik gunst moge vinden in uw ogen.
En bedenk dat deze natie uw
volk is.”h 14 Derhalve zei hĳ:
„Ik zal in eigen persoon meegaani

en ik zal u stellig rust geven.”j

15 Hierop zei hĳ tot hem: „Indien
gĳ in eigen persoon niet meegaat,
doe ons dan niet van hier optrek-
ken. 16 En waaraan nu zal men
weten dat ik gunst gevonden heb
in uw ogen, ik en uw volk? Is het
niet doordat gĳ met ons meegaat,k

doordat ik en uw volk van elk an-
der volk dat op de oppervlakte
van de aardbodem is, onderschei-
den zĳn?”l

17 Vervolgens zei Jehovah tot
M _ozes: „Ook deze zaak waarover
gĳ gesproken hebt, zal ik doen,m

omdat gĳ gunst gevonden hebt
in mĳn ogen en ik u bĳ name
ken.” 18 Hierop zei hĳ: „Laat
mĳ alstublieft uw heerlĳkheid
zien.”n 19 Maar hĳ zei: „Ikzelf
zal al mĳn goedheid aan uw aan-
gezicht laten voorbĳgaan,o en ik
wil de naam van Jehovah ten
aanhoren van u uitroepen;p en
ik wil gunst bewĳzen aan wie
ik gunst zal bewĳzen, en ik wil
barmhartigheid betonen aan wie
ik barmhartigheid zal betonen.”q

20 En hĳ voegde eraan toe: „Gĳ

kunt mĳn aangezicht niet zien,
want geen mens kan mĳ zien en
nochtans leven.”a

21 En Jehovah zei verder: „Zie,
bĳ mĳ is een plaats, en gĳ moet
op de rots gaan staan. 22 En
het moet geschieden dat terwĳl
mĳn heerlĳkheid voorbĳgaat, ik
u in een rotsholte moet plaatsen,
en ik moet mĳn handpalm als
een schermover u houden, totdat
ik ben voorbĳgegaan. 23 Daar-
na moet ik mĳn handpalm weg-
nemen, en gĳ zult mĳ inderdaad
van achteren zien. Maar mĳn
aangezicht kan niet gezien wor-
den.”b

34 Toen zei Jehovah tot M _o-
zes: „Houw u twee stenen

tafelen uit, gelĳk de eerste,c en
ik moet op de tafelen de woor-
den schrĳven die op de eerste
tafelend voorkwamen, welke gĳ
hebt verbrĳzeld.e 2 En zorg dat
gĳ tegen de morgen gereed zĳt,
want gĳ moet in de morgen de
berg S _ina

¨
ı beklimmen en u daar

op de top van de berg bĳ mĳ stel-
len.f 3 Maar niemand mag met
u opklimmen en laat er ook nie-
mandanders op heel de berg wor-
den gezien.g Tevens dient noch
kleinvee noch rundvee v

´
o

´
or die

berg te weiden.”h

4 Bĳgevolg hieuw M _ozes twee
stenen tafelen uit, gelĳk de eer-
ste, en stond ’s morgens vroeg
op en beklom de berg S _ina

¨
ı, juist

zoals Jehovah hem geboden had,
en hĳ nam de twee stenen tafe-
len in zĳn hand. 5 Toen daalde
Jehovah neeri in de wolk en stel-
de zich daar bĳ hem en riep de
naam van Jehovah uit.j 6 Nu
ging Jehovah aan zĳn aange-
zicht voorbĳ en riep: „Jehovah,
Jehovah, een God barmhartigk

en goedgunstig,l langzaam tot
toornm en overvloedig in lief-
derĳke goedheidn en waarheid,o

7 die liefderĳke goedheid be-
waart voor duizenden,p die dwa-
ling en overtreding en zonde

m Nu 14:18; Na 1:3; Ro 9:22; 2Pe 3:9; n Jer 31:3;

Klg 3:22; Mi 7:18; o Ps 31:5; Ro 2:2; p Jer 32:18;

Da 9:4.
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vergeeft,a maar hĳ zal geenszins
vrĳstelling van straf geven,b daar
hĳ straf voor de dwaling van va-
ders brengt over zonen en over
kleinzonen, over het derde ge-
slacht en over het vierde ge-
slacht.”c

8 Terstond boog M _ozes zich
haastig diep ter aarde en wierp
zich neer.d 9 Toen zei hĳ: „In-
dien ik nu gunst gevonden heb
in uw ogen, o Jehovah, laat Je-
hovah dan alstublieft in ons mid-
den meetrekken,e want het is een
hardnekkig volk,f en gĳ moet onze
dwaling en onze zonde vergeven,g

en gĳ moet ons als uw eigendom
aannemen.”h 10 Waarop hĳ zei:
„Zie, ik sluit een verbond: Ten
aanschouwen van heel uw volk
zal ik wonderbare dingen doen,
die nog nooit op de ganse aarde of
onder alle nati

¨
en zĳn gewrocht;i

en heel het volk in welks midden
gĳ zĳt, zal inderdaad het werk
van Jehovah zien, want het is
iets vrees inboezemends wat ik
met u doe.j

11 Wat u aangaat, onderhoud
wat ik u heden gebied.k Zie, ik
verdrĳf de Amorieten en de Ka-
na

¨
anieten en de Hethieten en de

Ferezieten en de Hevieten en de
Jebusieten van voor uw aange-
zicht.l 12 Wacht u ervoor, een
verbond te sluiten met de bewo-
ners van het land waarheen gĳ
gaat,m opdat het geen strik in uw
midden moge blĳken.n 13 Maar
hun altaren dient gĳlieden af
te breken, en hun heilige zui-
len dient GIJ te verbrĳzelen, en
hun heilige palen dient GIJ om
te hakken.o 14 Want gĳ moogt
u niet neerwerpen voor een an-
dere god,p want Jehovah, wiens
naam Jaloers is, hĳ is een ja-
loerse God;q 15 opdat gĳ geen
verbond sluit met de bewoners
van het land, daar zĳ stellig
immorele gemeenschap met hun
goden zullen hebbenr en slacht-
offers aan hun goden zullen bren-
gen,s en iemand u vast en zeker
zal uitnodigen en gĳ stellig wat
van zĳn slachtoffer zult eten.t

16 Dan zult gĳ sommigen van
hun dochters voor uw zonen moe-
ten nemen,a en hun dochters zul-
len vast en zeker immorele ge-
meenschapmet hun goden hebben
en maken dat uw zonen immore-
le gemeenschap met hun goden
hebben.b

17 Gĳ moogt u geen gegoten
afgoden maken.c

18 Het feest der ongezuurde
broden dient gĳ te houden.d Ze-
ven dagen zult gĳ ongezuurde
broden eten, juist zoals ik u ge-
boden heb, op de bestemde tĳd
in de maand _Abib,e want in de
maand _Abib zĳt gĳ uit Eg _ypte
getrokken.

19 Al wat het eerst de moeder-
schoot opent, is van mĳ,f en, wat
al uw vee betreft, de mannelĳke
eersteling van de stier en van
het schaap.g 20 En de eerste-
ling van een ezel dient gĳ los te
kopen met een schaap.h Maar in-
dien gĳ hem niet zult loskopen,
dan moet gĳ hem de nek breken.
Iedere eerstgeborene van uw zo-
nen dient gĳ los te kopen.i En
zĳ mogen niet met lege handen
voor mĳ verschĳnen.j

21 Zes dagen dient gĳ te arbei-
den, maar op de zevende dag zult
gĳ sabbat houden.k In de ploeg-
tĳd en in de oogst zult gĳ sabbat
houden.l

22 En gĳ zult uw wekenfeest
vieren met de eerste rĳpe vruch-
ten van de tarweoogst,m en het
feest der inzameling bĳ de jaar-
wisseling.n

23 Driemaal in het jaar dient
al wat mannelĳk onder u is, voor
het aangezicht van de [ware]
Heer, Jehovah, de God van _Is-
ra

¨
el, te verschĳnen.o 24 Want

ik zal de nati
¨
en van voor uw aan-

gezicht verdrĳvenp en ik wil uw
gebied uitgestrekt maken;q en
niemand zal uw land begeren
terwĳl gĳ driemaal in het jaar op-
trekt om het aangezicht van Je-
hovah, uw God, te zien.r

l Jer 17:22; m Ex 23:16; n Le 23:34; o De 16:16;

p Ex 34:11; Joz 24:8; q De 12:20; Ps 78:55; r Ge

35:5; Sp 16:7.
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25 Gĳ moogt het bloed van
mĳn slachtoffer niet samen met
iets gezuurds slachten.a En het
slachtoffer van het paschafeest
dient niet de nacht over te blĳ-
ven tot de morgen.b

26 Het beste van de eerste rĳpe
vruchtenc van uw bodem dient
gĳ naar het huis van Jehovah, uw
God, te brengen.d

Gĳ moogt een bokje niet in de
melk van zĳn moeder koken.”e

27 Voorts zei Jehovah tot M _o-
zes: „Schrĳf u deze woorden op,f

want in overeenstemming met
deze woorden sluit ik waarlĳk
een verbond met u en _Isra

¨
el.”g

28 En hĳ bleef daar bĳ Jehovah
veertig dagen en veertig nach-
ten. Hĳ at geen brood en hĳ
dronk geen water.h Toen schreef
hĳ op de tafelen de woorden van
het verbond, de Tien Woorden.i

29 Nu geschiedde het toen M _o-
zes van de berg S _ina

¨
ı afdaalde,

dat de twee tafelen der Getuige-
nis in de hand van M _ozes waren
toen hĳ van de berg afdaalde,j en
M _ozes wist niet dat de huid van
zĳn aangezicht stralen uitzond,
omdat hĳ met hem gesproken
had.k 30 Toen nu A _

¨
aron en alle

zonen van _Isra
¨
el M _ozes zagen,

wel, zie! de huid van zĳn aange-
zicht zond stralen uit en zĳ wer-
den bevreesd hem te naderen.l

31 Toen riep M _ozes hen. Der-
halve keerden A _

¨
aron en alle over-

sten onder de vergadering tot
hem terug, en M _ozes ging hen
toespreken. 32 Eerst daarna
naderden alle zonen van _Isra

¨
el

tot hem en hĳ gebood hun ver-
volgens alles wat Jehovah op
de berg S _ina

¨
ı met hem bespro-

ken had.m 33 Wanneer M _ozes
dan zĳn toespraak tot hen be

¨
ein-

digd had, placht hĳ een sluier
over zĳn aangezicht te doen.n

34 Maar telkens wanneer M _ozes
voor het aangezicht van Jehovah
kwam om met hem te spreken,
nam hĳ de sluier weg, totdat hĳ
naar buiten ging.o En hĳ ging
naar buiten en sprak tot de zo-
nen van _Isra

¨
el wat hem geboden

werd.a 35 En de zonen van _Is-
ra

¨
el zagen M _ozes’ aangezicht, dat

de huid van M _ozes’ aangezicht
stralen uitzond;b en M _ozes deed
de sluier weer over zĳn aange-
zicht, totdat hĳ naar binnen ging
om met hem te spreken.c

35 Later riep M _ozes de gehe-
le vergadering der zonen

van _Isra
¨
el bĳeen en zei tot hen:

„Dit zĳn de woorden die Jehovah
geboden heeft, om ze te doen:d

2 Zes dagen mag er werk ver-
richt worden,e maar de zeven-
de dag zal voor U tot iets heiligs
worden, een sabbat van volko-
men rust voor Jehovah. Iedereen
die daarop werk verricht, zal ter
dood worden gebracht.f 3 GIJ

moogt in geen van UW woon-
plaatsen vuur ontsteken op de
sabbatdag.”

4 En M _ozes zei verder tot de
gehele vergadering van de zonen
van _Isra

¨
el: „Dit is het woord dat

Jehovah heeft geboden, door te
zeggen: 5 ’Zamelt uit UW mid-
den een bĳdrage voor Jehovah
in.g Iedereen met een gewillig
harth brenge haar als een bĳdra-
ge voor Jehovah, namelĳk goud
en zilver en koperi 6 en blauw
draaden roodpurpergeverfdewol
en karmozĳnen stof en fĳn lin-
nen en geitenhaarj 7 en rood-
geverfde ramsvellen en robben-
vellen en acaciahout 8 en olie
voor het licht en balsemolie voor
de zalfolie en voor het welrie-
kend reukwerkk 9 en onyxste-
nen en zetstenen voor de efodl en
voor het borststuk.m

10 En laten alle wĳzen van
hartn onder U komen en alles
vervaardigen wat Jehovah gebo-
den heeft, 11 namelĳk de ta-
bernakel met zĳn tent en zĳn
bedekking, zĳn haken en zĳn pa-
neellĳsten, zĳn stangen, zĳn zui-
len en zĳn voetstukken met in-
zinking; 12 de Arko en haar
draagbomen,p het dekselq en het
afschermingsgordĳn;r 13 de
tafels en haar draagbomen en
al haar gerei en het toonbrood;t

14 en de lampenstandaardu voor
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de verlichting en zĳn gerei en
zĳn lampen en de oliea voor de
verlichting; 15 en het reukal-
taarb en zĳn draagbomen; en de
zalfolie en het welriekend reuk-
werk;c en de afscherming van de
ingang, voor de ingang van de ta-
bernakel; 16 het brandoffer-
altaard en het erbĳ behorende
koperen traliewerk, zĳn draag-
bomen en al zĳn gerei; het bek-
kene en zĳn onderstel; 17 de
draperie

¨
en van het voorhof,f zĳn

zuilen en zĳn voetstukken met
inzinking; en de afscherming van
de poort van het voorhof; 18 de
tentpinnen van de tabernakel
en de tentpinnen van het voor-
hof en hun koorden;g 19 de kle-
derenh van een speciaal weefsel
voor het verrichtenvan de dienst
in het heiligdom, de heilige kle-
dereni voor de priester A _

¨
aron en

de klederen van zĳn zonen om
als priesters te dienen.’”

20 Bĳgevolg ging de gehele
vergadering der zonen van _Isra

¨
el

van voor het aangezicht van M _o-
zes heen. 21 Toen kwamen zĳ,
een ieder wiens hart hem ertoe
drong,j en zĳ brachten, een ieder
wiens geest hem ertoe aandreef,
Jehovah’s bĳdrage voor het werk
aan de tent der samenkomst en
voor haar gehele dienst en voor
de heilige klederen. 22 En zĳ
bleven komen, de mannen met
de vrouwen, iedereen die gewil-
lig van hart was. Zĳ brachten
broches en oorringen en ringen
en vrouwensieraden, allerlei gou-
den voorwerpen, dat wil zeg-
gen iedereen die het beweegoffer
van goud aan Jehovah aanbood.k

23 En allen in wier bezit zich
blauw draad bevond en rood-
purpergeverfde wol en karmozĳ-
nen stof en fĳn linnen en geiten-
haar en roodgeverfde ramsvellen
en robbenvellen, brachten het.l

24 Allen die de bĳdrage van zil-
ver en koper bĳdroegen, brach-
ten de bĳdrage voor Jehovah, en
allen bĳ wie acaciahout werd ge-
vonden voor al het werk van de
dienst, brachten dat.

25 En alle vrouwen die wĳs van
hart waren,a sponnen met hun
handen, en aanhoudend brach-
ten zĳ als garen het blauwe draad
en de roodpurpergeverfdewol, de
karmozĳnen stof en het fĳne lin-
nen. 26 En alle vrouwen wier
hart hen drong met wĳsheid,
sponnen het geitenhaar.

27 En de oversten brachten
onyxstenen en zetstenen voor de
efod en het borststuk,b 28 en
de balsemolie en de olie voor de
verlichting en voor de zalfolie en
voor het welriekend reukwerk.c

29 Iedere man en vrouw die er
door zĳn of haar hart toe werd
aangedreven iets te brengen voor
al het werk dat Jehovah door
bemiddeling van M _ozes geboden
had te vervaardigen, bracht het;
de zonen van _Isra

¨
el brachten een

vrĳwillige gave voor Jehovah.d

30 Toen zei M _ozes tot de zonen
van _Isra

¨
el: „Zie, Jehovah heeft Be-

z _ale
¨
el,e de zoon van _Uri, de zoon

van Hur, van de stam J _uda, bĳ
name geroepen. 31 Voorts heeft
hĳ hem vervuld met de geest van
God inzake wĳsheid, verstand en
kennis en allerlei kunstvaardig-
heid 32 en om ontwerpen te ma-
ken, om te werken in goud en zil-
ver en koper,f 33 en inzake het
bewerken van stenen, om die te
zetten, en inzake het bewerken
van hout, om allerlei kunstige
producten te maken.g 34 En hĳ
heeft hem in het hart gelegd dat
hĳ zou onderwĳzen, hĳ en Oh _o-
liab,h de zoon van Ahis _amach,
van de stam Dan. 35 Hĳ heeft
hen met wĳsheid van hart ver-
vuldi om al het werk te doen van
een kunsthandwerker en een bor-
duurderj en van een maker van
veelkleurig weefwerk in blauw
draad en roodpurpergeverfde wol,
in karmozĳnen stof en fĳn lin-
nen, en van een wever, mannen
die allerlei werk doen en ontwer-
pen maken.

36 En Bez _ale
¨
el moet werken,

evenals Oh _oliabk en iedere
man die wĳs van hart is, aan wie
Jehovah wĳsheidl en verstandm
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met betrekking tot deze dingen
gegeven heeft, zodat hĳ weet hoe
al het werk van de heilige dienst
gedaan moet worden naar alles
wat Jehovah geboden heeft.”a

2 Nu riep M _ozes Bez _ale
¨
el en

Oh _oliab en iedere man die wĳs
van hart was, in wiens hart Je-
hovah wĳsheid had gelegd,b een
iederwiens hart hemertoe drong
het werk aan te pakken ten ein-
de het te doen.c 3 Voorts na-
men zĳ van v

´
o

´
or M _ozes de gehe-

le bĳdraged mee die de zonen van
_Isra

¨
el hadden gebracht voor het

werk van de heilige dienst, om
dit te verrichten, enwat de laatst-
genoemden betreft, zĳ brach-
ten hem nog steeds elke morgen
een vrĳwillige gave.

4 Toenkwamen allewĳzen, die
al het heilige werk deden, de een
na de ander van het werk waar-
mee zĳ bezig waren 5 en zei-
den tot M _ozes: „Het volk brengt
veel meer dan nodig is ten dien-
ste van het werk dat Jehovah ge-
boden heeft te doen.” 6 Daar-
om gebood M _ozes dat men een
aankondiging door het kamp
moest laten gaan, luidend: „Man-
nen en vrouwen, vervaardigt
geen materiaal meer voor de hei-
lige bĳdrage.” Zo werd het volk
ervan afgehouden het te bren-
gen. 7 En het materiaal bleek
genoeg te zĳn voor al het werk
dat gedaan moest worden, ja,
meer dan genoeg.

8 En alle wĳzen van harte on-
der hen die het werk deden, gin-
gen de tabernakelf maken, de
tien tentkleden van getwĳnd fĳn
linnen en blauw draad en rood-
purpergeverfde wol en karmozĳ-
nen stof; met cherubs, borduur-
derswerk, maakte hĳ ze. 9 De
lengte van elk tentkleed was
achtentwintig el, en de breed-
te van elk tentkleed vier el. Er
was

´
e

´
en maat voor alle tent-

kleden. 10 Toen voegde hĳ vĳf
tentkleden aan elkaar,g en de
vĳf andere tentkleden voegde hĳ
aan elkaar. 11 Daarna maak-
te hĳ lussen van blauw draad

aan de rand van het ene tent-
kleed bĳ het eind dat samenge-
voegd moest worden. Hĳ deed
hetzelfde aan de rand van het
buitenste tentkleed bĳ de an-
dere plaats van samenvoeging.a

12 Hĳ maakte vĳftig lussen aan
het ene tentkleed, en hĳ maak-
te vĳftig lussen aan het uiteinde
van het tentkleed dat bĳ de ande-
re plaats van samenvoeging was,
zodat de lussen tegenover elkaar
zaten.b 13 Ten slotte maakte
hĳ vĳftig gouden haken en voeg-
de de tentkleden door middel
van de haken aan elkaar, zodat
het

´
e

´
en tabernakel werd.c

14 Daarna maakte hĳ tentkle-
den van geitenhaar voor de tent
over de tabernakel. Elf tentkle-
den maakte hĳ.d 15 De lengte
van elk tentkleed was dertig el,
en de breedte van elk tentkleed
vier el. Er was

´
e

´
en maat voor de

elf tentkleden.e 16 Toen voegde
hĳ vĳf tentkleden afzonderlĳk
aan elkaar en de zes andere tent-
kleden afzonderlĳk.f 17 Vervol-
gens maakte hĳ vĳftig lussen
aan de rand van het buitenste
tentkleed bĳ de plaats van sa-
menvoeging, en hĳ maakte vĳf-
tig lussen aan de rand van het
andere tentkleed dat erop aan-
sloot.g 18 Daarna maakte hĳ
vĳftig koperen haken om de tent
samen te voegen, zodat ze

´
e

´
en ge-

heel werd.h

19 Vervolgens maakte hĳ een
dekkleed voor de tent van rood-
geverfde ramsvellen en een dek-
kleedvan robbenvelleni daarover-
heen.j

20 Toen maakte hĳ de pa-
neellĳsten voor de tabernakel
van acaciahout,k rechtopstaand.
21 Tien el was de lengte van een
paneellĳst, en anderhalve el de
breedte van elke paneellĳst.l

22 Elke paneellĳst had twee tap-
pen, die met elkaar verbonden
waren. Zo deed hĳ met alle pa-
neellĳsten van de tabernakel.m

23 Hĳ maakte dus de paneellĳs-
ten voor de tabernakel, twintig
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paneellĳsten voor de kant die
naar de N _egeb, naar het zuiden,
gekeerdwas.a 24 En hĳ maakte
veertig zilveren voetstukken met
inzinking voor onder de twintig
paneellĳsten, twee voetstukken
met inzinking onder de ene pa-
neellĳst met haar twee tappen en
twee voetstukken met inzinking
onder de andere paneellĳst met
haar twee tappen.b 25 En voor
de andere zĳde van de tabernakel,
de noordkant, maakte hĳ twintig
paneellĳstenc 26 en hun veer-
tig zilveren voetstukken met in-
zinking, twee voetstukken met
inzinking onder de ene paneellĳst
en twee voetstukken met inzin-
king onder de andere paneellĳst.d

27 En voor de achtergedeelten
van de tabernakel, naar het wes-
ten, maakte hĳ zes paneellĳs-
ten.e 28 Enhĳmaakte twee pa-
neellĳsten als hoekstĳlen van de
tabernakel aan zĳn beide ach-
tergedeelten.f 29 En ze bleken
volkomen gelĳk te zĳn aan de
onderkant en te zamen werden
ze tweelingen tot aan de boven-
kant van elk bĳ de eerste ring.
Zo deed hĳ met die beide, met
de twee hoekstĳlen.g 30 Het
aantal paneellĳsten bedroeg dus
acht en hun zilveren voetstuk-
ken met inzinking zestien, twee
voetstukkenmet inzinking naast
twee voetstukken met inzinking
onder elke paneellĳst.h

31 Vervolgens maakte hĳ stan-
gen van acaciahout, vĳf voor
de paneellĳsten van de ene zĳde
van de tabernakeli 32 en vĳf
stangen voor de paneellĳsten
van de andere zĳde van de ta-
bernakel en vĳf stangen voor
de paneellĳsten van de taberna-
kel voor de twee achtergedeel-
ten, naar het westen.j 33 Toen
maakte hĳ de middelste stang zo,
dat die in het midden van de pa-
neellĳsten van het ene einde tot
het andere doorliep.k 34 En hĳ
bekleedde de paneellĳsten met
goud, en hĳ maakte hun ringen
van goud als houders voor de

stangen, en voorts bekleedde hĳ
de stangen met goud.a

35 Verder maakte hĳ een gor-
dĳnb van blauw draad en rood-
purpergeverfde wol en karmozĳ-
nen stof en getwĳnd fĳn linnen.
Met borduurderswerk maakte
hĳ het met cherubs.c 36 Toen
maakte hĳ daarvoor vier zuilen
van acacia[hout] en bekleedde
ze met goud, terwĳl [ook] hun
pinnen van goud waren, en goot
er vier zilveren voetstukken met
inzinking voor.d 37 En daar-
na maakte hĳ een afscherming
voor de ingang van de tent van
blauw draad en roodpurperge-
verfde wol en karmozĳnen stof
en getwĳnd fĳn linnen, veelkleu-
rig weverswerk,e 38 en zĳn vĳf
zuilen en hun pinnen. En hĳ be-
kleedde hun toppen en hun ver-
bindingsstukken met goud, maar
hun vĳf voetstukken met inzin-
king waren van koper.f

37 Nu maakte Bez _ale
¨
elg de

Arkh van acaciahout. Twee
en een halve el was haar leng-
te, en anderhalve el haar breed-
te, en anderhalve el haar hoog-
te.i 2 Toen bekleedde hĳ haar
van binnen en van buiten met
zuiver goud en maakte er een
gouden rand omheen.j 3 Daar-
na goot hĳ er vier gouden ringen
voor, [en wel] voor boven haar
vier poten, twee ringen namelĳk
aan haar ene kant en twee ringen
aan haar andere kant.k 4 Ver-
volgens maakte hĳ draagbomen
van acaciahout en bekleedde ze
met goud.l 5 Toen stak hĳ de
draagbomen door de ringen aan
weerskanten van de Ark, om de
Ark te dragen.m

6 Daarna maakte hĳ het dek-
seln van zuiver goud. Twee en
een halve el was de lengte ervan,
en anderhalve el de breedte er-
van.o 7 Verder maakte hĳ twee
cherubs van goud. Van gedre-
ven werk maakte hĳ ze aan de
beide uiteinden van het deksel.p

8 E
´
en cherub was aan het uitein-

de aan gene zĳde en de andere
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cherub aan het uiteinde aan deze
zĳde. Hĳ maakte de cherubs op
het deksel aan de beide uitein-
den ervan.a 9 En het werden
cherubs die twee vleugels naar
boven uitgespreid hielden, met
hun vleugels het deksel beschut-
tend,b en hun gezichten waren
naar elkaar toe gekeerd. De ge-
zichten van de cherubs bleken
naar het deksel gekeerd te zĳn.c

10 Voorts maakte hĳ de tafel
van acaciahout.d Twee el was
haar lengte, en een el haar breed-
te, en anderhalve el haar hoog-
te.e 11 Daarna bekleedde hĳ
haar met zuiver goud en maak-
te er een gouden rand omheen.f

12 Vervolgens maakte hĳ er een
lĳst van een handbreedte om-
heen en maakte een gouden rand
rondom haar lĳst.g 13 Verder
goot hĳ er vier gouden ringen
voor en zette de ringen aan de
vier hoeken die voor de vier po-
ten waren.h 14 De ringen ble-
ken dicht bĳ de lĳst te zitten,
als houders voor de draagbomen,
om de tafel te dragen.i 15 Toen
maakte hĳ de draagbomen van
acaciahout en bekleedde ze met
goud, om de tafel te dragen.j

16 Daarna maakte hĳ het gerei
dat op de tafel is, haar schotels
en haar bekers en haar schalen
en haar kannen, waarmee [pleng-
offers] uitgegoten zouden wor-
den, van zuiver goud.k

17 Toen maakte hĳ de lampen-
standaardl van zuiver goud. Van
gedreven werk maakte hĳ de
lampenstandaard. Zĳn zĳden en
zĳn armen, zĳn kelken, zĳn knop-
pen en zĳn bloesems kwa-
men uit hem voort.m 18 En zes
armen kwamen uit zĳn zĳden,
drie armen van de lampenstan-
daard uit zĳn ene zĳde en drie
armen van de lampenstandaard
uit zĳn andere zĳde.n 19 Drie
kelken in de vorm van amandel-
bloesems zaten aan het ene stel
armen, met afwisselend knoppen
en bloesems; en drie kelken in de
vorm van amandelbloesems aan

het andere stel armen,met afwis-
selend knoppen en bloesems. Zo
was het voor de zes armen die uit
de lampenstandaard kwamen.a

20 Enaande lampenstandaard za-
ten vier kelken in de vorm van
amandelbloesems, met afwisse-
lend zĳn knoppen en zĳn bloe-
sems.b 21 En de knop onder
twee armen kwam uit hem voort,
en de knop onder twee andere ar-
men kwam uit hem voort, en de
knop onder nog twee armenkwam
uit hem voort, voor de zes armen
die uit de lampenstandaard kwa-
men.c 22 Hun knoppen en hun
armen kwamen uit hem voort.
Het geheel was

´
e

´
en stuk gedreven

werk, van zuiver goud.d 23 Toen
maakte hĳ zĳn zeven lampen
en zĳn snuiters en zĳn vuurpot-
ten van zuiver goud.e 24 Van
een talent zuiver goud maakte
hĳ hem en al zĳn gerei.

25 Nu maakte hĳ het reukal-
taarf van acaciahout.g Een el was
zĳn lengte en een el zĳn breed-
te, dus vierkant, en twee el was
zĳn hoogte. Zĳn hoornen kwamen
eruit voort.h 26 Toen bekleedde
hĳ het met zuiver goud, zĳn bo-
venvlak en zĳn zĳden rondom en
zĳn hoornen, en hĳ maakte er een
gouden rand omheen.i 27 En hĳ
maakte er twee gouden ringen
voor, onder zĳn rand, aan twee
van zĳn zĳden, aan twee tegen-
overgestelde zĳden ervan, als hou-
ders voor de draagbomen waar-
mee het gedragen moest worden.j

28 Daarna maakte hĳ de draag-
bomen van acaciahout en be-
kleedde ze met goud.k 29 Bo-
vendien maakte hĳ de heilige
zalfoliel en het zuivere welriekend
reukwerk,m het werk van een zalf-
bereider.

38 Vervolgens maakte hĳ het
brandofferaltaar van aca-

ciahout. Vĳf el was het lang en
vĳf el breed, dus vierkant, en
drie el hoog.n 2 Toen maakte
hĳ de hoorneno ervan op de vier
hoeken. Zĳn hoornen kwamen
eruit voort. Vervolgens bekleed-
de hĳ hetmet koper.p 3 Daarna
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maakte hĳ al het gerei van het
altaar: de bakken en de schop-
pen en de schalen, de vorken en
de vuurpotten. Al het daarbĳ be-
horende gerei maakte hĳ van ko-
per.a 4 Verder maakte hĳ voor
het altaar een traliewerk, een
netwerk van koper, onder zĳn
lĳst, eronder tot halverwege [het
altaar].b 5 Toen goot hĳ vier
ringen aan de vier uiteinden vlak
bĳ het koperen traliewerk, als
houders voor de draagbomen.
6 Daarna maakte hĳ de draag-
bomen van acaciahout en be-
kleedde ze met koper.c 7 Toen
stak hĳ de draagbomen in de rin-
gen aan de zĳden van het altaar,
om het daarmee te dragen.d Hĳ
maakte het als een holle kist van
planken.e

8 Daarna maakte hĳ het bek-
ken van koperf met het onder-
stel van koper, waarvoor hĳ de
spiegels gebruikte van de dienst-
doende vrouwen, die georgani-
seerde dienst deden bĳ de ingang
van de tent der samenkomst.g

9 Vervolgens maakte hĳ het
voorhof.h Voor de kant die naar
de N _egeb, naar het zuiden, ge-
keerd was, waren de draperie

¨
en

van het voorhof van getwĳnd
fĳn linnen, over een [lengte
van] honderd el.i 10 Hun twin-
tig zuilen en hun twintig voet-
stukken met inzinking waren
van koper. De pinnen van de zui-
len en hun verbindingsstukken
waren van zilver.j 11 Ook voor
de noordzĳde was er honderd
el. Hun twintig zuilen en hun
twintig voetstukken met inzin-
king waren van koper. De pinnen
van de zuilen en hun verbin-
dingsstukken waren van zilver.k

12 Maar voor de westzĳde wa-
ren de draperie

¨
en voor [een leng-

te van] vĳftig el. Hun zuilen wa-
ren tien en hun voetstukken met
inzinking tien [in getal].l De pin-
nen van de zuilen en hun ver-
bindingsstukken waren van zil-
ver. 13 En voor de oostzĳde, in
de richting van de opgang [der
zon], was er vĳftig el.m 14 De

draperie
¨
en waren voor [een leng-

te van] vĳftien el aan de ene vleu-
gel. Hun zuilen waren drie en
hun voetstukken met inzinking
drie [in getal].a 15 En voor de
andere vleugel, zowel aan deze
als aan gene zĳde van de poort
van het voorhof, waren de drape-
rie

¨
en voor [een lengte van] vĳf-

tien el. Hun zuilen waren drie en
hun voetstukken met inzinking
drie [in getal].b 16 Alle drape-
rie

¨
en van het voorhof rondom

waren van getwĳnd fĳn linnen.
17 En de voetstukken met in-
zinking voor de zuilen waren
van koper. De pinnen van de
zuilen en hun verbindingsstuk-
ken waren van zilver en de be-
kleding van hun toppen was van
zilver, en er waren zilveren ver-
bindingen voor alle zuilen van
het voorhof.c

18 En de afscherming van de
poort van het voorhof was veel-
kleurig weverswerk, van blauw
draaden roodpurpergeverfdewol
en karmozĳnen stof en getwĳnd
fĳn linnen,d en twintig el was
de lengte, en de hoogte was over
de gehele uitgestrektheid vĳf el,
evenals bĳ de draperie

¨
en van

het voorhof.e 19 En hun vier
zuilen en hun vier voetstukken
met inzinking waren van koper.
Hun pinnen waren van zilver en
de bekleding van hun koppen
en hun verbindingsstukken wa-
ren van zilver. 20 En alle tent-
pinnen voor de tabernakel en
voor het voorhof rondom waren
van koper.f

21 De volgende dingen zĳn op-
genomen in de inventaris van
de tabernakel, de tabernakel der
Getuigenis,g welke inventaris
op bevel van M _ozes werd opge-
maakt als de dienst van de le-
vietenh onder leiding van _Itha-
mar,i de zoon van A _

¨
aron, de

priester. 22 En Bez _ale
¨
el,j de

zoon van _Uri, de zoon van Hur,
van de stam J _uda, deed alles
wat Jehovah M _ozes geboden had.
23 En met hem was Oh _oliab,k

de zoon van Ahis _amach, van de
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stam Dan, een kunsthandwerker
en borduurder en maker vanveel-
kleurig weefwerk in het blauwe
draad en de roodpurpergeverfde
wol en karmozĳnen stof en fĳn
linnen.

24 Al het goud dat gebruikt
werd voor het werk, bĳ alle werk-
zaamheden van de heilige plaats,
beliep het bedrag aan goud van
het beweegoffer,a negenentwin-
tig talenten en zevenhonderd der-
tig sikkelen, volgens de sikkelb

van de heilige plaats.c 25 En
het zilver van de ingeschreve-
nen van de vergadering was hon-
derd talenten en duizend zeven-
honderd vĳfenzeventig sikkelen,
volgens de sikkel van de heili-
ge plaats. 26 De halve sikkel
voor een persoon was de helft
van een sikkel volgens de sikkel
van de heilige plaats, voor iede-
reman die tot de ingeschrevenen
overging, van twintig jaar oud en
daarboven,d ten getale van zes-
honderd drie duizendvĳfhonderd
vĳftig [man].e

27 En honderd talenten zilver
werden gebruikt om de voetstuk-
ken met inzinking van de heilige
plaats en de voetstukken met in-
zinking van het gordĳn te gieten.
Honderd voetstukken met inzin-
king stonden gelĳk met honderd
talenten, een talent voor een
voetstukmet inzinking.f 28 En
van de duizend zevenhonderd
vĳfenzeventig sikkelen maakte
hĳ pinnen voor de zuilen en be-
kleedde hĳ hun toppen en ver-
bond ze met elkaar.

29 En het koper van het be-
weegoffer was zeventig talenten
en tweeduizend vierhonderd sik-
kelen. 30 En daarmee maakte
hĳ vervolgens de voetstukken
met inzinking van de ingang van
de tent der samenkomst en het
koperen altaar en het koperen
traliewerk dat erbĳ behoorde,
en al het gerei van het altaar,
31 en de voetstukken met inzin-
king van het voorhof rondom,
en de voetstukken met inzinking

van de poort van het voorhof, en
alle tentpinnen van de taberna-
kel en alle tentpinnena van het
voorhof rondom.

39 En van het blauwe draad
en de roodpurpergeverf-

de wol en de karmozĳnen stofb

maakten zĳ klederenc van een
speciaalweefsel voor het verrich-
ten van de dienst in de heilige
plaats.d Zo maakten zĳ de heilige
klederene die voor A _

¨
aron waren,

juist zoals Jehovah M _ozes gebo-
den had.

2 Bĳgevolg maakte hĳ de efodf

van goud, blauw draad en rood-
purpergeverfde wol en karmo-
zĳnen stof en getwĳnd fĳn lin-
nen. 3 Toen pletten zĳ gouden
platen tot dunne bladen, en hĳ
sneed ze in draden om die te
verwerken tussen het blauwe
draad en de roodpurpergeverfde
wol en de karmozĳnen stof en
het fĳne linnen, als borduurders-
werk.g 4 Zĳ maakten er schou-
derstukken voor die samenge-
voegd werden. Aan zĳn beide
uiteinden werd hĳ samenge-
voegd. 5 En de gordel, die erop
was om hem strak aan te bin-
den, was van hetzelfde materiaal,
op dezelfde wĳze vervaardigd,
van goud, blauw draad en rood-
purpergeverfde wol en karmozĳ-
nen stof en getwĳnd fĳn linnen,h

juist zoals Jehovah M _ozes gebo-
den had.

6 Toen maakten zĳ de onyx-
stenen,i gevat in gouden zettin-
gen, gegraveerd met zegelgra-
veerkunst overeenkomstig de
namen van de zonen van _Isra

¨
el.j

7 Hĳplaatste ze dan op de schou-
derstukken van de efod als ge-
dachtenisstenenk voor de zonen
van _Isra

¨
el, juist zoals Jehovah

M _ozes geboden had. 8 Toen
maakte hĳ het borststuk,l als
borduurderswerk, op de wĳze
waarop de efod vervaardigd was,
van goud, blauw draad en rood-
purpergeverfde wol en karmozĳ-
nen stof en getwĳnd fĳn linnen.m

9 Het bleek vierkant te zĳn
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wanneer het dubbelgevouwen
was. Dubbelgevouwen maakten
zĳ het borststuk een span van
de hand lang en een span breed.a

10 Toen vulden zĳ het met vier
rĳen stenen. Een rĳ van robĳn,
topaas en smaragd, de eerste rĳ.b

11 En de tweedec rĳ: turkoois,
saffierd en jaspis.e 12 En de
derdef rĳ: lesjem-steen, agaat en
amethist. 13 En de vierdeg rĳ:
chrysoliet en onyxh en jade. Ze
werden in gouden kassen in hun
zettingen gevat. 14 En de ste-
nen waren naar de namen van
de zonen van _Isra

¨
el. Het waren

er twaalf, naar hun namen, van
zegelgraveerwerk voorzien, elk
naar zĳn naam, voor de twaalf
stammen.i

15 Vervolgens maakten zĳ aan
het borststuk gevlochten ket-
tinkjes, als touwwerk, van zui-
ver goud.j 16 Toen maakten zĳ
twee gouden zettingen en twee
gouden ringen en zetten de twee
ringen aan de beide uiteinden
van het borststuk.k 17 Daarna
staken zĳ de twee gouden koor-
den door de twee ringen aan
de uiteinden van het borststuk.l

18 En zĳ haalden de beide ein-
den van de twee koorden door
de twee zettingen. Toen zetten
zĳ ze op de schouderstukken van
de efod, aan de voorkant ervan.m

19 Vervolgens maakten zĳ twee
gouden ringen en zetten die aan
de beide uiteinden van het borst-
stuk, op zĳn binnenrand, die
naar de efod toe gekeerd was.n

20 Toen maakten zĳ twee gou-
den ringen en zetten die op de
twee schouderstukken van de
efod, onderaan, aan de voorkant
ervan, vlak bĳ de plaats waar
hĳ samengevoegd was, boven
de gordel van de efod.o 21 Ten
slotte bonden zĳ het borststuk
met zĳn ringen aan de ringen
van de efod vast met een blauw
snoer, opdat het boven de gordel
van de efod zou blĳven hangen
en het borststuk niet op de efod
zou kunnen verschuiven, juist

zoals Jehovah M _ozes geboden
had.a

22 Toen maakte hĳ de schou-
dermantelb van de efod, wevers-
werk, geheel van blauw draad.
23 En de opening van de schou-
dermantel was in het midden
ervan, als de opening van een
mali

¨
enkolder. Zĳn opening had

rondom een rand, opdat hĳ
niet kon inscheuren.c 24 Toen
maakten zĳ aan de zoom van
de schoudermantel granaatap-
pels van blauw draad en roodpur-
pergeverfde wol en karmozĳnen
stof, ineengedraaid.d 25 Ver-
der maakten zĳ belletjes van zui-
ver goud en zetten de belletjes
tussen de granaatappelse rondom
aan de zoom van de schouder-
mantel, tussen de granaatappels;
26 een belletje en een granaat-
appel, een belletje en een gra-
naatappel, rondom aan de zoom
van de schoudermantel,f voor het
verrichten van de dienst, juist
zoals Jehovah M _ozes geboden
had.

27 Vervolgens maakten zĳ de
lange gewaden van fĳn linnen,g

weverswerk, voor A _
¨
aron en zĳn

zonen, 28 en de tulbandh van
fĳn linnen en de sierlĳke hoofd-
dekselsi van fĳn linnen en de lin-
nen broekenj van getwĳnd fĳn
linnen, 29 en de sjerpk van ge-
twĳnd fĳn linnen en blauwdraad
en roodpurpergeverfde wol en
karmozĳnen stof, veelkleurigwe-
verswerk, juist zoals Jehovah
M _ozes geboden had.

30 Ten slotte maakten zĳ de
blinkende plaat, het heilige te-
ken van opdracht, van zuiver
goud en griften er met zegelgra-
veerkunst een opschrift in: „Hei-
ligheid behoort Jehovah toe.”l

31 Toen maakten zĳ er een snoer
van blauw draad aan vast om
haar boven op de tulband te be-
vestigen,m juist zoals Jehovah
M _ozes geboden had.

32 Zo kwam heel het werk met
betrekking tot de tabernakel van
de tent der samenkomst tot vol-
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tooiing, doordat de zonen van _Is-
ra

¨
el bleven doen naar alles wat

Jehovah M _ozes geboden had.a

Juist zo deden zĳ.

33 Toen brachten zĳ de taber-
nakelb naar M _ozes, de tentc en
al haar gerei,d haar haken,e haar
paneellĳsten,f haar stangeng en
haar zuilen en haar voetstuk-
ken met inzinking,h 34 en haar
dekkleed van roodgeverfde rams-
velleni en haar dekkleed van
robbenvellenj en het afscher-
mingsgordĳn,k 35 en de arkl

der getuigenis en haar draag-
bomenm en het deksel,n 36 de
tafel,o al haar gereip en het toon-
brood, 37 de lampenstandaardq

van zuiver goud, zĳn lampen, de
rĳ lampen,r en al zĳn gereis en de
olie voor de verlichting,t 38 en
het gouden altaaru en de zalfoliev

en het welriekend reukwerkw en
de afschermingx voor de ingang
van de tent, 39 het koperen al-
taary en het koperen traliewerkz

dat erbĳ behoorde, zĳn draag-
bomena en al zĳn gerei,b het bek-
kenc en zĳn onderstel,d 40 de
draperie

¨
ene van het voorhof, zĳn

zuilenf en zĳn voetstukken met
inzinkingg en de afschermingh

voor de poort van het voorhof,
zĳn tentkoordeni en zĳn tent-
pinnenj en al het gereik voor de
dienst van de tabernakel, voor
de tent der samenkomst, 41 de
klederenl van een speciaal weef-
sel voor het verrichten van de
dienst in het heiligdom, de hei-
ligem klederen voor de priester
A _

¨
aron en de klederen van zĳn zo-

nen om als priesters te dienen.n

42 Overeenkomstig alles wat
Jehovah M _ozes geboden had, z

´
o

verrichtten de zonen van _Isra
¨
el

de gehele dienst.o 43 En M _ozes
kreeg al het werk te zien, en zie!
zĳ hadden het gedaan juist zoals
Jehovah geboden had. Z

´
o hadden

zĳ [het] gedaan. Dientengevolge
zegende M _ozes hen.p

40 Toen sprak Jehovah tot
M _ozes en zei: 2 „Op de

dag der eerste maand,q op de eer-
ste der maand, dient gĳ de ta-

bernakel van de tent der samen-
komst op te richten.a 3 En gĳ
moet de ark der getuigenisb

daarin plaatsen en de toegang tot
de Ark met het gordĳn afslui-
ten.c 4 En gĳ moet de tafeld

naar binnen brengen en haar
rangschikking in orde maken,
en gĳ moet de lampenstandaarde

binnenbrengen en zĳn lampen
ontsteken.f 5 En gĳ moet het
gouden reukaltaarg v

´
o

´
or de ark

der getuigenis zetten en de af-
scherming van de ingang voor de
tabernakel op haar plaats aan-
brengen.h

6 En gĳ moet het brandoffer-
altaari v

´
o

´
or de ingang van de ta-

bernakel van de tent der samen-
komst zetten, 7 en gĳ moet het
bekken tussen de tent der sa-
menkomst en het altaar zetten
en er water in doen.j 8 En gĳ
moet het voorhofk rondom plaat-
sen en de afschermingl van de
poort van het voorhof ophangen.
9 En gĳ moet de zalfoliem nemen
en de tabernakel en al wat erin is
zalven,n en gĳ moet hem heiligen
met al zĳn gerei, en aldus moet
hĳ iets heiligs worden. 10 En
gĳ moet het brandofferaltaar en
al zĳn gerei zalven en het al-
taar heiligen,o en aldus moet het
een allerheiligst altaar worden.p

11 En gĳ moet het bekken en
zĳn onderstel zalven en het hei-
ligen.

12 Dan moet gĳ A _
¨
aron en zĳn

zonen doen naderen tot de in-
gang van de tent der samen-
komst en hen met water wassen.q

13 En gĳ moet A _
¨
aron bekleden

met de heilige klederenr en hem
zalvens en hem heiligen, en aldus
moet hĳ mĳ als priester dienen.
14 Daarna zult gĳ zĳn zonen
doen naderen en gĳ moet hen
bekleden met lange gewaden.t

15 En gĳ moet hen zalven, net
zoals gĳ hun vader hebt gezalfd,u
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en aldus moeten zĳ mĳ als pries-
ters dienen, en hun zalving moet
hun voortdurend dienen tot een
priesterschap voor onbepaalde
tĳd in hun geslachten.”a

16 M _ozes deed nu overeen-
komstig alles wat Jehovah hem
geboden had.b Juist zo deed hĳ.

17 Bĳgevolg geschiedde het
dat in de eerste maand, in het
tweede jaar, op de eerste dag der
maand, de tabernakel werd op-
gericht.c 18 Toen M _ozes ertoe
overging de tabernakel op te rich-
ten, plaatste hĳ daarvan eerst
de voetstukken met inzinkingd

en zette de paneellĳstene erin
en bracht de stangenf aan en
richtte de zuileng op. 19 Vervol-
gens spande hĳ de tenth uit over
de tabernakel en legde het dek-
kleedi van de tent daaroverheen,
juist zoals Jehovah M _ozes ge-
boden had.

20 Daarna nam hĳ de Getuige-
nisj en legde die in de Arkk en
deed de draagbomenl aan de Ark
en legde het dekselm boven op
de Ark.n 21 Toen bracht hĳ de
Ark in de tabernakel en bracht
het afschermingsgordĳno op zĳn
plaats aan en sloot de toegang
tot de ark der getuigenis af,p juist
zoals Jehovah M _ozes geboden
had.

22 Vervolgens zette hĳ de ta-
felq in de tent der samenkomst
aan de noordzĳde van de taber-
nakel, buiten het gordĳn, 23 en
hĳ rangschikte daarop de rĳ bro-
denr voor het aangezicht van Je-
hovah, juist zoals Jehovah M _ozes
geboden had.

24 Daarna plaatste hĳ de lam-
penstandaards in de tent der sa-
menkomst tegenover de tafel,
aan de zuidzĳde van de taber-
nakel. 25 Toen ontstak hĳ de
lampent voor het aangezicht van
Jehovah, juist zoals Jehovah M _o-
zes geboden had.

26 Hĳ plaatste vervolgens het
gouden altaaru in de tent der
samenkomst, v

´
o

´
or het gordĳn,

27 om daarop welriekend reuk-
werk in rook te doen opgaan,a

juist zoals Jehovah M _ozes gebo-
den had.

28 Ten slotte bracht hĳ de af-
schermingb van de ingang van de
tabernakel op haar plaats aan.

29 En hĳ plaatste het brandof-
feraltaarc aan de ingang van de
tabernakel van de tent der sa-
menkomst, om daarop het brand-
offerd en het graanoffer te offe-
ren, juist zoals Jehovah M _ozes
geboden had.

30 Toen plaatste hĳ het bekken
tussen de tent der samenkomst
en het altaar en deed er water
in voor het wassen.e 31 En M _o-
zes en A _

¨
aron en zĳn zonen was-

ten daar hun handen en hun voe-
ten. 32 Telkens wanneer zĳ de
tent der samenkomst binnen-
gingen en wanneer zĳ tot het
altaar naderden, wasten zĳ zich,f

juist zoals Jehovah M _ozes gebo-
den had.

33 Ten slotte richtte hĳ het
voorhofg op rondom de taberna-
kel en het altaar en hing de af-
scherming van de poort van het
voorhof op.h

ZovoleindigdeM _ozes het werk.
34 Toen bedekte de wolki de tent
der samenkomst, en Jehovah’s
heerlĳkheid vervulde de taberna-
kel. 35 En M _ozes kon de tent
der samenkomst niet binnengaan,
omdat de wolkj daarboven ver-
toefde en Jehovah’s heerlĳkheid
de tabernakel vervulde.k

36 En wanneer de wolk zich
van boven de tabernakel verhief,
braken de zonen van _Isra

¨
el tel-

kens op gedurende alle etappen
van hun reis.l 37 Maar indien
de wolk zich niet verhief, dan
braken zĳ niet op tot de dag dat
ze zich verhief.m 38 Want over-
dag was Jehovah’s wolk boven de
tabernakel, en ’s nachts bleef er
een vuur op, ten aanschouwen
van het gehele huis van _Isra

¨
el

gedurende alle etappen van hun
reis.n
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1 Voorts riep Jehovah M _ozes en
sprak tot hem uit de tent der

samenkomsta en zei: 2 „Spreek
tot de zonen van _Isra

¨
el,b en gĳ

moet tot hen zeggen: ’Ingeval
iemand van U Jehovah een offer-
gave aanbiedt uit de huisdieren,
dient GIJ UW offergave uit het
rundvee en uit het kleinvee aan
te bieden.

3 Indien zĳn offergave een
brandofferc uit het rundvee is,
dient hĳ een gaafd mannetje aan
te bieden. Bĳ de ingang van de
tent der samenkomst dient hĳ het
uit eigen vrĳe wil voor het aan-
gezicht van Jehovah aan te bie-
den.e 4 En hĳ moet zĳn hand
op de kop van het brandoffer leg-
gen, en het moet goedgunstig
worden aanvaardf ten behoeve
van hem, om verzoening voor
hem te doen.g

5 Daarna moet de jonge stier
voor het aangezicht van Jeho-
vahworden geslacht; en de zonen
van A _

¨
aron, de priesters,h moeten

het bloed aanbieden en het bloed
rondom op het altaar sprenke-
len,i dat bĳ de ingang van de tent
der samenkomst staat. 6 En
het brandoffer moet gevild en
in zĳn delen versneden worden.j

7 En de zonen van A _
¨
aron, de

priesters, moeten vuur op het
altaar leggenk en hout op het
vuur schikken.l 8 En de zonen
van A _

¨
aron, de priesters, moe-

ten de stukkenm met de kop en
het niervet schikken op het hout
dat op het vuur ligt, hetwelk op
het altaar is. 9 En zĳn inge-
wandenn en zĳn schenkels zullen
met water worden gewassen; en
de priester moet dat alles op het
altaar in rook doen opgaan als
een brandoffer, een vuuroffer tot
een rustig stemmende geur voor
Jehovah.o

10 En indien zĳn offergave
voor een brandoffer uit het klein-
vee is,p uit de jonge rammen of

de geiten, zal hĳ een gaaf man-
netjea aanbieden.b 11 En het
moet aan de zĳde van het altaar
die op het noorden ligt, voor het
aangezicht van Jehovah worden
geslacht, en de zonen van A _

¨
aron,

de priesters, moeten zĳn bloed
rondom op het altaar sprenke-
len.c 12 En hĳ moet het in zĳn
delen versnĳden met zĳn kop
en zĳn niervet, en de priester
moet ze schikken op het hout
dat op het vuur ligt, hetwelk
op het altaar is.d 13 En hĳ zal
de ingewandene en de schenkelsf

met water wassen; en de pries-
ter moet dat alles aanbieden en
het op het altaar in rook doen op-
gaan.g Het is een brandoffer, een
vuuroffer tot een rustig stem-
mende geur voor Jehovah.h

14 Indien zĳn offergave als een
brandoffer voor Jehovah echter
uit het gevogelte is, dan moet
hĳ zĳn offergave uit de tortel-
duiveni of de jonge duivenj aan-
bieden. 15 En de priester moet
[de vogel] bĳ het altaar aanbie-
den en hem de kop afknĳpenk en
hem op het altaar in rook doen
opgaan, maar zĳn bloed moet
tegen de zĳde van het altaar
worden uitgeperst. 16 En zĳn
krop met zĳn veren moet hĳ ver-
wĳderen en naast het altaar, aan
de oostkant, op de plaats voor
de vettige as werpen.l 17 En
hĳ moet hem bĳ zĳn vleugels in-
scheuren. Hĳ mag hem niet [in
stukken] verdelen.m Dan moet
de priester hem op het altaar, op
het hout dat op het vuur ligt,
in rook doen opgaan. Het is een
brandoffer,n een vuuroffer tot
een rustig stemmende geur voor
Jehovah.o

2 Ingeval nu enige ziel een
graanofferp als offergave aan

Jehovah aanbiedt, dient zĳn of-
fergave uit meelbloem te be-
staan;q en hĳ moet er olie over
gieten en er geurige hars op
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leggen. 2 En hĳ moet het naar
de zonen van A _

¨
aron, de priesters,

brengen, en de priester moet
daarvan zĳn handvol nemen, van
de meelbloem ervan en de olie
ervan, met alle erbĳ behorende
geurige hars; en hĳ moet dat als
een herinneringsdeela ervan op
het altaar in rook doen opgaan,
als een vuuroffer tot een rustig
stemmende geur voor Jehovah.
3 Enwat overblĳft van het graan-
offer behoort A _

¨
aron en zĳn zo-

nen toe,b als iets allerheiligstc van
Jehovah’s vuuroffers.

4 En ingeval gĳ als offergave
een graanoffer aanbiedt in de
vorm van iets wat in de oven
gebakken is, dient het van meel-
bloem te zĳn: ongezuurde ring-
vormiged koeken, met olie be-
vochtigd, of ongezuurdee wafels,
met olie bestreken.f

5 En indien uw offergave een
graanoffer van de bakplaat is,g

dient het uit meelbloem te be-
staan, met olie bevochtigd, onge-
zuurd. 6 Het dient in stukken
te worden gebroken, en gĳ moet
er olie over gieten.h Het is een
graanoffer.

7 En indien uw offergave een
graanoffer uit de diepe vetketel is,
dient het uit meelbloem met olie
bereid te zĳn. 8 En gĳ moet het
daaruit bereide graanoffer aan Je-
hovah brengen; en het moet aan
de priester worden aangeboden en
hĳ moet het naar het altaar bren-
gen. 9 En de priester moet wat
van het graanoffer er aflichten
als een herinneringsdeeli ervan
en moet het op het altaar in rook
doen opgaan, als een vuuroffer
tot een rustig stemmende geur
voor Jehovah.j 10 En wat over-
blĳft van het graanoffer behoort
A _

¨
aron en zĳn zonen toe, als iets

allerheiligst van Jehovah’s vuur-
offers.k

11 Geen graanoffer dat GIJ aan
Jehovah zult aanbieden, dient als
iets gezuurds te worden bereid,l

want GIJ moogt volstrekt geen
zuurdeeg en volstrekt geen ho-

ning als een vuuroffer voor Jeho-
vah in rook doen opgaan.

12 Als offergave der eerste-
lingena zult GIJ ze aan Jehovah
aanbieden, en ze mogen niet tot
een rustig stemmende geur op
het altaar komen.

13 En elke offergave van uw
graanoffer zult gĳ met zout krui-
den;b en gĳ moogt het zout van
het verbondc van uw God niet
aan uw graanoffer laten ontbre-
ken. Bĳ elke offergave van u zult
gĳ zout aanbieden.

14 En indien gĳ Jehovah het
graanoffer van de eerste rĳpe
vruchten aanbiedt, dient gĳ in
vuur geroosterde groene aren, de
gebroken korrels van het nieu-
we koren, als het graanoffer van
uw eerste rĳpe vruchtend aan te
bieden. 15 En gĳ moet er olie
op doen en er geurige hars op
leggen. Het is een graanoffer.e

16 En de priester moet het herin-
neringsdeelf ervan in rook doen
opgaan, dat wil zeggen een deel
van de gebroken korrels ervan
en de olie ervan, met alle erbĳ
behorende geurige hars, als een
vuuroffer voor Jehovah.

3 En indien zĳn offergave een
gemeenschapsofferg is: indien

hĳ het aanbiedt uit het rundvee,
hetzĳ mannetje of wĳfje, zal hĳ
een gaaf [dier]h voor het aan-
gezicht van Jehovah aanbie-
den. 2 En hĳ moet zĳn hand op
de kop van zĳn offergave leggen,i

en die moet bĳ de ingang van de
tent der samenkomst worden ge-
slacht; en A _

¨
arons zonen, de pries-

ters, moeten het bloed rondom
op het altaar sprenkelen. 3 En
een deel van het gemeenschaps-
offer moet hĳ aanbieden als een
vuuroffer voor Jehovah, name-
lĳk het vetj dat de ingewanden
bedekt, ja, al het vet dat op de
ingewandenk ligt, 4 en de beide
nierenl en het vet dat daaraan
zit, alsmede dat wat aan de len-
denen zit. En wat het aanhang-
sel aan de lever betreft, dat zal
hĳ met de nieren wegnemen.
5 En A _

¨
arons zonenm moeten het
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op het altaar in rook doen op-
gaan,a op het brandoffer dat op
het hout ligt,b hetwelk op het
vuur is, als een vuuroffer tot een
rustig stemmende geurc voor Je-
hovah.

6 En indien zĳn offergave uit
het kleinvee is, [bestemd] voor
een gemeenschapsoffer voor Je-
hovah, mannetje of wĳfje, zal
hĳ een gaafd [dier] aanbieden.
7 Indien hĳ een jonge ram als
zĳn offergave aanbiedt, dan moet
hĳ die voor het aangezicht van
Jehovah aanbieden.e 8 En hĳ
moet zĳn hand op de kop van zĳn
offergave leggen,f en die moet
v

´
o

´
or de tent der samenkomst

worden geslacht;g en A _
¨
arons zo-

nen moeten het bloed ervan
rondomop het altaar sprenkelen.
9 En van het gemeenschapsof-
fer moet hĳ het vet aanbieden
als een vuuroffer voor Jehovah.h

De gehele vetstaarti zal hĳ weg-
nemen dicht bĳ het staartbeen,
en het vet dat de ingewanden
bedekt, ja, al het vet dat op de
ingewanden ligt,j 10 en de bei-
de nieren en het vet dat daar-
aan zit, alsmede dat wat aan de
lendenen zit. En wat het aan-
hangselk aan de lever betreft, dat
zal hĳ met de nieren wegnemen.
11 En de priester moet het op
het altaar in rook doen opgaanl

als voedsel,m een vuuroffer voor
Jehovah.

12 En indien zĳn offergave een
geitn is, dan moet hĳ [het dier]
voor het aangezicht van Jeho-
vah aanbieden. 13 En hĳ moet
zĳn hand op de kop ervan leg-
gen,o en het moet v

´
o

´
or de

tent der samenkomst worden ge-
slacht;p en A _

¨
arons zonen moeten

het bloed ervan rondom op het
altaar sprenkelen. 14 En als
zĳn offergave moet hĳ daarvan,
als een vuuroffer voor Jehovah,
het vet aanbieden dat de inge-
wanden bedekt, ja, al het vet dat
op de ingewanden ligt,q 15 en
de beide nieren en het vet dat
daaraan zit, alsmede dat wat aan
de lendenen zit. En wat het aan-

hangsel aan de lever betreft, dat
zal hĳ met de nieren wegnemen.
16 En de priester moet dat op
het altaar in rook doen opgaan
als voedsel, een vuuroffer tot een
rustig stemmende geur. Al het
vet behoort Jehovah toe.a

17 Het is een inzetting tot on-
bepaalde tĳd voor UW geslach-
ten, in al UW woonplaatsen: GIJ

moogt volstrekt geenvet en geen
bloedb eten.’”

4 En Jehovah sprak verder tot
M _ozes en zei: 2 „Spreek tot

de zonen van _Isra
¨
el en zeg: ’In-

geval een zielc bĳ vergissing zon-
digtd in een van de dingen waar-
van Jehovah gebiedt dat ze niet
gedaan dienen te worden, en hĳ
werkelĳk een daarvan doet:

3 Indien de priester, de gezalf-
de,e zondigtf en daardoor schuld
op het volk laadt, dan moet hĳ
voor zĳn zondeg die hĳ begaan
heeft, een gave jonge stier als
zondeoffer aan Jehovah aanbie-
den. 4 En hĳ moet de stier naar
de ingang van de tent der samen-
komsth voor het aangezicht van
Jehovah brengen en zĳn hand op
de kop van de stier leggen,i en hĳ
moet de stier voor het aangezicht
van Jehovah slachten. 5 En de
priester, de gezalfde,j moet wat
van het bloed van de stier ne-
men en dat in de tent der samen-
komst brengen; 6 en de pries-
ter moet zĳn vinger in het bloed
dopenk en zevenmaall voor het
aangezicht van Jehovah v

´
o

´
or het

gordĳn van de heilige plaats wat
van het bloed spatten. 7 En de
priester moet wat van het bloed
doen op de hoornenm van het al-
taar van welriekend reukwerk
voor het aangezicht van Jeho-
vah, dat in de tent der samen-
komst staat, en al het overige
bloed van de stier zal hĳ aan de
voetn van het brandofferaltaar
uitstorten, dat bĳ de ingang van
de tent der samenkomst staat.

8 Wat al het vet van de stier
van het zondeoffer betreft, hĳ
zal het vet dat de ingewanden
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bedekt er aflichten, ja, al het
vet dat op de ingewanden ligt,a

9 en de beide nieren en het vet
dat daaraan zit, alsmede dat wat
aan de lendenen zit. En wat het
aanhangsel aan de lever betreft,
dat zal hĳ met de nieren weg-
nemen.b 10 Het zal hetzelfde
zĳn als wat van een stier van
het gemeenschapsoffer wordt af-
gelicht.c En de priester moet dat
op het brandofferaltaar in rook
doen opgaan.d

11 Maar wat de huid van de
stier betreft en al zĳn vlees met
zĳn kop en zĳn schenkels en
zĳn ingewanden en zĳn drek,e

12 hĳ moet de gehele stier naar
de buitenrandvan de legerplaatsf

laten brengen, naar een reine
plek, waar de vettige asg wordt
gestort, en hĳ moet hem op hout
verbranden in het vuur.h Waar
de vettige as wordt gestort, dient
hĳ verbrand te worden.

13 Indien nu de gehele verga-
dering van _Isra

¨
el een fout be-

gaat,i en de zaak voor de ogen
van de gemeente verborgen is
gebleven, doordat zĳ een van al
de dingen hebben gedaan waar-
van Jehovah gebiedt dat ze niet
gedaan dienen te worden en dus
schuldig zĳn geworden,j 14 en
de zonde die zĳ ertegen hebben
begaan, is bekend geworden,k

dan moet de gemeente een jon-
ge stier als zondeoffer aanbie-
den en die v

´
o

´
or de tent der sa-

menkomst brengen. 15 En de
oudere mannen der vergadering
moeten voor het aangezicht van
Jehovah hun handen op de kop
van de stier leggen,l en de stier
moet voor het aangezicht van Je-
hovah worden geslacht.

16 Vervolgens moet de pries-
ter, de gezalfde,m wat van het
bloed van de stier in de tent der
samenkomst brengen.n 17 En
de priester moet zĳn vinger in
wat van het bloed dopen en dat
zevenmaal voor het aangezicht
van Jehovah v

´
o

´
or het gordĳno

spatten. 18 En hĳ zal wat van
het bloed op de hoornen van het

altaara doen dat voor het aange-
zicht van Jehovah is, hetwelk in
de tent der samenkomst staat; en
al het overige bloed zal hĳ aan
de voet van het brandofferaltaarb

uitstorten, dat bĳ de ingang van
de tent der samenkomst staat.
19 En hĳ zal al zĳn vet er aflich-
ten, en hĳ moet het op het altaar
in rook doen opgaan.c 20 En hĳ
moet met de stier doen net zoals
hĳ met de andere stier van het
zondeoffer gedaan heeft. Z

´
o zal

hĳ daarmee doen; en de priester
moet verzoening voor hen doen,d

en aldus moet het hun vergeven
worden. 21 En hĳ moet de stier
naar de buitenrand van de leger-
plaats laten brengen en hem ver-
branden, net zoals hĳ de eerste
stier heeft verbrand.e Het is een
zondeoffer voor de gemeente.f

22 Wanneer een oversteg zon-
digt en zonder opzet werkelĳk
een van al de dingen doet waar-
van Jehovah, zĳn God, gebiedt
dat ze niet gedaan dienen te wor-
den,h en dus schuldig is gewor-
den, 23 of zĳn zonde die hĳ te-
gen het gebod begaan heeft, is
hem kenbaar gemaakt,i dan moet
hĳ als zĳn offergave een gaaf gei-
tenbokjej brengen. 24 En hĳ
moet zĳn hand op de kop van
het bokje leggenk en het slach-
ten op de plaats waar men ge-
regeld het brandoffer voor het
aangezicht van Jehovah slacht.l

Het is een zondeoffer.m 25 En
de priester moet met zĳn vinger
wat van het bloed van het zonde-
offer nemen en dat op de hoornen
van het brandofferaltaar doen,n

en het overige bloed ervan zal hĳ
aan de voet van het brandoffer-
altaar uitstorten. 26 En hĳ zal
al zĳn vet op het altaar in rook
doen opgaan, zoals het vet van
het gemeenschapsoffer;o en de
priester moet voor hem verzoe-
ning doen voor zĳn zonde,p en
aldus moet het hem vergeven
worden.

27 En indien enige ziel van het
volk des lands zonder opzet zon-
digt, doordat hĳ een van de din-
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gen doet waarvan Jehovah ge-
biedt dat ze niet gedaan dienen
te worden en hĳ werkelĳk schul-
dig wordt,a 28 of zĳn zonde die
hĳ begaan heeft, is hem kenbaar
gemaakt, dan moet hĳ als zĳn
offergave een gaaf geitjeb bren-
gen voor zĳn zonde die hĳ be-
gaan heeft. 29 En hĳ moet zĳn
hand op de kop van het zon-
deoffer leggenc en het zonde-
offer slachten op dezelfde plaats
als het brandoffer.d 30 En de
priester moet met zĳn vinger
wat van het bloed ervan nemen
en dat op de hoornen van het
brandofferaltaar doen,e en al het
overige bloed ervan zal hĳ aan
de voet van het altaar uitstor-
ten.f 31 En hĳ zal al het vet
ervan wegnemen,g net zoals het
vet van het gemeenschapsoffer
werd weggenomen;h en de pries-
ter moet het op het altaar in
rook doen opgaan als een rustig
stemmende geur voor Jehovah;i

en de priester moet verzoening
voor hem doen, en aldus moet
het hem vergeven worden.j

32 Maar indien hĳ een lamk als
zĳn offergave voor een zonde-
offer brengt, dient hĳ een gaafl

ooilam te brengen. 33 En hĳ
moet zĳn hand op de kop van
het zondeoffer leggen en het als
zondeoffer slachten op de plaats
waar men geregeld het brand-
offer slacht.m 34 En de priester
moet met zĳn vinger wat van
het bloed van het zondeoffer ne-
men en dat op de hoornen van
het brandofferaltaar doen,n en al
het overige bloed ervan zal hĳ
aan de voet van het altaar uit-
storten. 35 En hĳ zal al het vet
ervanwegnemen, evenals het vet
van de jonge ram van het ge-
meenschapsoffer geregeld wordt
weggenomen, en de priester
moet het op het altaar in rook
doen opgaan op Jehovah’s vuur-
offers;o en de priester moet voor
hem verzoening doenp voor zĳn
zonde die hĳ begaan heeft, en al-
dus moet het hem vergeven wor-
den.q

5 Ingeval nu een ziela zondigt
doordat hĳ een in het open-

baar geuite vervloeking heeft ge-
hoordb en hĳ getuige is of het
gezien heeft of het te weten ge-
komen is, dan moet hĳ, indien
hĳ het niet aangeeft,c de verant-
woordelĳkheid voor zĳn dwaling
dragen.

2 Of wanneer een ziel iets on-
reins aanraakt, hetzĳ het dode
lichaam van een onrein wild dier
of het dode lichaam van een on-
rein huisdier of het dode lichaam
van een onrein wemelend schep-
sel,d al is het voor hemverborgen
geweest,e dan is hĳ toch onrein en
is hĳ schuldig geworden.f 3 Of
ingeval hĳ de onreinheid van een
mens aanraakt, met betrekking
tot enige onreinheidg van hem
waarmee hĳ onrein kan worden,
al was het voor hem verborgen,
en hĳ het nochtans zelf te we-
ten is gekomen, dan is hĳ schul-
dig geworden.

4 Of ingeval een ziel zodanig
zweert dat hĳ onbezonnen met
zĳn lippen spreekth om kwaad te
doeni of om goed te doen, met
betrekking tot wat de mens ook
maar onbezonnen in een be

¨
edig-

de verklaring zou kunnen spre-
ken,j al was het voor hem ver-
borgen, en hĳ het nochtans zelf
te weten is gekomen, dan is hĳ
schuldig geworden met betrek-
king tot een van deze dingen.

5 En het moet geschieden dat
ingeval hĳ schuldig wordt met
betrekking tot een van deze din-
gen, dan moet hĳ belĳdenk in
welk opzicht hĳ gezondigd heeft.
6 En hĳ moet zĳn schuldofferl

aan Jehovah brengen voor zĳn
zonde die hĳ begaan heeft, na-
melĳk een wĳfje uit het klein-
vee, een ooilam of een geitje,m als
zondeoffer; en de priester moet
voor hem verzoening doen voor
zĳn zonde.n
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7 Kan hĳ echter niet genoeg
opbrengen voor een schaap,a dan
moet hĳ als zĳn schuldoffer voor
de zonde die hĳ begaan heeft,
twee tortelduivenb of twee jonge
duiven aan Jehovah brengen,

´
e

´
en

voor een zondeofferc en
´
e

´
en voor

een brandoffer. 8 En hĳ moet
ze naar de priester brengen, die
eerst de ene voor het zondeoffer
moet aanbieden en hem de kop
moet afknĳpend vooraan zĳn nek,
maar hĳ dient die niet af te schei-
den. 9 En hĳ moet wat van het
bloedvan het zondeoffer tegen de
zĳde van het altaar spatten, maar
de rest van het bloed zal aan de
voet van het altaar worden uit-
geperst.e Het is een zondeoffer.
10 En de andere zal hĳ als een
brandoffer behandelen overeen-
komstig de voorgeschreven gang
van zaken;f en de priester moet
voor hem verzoening doeng voor
zĳn zonde die hĳ begaan heeft,
en aldus moet het hem vergeven
worden.h

11 Bezit hĳ nu niet de midde-
leni voor twee tortelduiven of
twee jonge duiven, dan moet hĳ
als zĳn offergave voor de zonde
die hĳ begaan heeft, een tien-
de efaj meelbloem als zondeoffer
brengen. Hĳ mag er geen oliek op
doen en er geen geurige hars op
leggen, want het is een zonde-
offer.l 12 En hĳ moet het naar
de priester brengen, en de priester
moet daarvan zĳn handvol nemen
als een herinneringsdeelm ervan
en dat op het altaar in rook doen
opgaan op Jehovah’s vuuroffers.n

Het is een zondeoffer.o 13 En de
priester moet voor hem verzoe-
ning doenp voor zĳn zonde die
hĳ begaan heeft, het doet er niet
toe welke van deze zonden, en al-
dus moet het hem vergeven wor-
den; en het moet de priester toe-
komen,q evenals een graanoffer.’ ”

14 Voorts sprak Jehovah tot
M _ozes en zei: 15 „Ingeval een
ziel zich ontrouw gedraagt door-
dat hĳ bĳ vergissing werkelĳk
zondigt tegen de heilige dingen
van Jehovah,r dan moet hĳ als

zĳn schuldoffera aan Jehovah een
gave ram uit het kleinvee bren-
gen, naar de geschatte waarde
in zilveren sikkelen,b volgens de
sikkel van de heilige plaats, als
een schuldoffer. 16 En hĳ zal
de zonde die hĳ tegen de heilige
plaats begaan heeft, goedmaken
en een vĳfdec daarvan eraan toe-
voegen, en hĳ moet het aan de
priester geven, opdat de priester
voor hem verzoening kan doend

met de ram van het schuldoffer,
en aldus moet het hem verge-
vene worden.

17 En indien een ziel zondigt
doordat hĳ werkelĳk een van al
de dingen doet waarvan Jehovah
gebiedt dat ze niet gedaan dienen
te worden, is hĳ, ook al wist hĳ
het niet,f toch schuldig geworden
en moet hĳ de verantwoordelĳk-
heid voor zĳn dwaling dragen.g

18 En hĳ moet een gave ram
uit het kleinvee, naar de geschat-
te waarde, als een schuldofferh

naar de priester brengen; en de
priester moet voor hem verzoe-
ning doeni voor zĳn fout die hĳ
zonder opzet begaan heeft, ook
al wist hĳ het zelf niet, en aldus
moet het hem vergeven worden.j

19 Het is een schuldoffer. Hĳ is
beslist schuldig gewordenk tegen-
over Jehovah.”

6 En Jehovah sprak verder tot
M _ozes en zei: 2 „Ingeval een

ziel zondigt doordat hĳ zich wer-
kelĳk ontrouw jegens Jehovah
gedraagtl en zĳn volksgenoot in
feite bedriegtm in verband met
iets wat hem toevertrouwd of ter
hand gesteld isn of door roof, of
doordat hĳ zĳn volksgenoot in-
derdaad afzet,o 3 of doordat hĳ
iets wat verloren was, werkelĳk
vindtp en zowaar bedrieglĳk in
verband ermee handelt, en daarbĳ
nog vals zweertq ten aanzien van
welk van alle dingen ook die de
mens zou kunnen doen en waar-
door hĳ zou zondigen — 4 dan
moet het geschieden dat ingeval
hĳ zondigt en werkelĳk schuldig
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wordt,a hĳ het geroofde dat hĳ ge-
roofd heeft, of het afgeperste
dat hĳ door afzetterĳ genomen
heeft, of het hem toevertrouwde
dat hem toevertrouwd was, of het
verlorene dat hĳ gevonden heeft,
moet teruggeven, 5 of wat maar
ook waarover hĳ vals zou kun-
nen zweren, en hĳ moet het vol-
le bedrag ervan vergoeden,b en hĳ
zal een vĳfde daarvan eraan toe-
voegen. Aan degene van wie het
is, zal hĳ het geven op de dag
waarop zĳn schuld wordt bewe-
zen. 6 En als zĳn schuldoffer zal
hĳ aan Jehovah een gave ramc uit
het kleinvee brengen, naar de ge-
schatte waarde, als een schuld-
offer,d [en die brengen] naar de
priester. 7 En de priester moet
verzoening voor hem doene voor
het aangezicht van Jehovah, en al-
dus moet het hem vergeven wor-
den, ten aanzien van welk van
alle dingen ook die hĳ zou kun-
nen doen en waardoor hĳ schuld
op zich zou laden.”

8 En Jehovah ging voort tot
M _ozes te spreken en zei: 9 „Ge-
bied A _

¨
aron en zĳn zonen en zeg:

’Dit is de wet op het brandof-
fer:f Het brandoffer zal de gehele
nacht tot aan de morgen op de
vuurhaard op het altaar liggen, en
het vuur van het altaar zal daarin
ontstoken zĳn. 10 En de pries-
ter moet zich bekleden met zĳn
linnen ambtsgewaad,g en hĳ zal
de linnen broekh over zĳn vlees
aantrekken. Dan moet hĳ de vet-
tige asi van het brandoffer dat
door het vuur geregeld wordt ver-
teerd op het altaar, er aflichten,
en hĳ moet die naast het altaar
leggen. 11 En hĳ moet zĳn kle-
deren uittrekkenj en andere kle-
deren aandoen, en hĳ moet de vet-
tige as naar een reine plek buiten
de legerplaats brengen.k 12 En
het vuur op het altaar zal daarop
brandende worden gehouden. Het
mag niet uitgaan. En de priester
moet er elke morgen houtl op
branden en het brandoffer erop
schikken, en hĳ moet de vette
stukken van de gemeenschapsof-

fers daarop in rook doen opgaan.a

13 Een vuurb zal constant bran-
dende gehouden worden op het
altaar. Het mag niet uitgaan.

14 Dit nu is dewet op het graan-
offer:c GIJ zonenvanA _

¨
aron, biedt

het aan voor het aangezicht van
Jehovah v

´
o

´
or het altaar. 15 En

een van hen moet daarvan zĳn
handvol aflichten, van de meel-
bloem van het graanoffer en van
de olie ervan en alle geurige hars
die op het graanoffer ligt, en hĳ
moet dat op het altaar in rook
doen opgaan als een rustig stem-
mende geur tot een herinne-
ringsdeeld ervan voor Jehovah.
16 En wat daarvan overblĳft, zul-
len A _

¨
aron en zĳn zonen eten.e Als

ongezuurde koekenf zal het gege-
ten worden op een heilige plaats.
In het voorhof van de tent der
samenkomst zullen zĳ het eten.
17 Het dient niet met iets ge-
zuurds gebakken te worden.g Ik
heb het als hun deel uit mĳn vuur-
offers gegeven.h Het is iets aller-
heiligst,i gelĳk het zondeoffer
en gelĳk het schuldoffer. 18 Al
wat mannelĳk isj onder de zonen
van A _

¨
aron zal het eten. In al UW

geslachten is het tot onbepaalde
tĳd een toegewezen deelk van Je-
hovah’s vuuroffers. Al wat ermee
in aanraking mocht komen, zal
heilig worden.’ ”

19 Voorts sprak Jehovah tot
M _ozes en zei: 20 „Dit is de of-
fergavel van A _

¨
aron en zĳn zo-

nen, die zĳ Jehovah zullen aan-
bieden op de dag waarop hĳ
wordt gezalfd:m een tiende efan

meelbloem als een bestendig
graanoffer,o de helft daarvan
’s morgens en de helft daarvan
’s avonds. 21 Op een bakplaatp

zal het met olie bereid worden.
Gĳ zult het goed doorgeroerd
brengen. Gĳ zult het gebak van
het graanoffer in stukken aan-
bieden als een rustig stemmen-
de geur voor Jehovah. 22 En de
priester, degene uit het midden
van zĳn zonen die in zĳn plaats is
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gezalfd,a zal het bereiden. Het is
een voorschrift tot onbepaalde
tĳd: Als een volledig offerb zal
het voor Jehovah in rook opgaan.
23 En elk graanoffer van een
priesterc dient werkelĳk een vol-
ledig offer te zĳn. Het mag niet
gegeten worden.”

24 En Jehovah sprak verder
tot M _ozes en zei: 25 „Spreek
tot A _

¨
aron en zĳn zonen, en zeg:

’Dit is de wet op het zondeoffer:d

Op de plaatse waar het brand-
offer geregeld wordt geslacht,
zal het zondeoffer voor het aan-
gezicht van Jehovah worden ge-
slacht. Het is iets allerheiligst.f

26 De priester die het voor de
zonde offert, zal het eten.g Op een
heilige plaatsh zal het gegeten
worden, in het voorhofi van de
tent der samenkomst.

27 Al wat met het vlees daar-
van in aanraking mocht komen,
zal heilig worden,j en wanneer
iemand iets van het bloed ervan
op een kledingstuk spat,k zult
gĳ hetgeenwaarop hĳ bloed spat,
op een heilige plaats wassen.l

28 En het aardewerkenm vat
waarin het gekookt mocht zĳn,
dient verbrĳzeld teworden.Maar
indien het in een koperen vat
werd gekookt, dan moet dit ge-
schuurd en met water uitge-
spoeld worden.

29 Al wat mannelĳk is onder
de priesters zal het eten.n Het
is iets allerheiligst.o 30 Maar
geen zondeoffer waarvan iets
van het bloedp in de tent der sa-
menkomst gebracht zal worden
om in de heilige plaats verzoe-
ning te doen, mag gegeten wor-
den. Het dient met vuur ver-
brand te worden.

7 En dit is de wet op het schuld-
offer:q Het is iets allerhei-

ligst.r 2 Op de plaatss waar men
geregeld het brandoffer slacht,
zal men het schuldoffer slachten,
en het bloedt daarvan zal men
rondom op het altaar sprenkelen.u

3 Wat al het vetv ervan betreft, hĳ
zal daarvan de vetstaart aanbie-
den en het vet dat de ingewanden

bedekt, 4 en de beide nieren en
het vet dat daaraan zit, alsmede
dat wat aan de lendenen zit. En
wat het aanhangsel aan de lever
betreft, dat zal hĳ met de nie-
ren wegnemen.a 5 En de pries-
ter moet het op het altaar in rook
doen opgaan als een vuuroffer
voor Jehovah.b Het is een schuld-
offer. 6 Al wat mannelĳk is on-
der de priesters zal het eten.c Op
een heilige plaats zal het gegeten
worden. Het is iets allerheiligst.d

7 Gelĳk het zondeoffer, zo is het
schuldoffer. Er is

´
e

´
en wet voor

ze.e De priester die er verzoening
mee zal doen, aan hem zal het
toekomen.

8 Wat de priester betreft die
iemands brandoffer aanbiedt, de
huidf van het brandoffer dat hĳ
aan de priester heeft aangebo-
den, zal hem toekomen.

9 En elk graanoffer dat in de
oven gebakkeng mocht worden
en al wat in de diepe vetketelh

en op de bakplaati bereid is, be-
hoort de priester toe die het aan-
biedt. Het zal hem toekomen.j

10 Maar elk graanoffer dat met
olie bevochtigdk of droogl is, zal
aan alle zonen van A _

¨
aron toeko-

men, aan de een zowel als aan de
ander.

11 Dit nu is de wet op het ge-
meenschapsoffer,m dat door wie
dan ook aan Jehovah aangeboden
zal worden: 12 Indien hĳ het
als een uiting van dankbaarheid
aanbiedt,n dan moet hĳ bĳ het
dankoffer ongezuurde ringvormi-
ge koeken aanbieden,met olie be-
vochtigd, en ongezuurde wafels,
met olie bestreken,o en goed door-
geroerd meelbloem in de vormvan
ringvormige koeken, met olie be-
vochtigd. 13 Met ringvormige
gezuurdep broodkoeken zal hĳ
zĳn offergave aanbieden, te zamen
met het dankoffer van zĳn ge-
meenschapsoffers. 14 En daar-
uit moet hĳ

´
e

´
en [stuk] van elke
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offergave als een heilig deel
aan Jehovah aanbieden;a wat de
priester betreft die het bloed van
de gemeenschapsoffers spren-
kelt, aan hem zal het toekomen.b

15 En het vlees van het dank-
offer van zĳn gemeenschaps-
offers dient op de dag van zĳn
offergave te worden gegeten. Hĳ
mag er niets van opsparen tot
de morgen.c

16 En indien het slachtoffer
van zĳn offergave een gelofte-
offerd of een vrĳwillige gavee

is, dient het op de dag waarop
hĳ zĳn slachtoffer aanbiedt, te
worden gegeten, en wat daar-
van overblĳft, mag ook de vol-
gende dag nog worden gegeten.
17 Maar wat op de derde dag nog
over is van het vlees van het
slachtoffer, dient met vuur ver-
brand te worden.f 18 Mocht er
echter toch op de derde dag iets
van het vlees van zĳn gemeen-
schapsoffer worden gegeten, dan
zal degene die het aanbiedt, niet
met goedkeuring worden aan-
vaard.g Het zal hem niet ten goe-
de gerekend worden.h Het zal
iets bedorvens worden, en de ziel
die ervan eet, zal de verantwoor-
delĳkheid voor zĳn dwaling dra-
gen.i 19 En het vlees dat met
iets onreins in aanraking mocht
komen,j dient niet gegeten te
worden. Het dient met vuur ver-
brand te worden. Wat het vlees
betreft, iedereen die rein is, mag
het vlees eten.

20 En de ziel die het vlees van
het gemeenschapsoffer, dat voor
Jehovah is, eet terwĳl zĳn on-
reinheid op hem is, die ziel moet
van zĳn volk worden afgesne-
den.k 21 En ingeval een ziel
iets onreins aanraakt, de onrein-
heid van een mensl of een on-
rein dierm of wat voor gruwelĳks
maar ook dat onrein is,n en wer-
kelĳk van het vlees van het ge-
meenschapsoffer, dat voor Jeho-
vah is, eet, die ziel moet van zĳn
volk worden afgesneden.’ ”

22 En Jehovah ging voort
tot M _ozes te spreken en zei:

23 „Spreek tot de zonen van _Is-
ra

¨
el en zeg: ’GIJ moogt in het ge-

heel geen veta van een stier of
een jonge ram of een geit eten.
24 Het vet nu van een [reeds]
dood lichaam en het vet van een
verscheurdb dier mag anderszins
voor al wat men zich denken
kan, worden gebruikt, maar GIJ

moogt het volstrekt niet eten.
25 Want een ieder die vet eet van
het dier waarvan hĳ het als een
vuuroffer aan Jehovah aanbiedt,
de ziel die [het] eet, moet van
zĳn volk worden afgesneden.c

26 En waar GIJ ook woont, GIJ

moogt in het geheel geen bloed
eten,d noch van gevogelte noch
van viervoetige dieren. 27 Elke
ziel die enig bloed eet, die ziel
moet van zĳn volk worden afge-
sneden.’”e

28 Voorts sprak Jehovah tot
M _ozes en zei: 29 „Spreek tot de
zonen van _Isra

¨
el en zeg: ’Hĳ die

zĳn gemeenschapsoffer aan Je-
hovah aanbiedt, zal van zĳn ge-
meenschapsoffer zĳn offergave
aan Jehovah brengen.f 30 Met
eigen handen zal hĳ het vetg aan
de borst als Jehovah’s vuuroffers
brengen. Hĳ zal het brengen met
de borst, om dit als beweegofferh

voor het aangezicht van Jeho-
vah heen en weer te bewegen.
31 En de priester moet het vet op
het altaar in rook doen opgaan,i

maar de borst moet aan A _
¨
aron en

zĳn zonen toekomen.j

32 En de rechterpoot van UW

gemeenschapsoffers zult GIJ als
een heilig deelk aan de priester
geven. 33 Wie van A _

¨
arons zo-

nen het bloed van de gemeen-
schapsoffers en het vet aanbiedt,
die zal de rechterpoot als [zĳn]
deel krĳgen.l 34 Want de borst
van het beweegofferm en de poot
van het heilige deel, ja, die neem
ik van de zonen van _Isra

¨
el uit

hun gemeenschapsoffers, en ik
zal ze van de zonen van _Isra

¨
el

aan de priester A _
¨
aron en zĳn zo-

nen geven, als een tot onbepaal-
de tĳd [geldend] voorschrift.
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35 Dit was het priesterlĳke
aandeel van A _

¨
aron en het pries-

terlĳke aandeel van zĳn zonen
uit Jehovah’s vuuroffers, op de
dagwaarophĳ hen deed naderena

om Jehovah als priesters te die-
nen, 36 juist zoals Jehovah ge-
boden had het hun te geven op
de dag waarop hĳ hen zalfdeb uit
de rĳen der zonen van _Isra

¨
el. Het

is een inzetting tot onbepaalde
tĳd voor hun geslachten.’ ”c

37 Dit is de wet betreffende
het brandoffer,d het graanoffere

en het zondeofferf en het schuld-
offerg en het installatieofferh en
het gemeenschapsoffer,i 38 juist
zoals Jehovah M _ozes op de berg
S _ina

¨
ı geboden hadj op de dag

waarop hĳ de zonen van _Isra
¨
el

gebood in de wildernis van S _ina
¨
ı

hun offergaven aan Jehovah aan
te bieden.k

8 Vervolgens sprak Jehovah
tot M _ozes en zei: 2 „Neem

A _
¨
aron en zĳn zonen met heml en

de klederenm en de zalfolien en de
stier van het zondeoffero en de
twee rammen en de mand met
ongezuurde broden,p 3 en roep
de gehele vergadering bĳeenq aan
de ingang van de tent der samen-
komst.”r

4 Toen deed M _ozes juist zoals
Jehovah hem geboden had, en de
vergadering kwam bĳeen aan de
ingangs van de tent der samen-
komst. 5 Nu zei M _ozes tot de
vergadering: „Dit is de zaak die
Jehovah geboden heeft te doen.”t

6 M _ozes dan liet A _
¨
aron en zĳn

zonen naderen en wasteu hen
met water.v 7 Daarna deed hĳ
hem het lange gewaadw aan en
omgordde hem met de sjerpx en
bekleedde hem met de schouder-
mantely en deed hem de efodz

aan en omgordde hem met de
gordela van de efod, waarmee hĳ
hem die strak ombond. 8 Ver-
volgens plaatste hĳ het borst-
stukb op hem en legde in het
borststuk de Urim en de Tum-
mim.c 9 Daarna zette hĳ hem
de tulbandd op het hoofden plaat-
ste op de tulband, aan de voor-

kant ervan, de blinkende gou-
den plaat, het heilige teken van
opdracht,a juist zoals Jehovah
M _ozes geboden had.

10 Nu nam M _ozes de zalfolie
en zalfde de tabernakelb en alles
wat daarin was en heiligde ze.
11 Daarna spatte hĳ iets daar-
van zevenmaal op het altaar en
zalfde het altaarc en al zĳn gerei
en het bekken en zĳn onderstel,
om ze te heiligen. 12 Ten slotte
goot hĳ wat van de zalfolie op
A _

¨
arons hoofd en zalfde hem, om

hem te heiligen.d

13 Voorts liet M _ozes A _
¨
arons

zonen naderene en bekleedde hen
met lange gewaden en omgord-
de hen met sjerpenf en wond hun
het hoofddekselg om [het hoofd],
juist zoals Jehovah M _ozes gebo-
den had.

14 Toen liet hĳ de stierh van
het zondeoffer voorbrengen, en
A _

¨
aron en zĳn zonen legden hun

handen op de kopi van de stier
van het zondeoffer. 15 Vervol-
gens slachttej M _ozes hemen nam
het bloedk en deed het met zĳn
vinger rondom op de hoornen
van het altaar en ontzondigde
het altaar, maar het overige bloed
stortte hĳ uit aan de voet van
het altaar, ten einde het te heili-
gen om er verzoening op te doen.l

16 Daarna nam hĳ al het vet
dat op de ingewanden lag, en het
aanhangsel van de lever en de
beide nieren en hun vet, en M _o-
zes deed het op het altaar in rook
opgaan.m 17 En hĳ liet de stier
en zĳn huid en zĳn vlees en zĳn
drek buiten de legerplaats met
vuur verbranden,n juist zoals Je-
hovah M _ozes geboden had.

18 Nu bracht hĳ de ram van
het brandoffer naderbĳ, en
A _

¨
aron en zĳn zonen legden toen

hun handen op de kop van de
ram.o 19 Daarna slachtte M _o-
zes hem en sprenkelde het bloed

h Ex 29:10; Le 4:3; Le 16:6; Ez 43:19; i Le 1:4;

Le 4:4; j Ex 29:11; k Ex 29:12; Heb 9:22; l Le 6:7;

Le 6:30; m Ex 29:13; Le 4:8; Ps 69:9; n Ex 29:14;

Le 4:11; Le 16:27; Heb 13:12; o Ex 29:15; Le 1:4.

HFDST. 7

a Ex 28:1

Ex 29:7

Ex 40:13

Nu18:7

b Ex 40:15

Le 8:12

c Heb 7:12

d Le 6:9

Am5:22

Mr 12:33

Heb 10:5

Heb 10:6

e Le 2:1

Le 6:14

f Le 6:25

g Le 5:6

Le 7:1

h Ex 29:1

Le 6:20

i Le 3:1

j Ex 34:27

Le 25:1

k Ex 24:5

Le 1:2

�����������������������������

HFDST. 8

l Ex 28:1

m Ex 28:4

Ex 39:41

n Ex 30:23

Ex 40:15

o Ex 29:1

p Ex 29:2

q Han 7:38

r Nu27:2

s Ex 36:37

t Jo 8:28

u Ex 40:12

1Kor 6:11

Ef 5:26

Heb 9:10

v Ex 29:4

w Ex 28:39

Opb 19:8

x Ex 39:29

Jes 11:5

y Ex 28:31

Ex 39:22

Nu15:39

Ps 119:129

z Ex 28:6

Ex 39:2

a Ex 28:8

Ex 29:5

Ex 39:20

b Ex 28:15

Ex 39:9

c Ex 28:30

Ezr 2:63

Jo 5:30

d Ex 29:6

Ex 39:28

1Kor 11:3

�����������������������������

2ekolom

a Ex 28:36

Ex 39:30

b Ex 30:26

c Ex 30:28

d Ex 29:7

Ex 30:30

Ex 40:13

Le 21:10

Ps 133:2

Han 10:38

e Ex 29:8

Ex 40:14

f Ex 29:9

g Ex 28:40

LEVITICUS 7:35–8:19 A
¨
aron en zĳn zonen ge

¨
ınstalleerd 144



rondom op het altaar.a 20 En
hĳ versneed de ram in zĳn stuk-
ken,b en M _ozes ging ertoe over de
kop en de stukken en het niervet
in rook te doen opgaan. 21 En
de ingewanden en de schenkels
waste hĳ met water, waarna M _o-
zes de gehele ram op het altaar
in rook deed opgaan.c Het was
een brandoffer tot een rustig
stemmende geur.d Het was een
vuuroffer voor Jehovah, juist
zoals Jehovah M _ozes geboden
had.

22 Toen bracht hĳ de tweede
ram naderbĳ, de ram der installa-
tie,e en A _

¨
aron en zĳn zonen leg-

den hun handen op de kop van
de ram. 23 Daarna slachtte M _o-
zes hem en nam wat van zĳn
bloed en deed het op de rechter-
oorlel van A _

¨
aron en op de duim

van zĳn rechterhand en op de
grote teen van zĳn rechtervoet.f

24 Vervolgens liet M _ozes A _
¨
arons

zonen naderen en deed wat van
het bloed op hun rechteroorlel
en op de duim van hun rechter-
hand en op de grote teen van
hun rechtervoet; maar het overi-
ge bloed sprenkelde M _ozes rond-
om op het altaar.g

25 Toen nam hĳ het vet en de
vetstaart en al het vet dat op
de ingewanden lag,h en het aan-
hangsel van de lever en de beide
nieren en hun vet en de rechter-
poot.i 26 En uit de mand met
ongezuurde broden, die voor het
aangezicht van Jehovah stond,
nam hĳ

´
e

´
en ongezuurde ring-

vormige koekj en
´
e

´
en ringvormi-

ge geoliede broodkoekk en
´
e

´
en

wafel.l Vervolgens plaatste hĳ
ze op de vette stukken en de
rechterpoot. 27 Daarna legde
hĳ dat alles op de handpalmen
van A _

¨
aron en de handpalmen van

zĳn zonen en ging ze als een be-
weegoffer voor het aangezicht
van Jehovah heen en weer bewe-
gen.m 28 Toennam M _ozes ze uit
hun handpalmen en deed ze op
het altaar boven op het brand-
offer in rook opgaan.n Ze waren
een installatieoffero tot een rustig

stemmende geur.a Het was een
vuuroffer voor Jehovah.b

29 Voorts nam M _ozes de borstc

en bewoog die als een beweeg-
offer voor het aangezicht van Je-
hovah heen en weer.d Van de in-
stallatieram viel die M _ozes ten
deel,e juist zoals Jehovah M _ozes
geboden had.

30 Daarna nam M _ozes wat van
de zalfolief en wat van het bloed
dat op het altaar was, en spatte
dat op A _

¨
aron en zĳn klederen en

op zĳn zonen en de klederen van
zĳn zonen met hem. Aldus hei-
ligdeg hĳ A _

¨
aron en zĳn klederen

en zĳn zonen en de klederen van
zĳn zonenh met hem.

31 Toen zeiM _ozes totA _
¨
aron en

zĳn zonen: „Kookti het vlees aan
de ingang van de tent der samen-
komst, en daar zult GIJ het etenj

met het brood dat in de instal-
latiemand is, juist zoals mĳ het
gebod werd gegeven, dat luidde:
’A _

¨
aron en zĳn zonen zullen

het eten.’ 32 En wat er over-
blĳft van het vlees en het brood
zult GIJ met vuur verbranden.k

33 En zeven dagen lang moogt
GIJ niet weggaan van de ingang
van de tent der samenkomst,l tot
de dag waarop de dagen van UW

installatie zĳn vervuld, want ze-
ven dagen zullen ervoor nodig
zĳn om UW hand met macht te
vullen.m 34 Juist zoals het deze
dag is gedaan, heeft Jehovah ge-
boden dat het gedaan moet wor-
den, om verzoening voor U te
doen.n 35 En zeven dagen lang
zult GIJ dag en nacht aan de in-
gang van de tent der samenkomst
blĳven,o en GIJ moet de verplichte
wacht van Jehovah waarnemen,p

opdat GIJ niet sterft; want zo is
mĳ geboden.”

36 En A _
¨
aron en zĳn zonen gin-

gen ertoe over al de dingen te
doen die Jehovah door bemidde-
ling van M _ozes geboden had.

9 Nugeschiedde het op de acht-
steq dag dat M _ozes A _

¨
aron en

zĳn zonen en de oudere man-
nen van _Isra

¨
el riep. 2 Toen zei
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hĳ tot A _
¨
aron: „Neem u een jong

kalf voor een zondeoffera en een
ram voor een brandoffer,b gave
[dieren], en bied ze voor het
aangezicht van Jehovah aan.c

3 Maar tot de zonen van _Is-
ra

¨
el zult gĳ spreken en zeggen:

’Neemt een geitenbokd voor een
zondeoffer en een kalf en een
jonge ram,e elk een jaar oud,
gave [dieren], voor een brand-
offer, 4 en een stier en een ram
voor gemeenschapsoffers,f om
ze voor het aangezicht van Jeho-
vah ten slachtoffer te brengen,
en een graanoffer,g met olie be-
vochtigd, want vandaag zal Je-
hovah U stellig verschĳnen.’ ”h

5 Bĳgevolg brachten zĳ het-
geen M _ozes geboden had v

´
o

´
or de

tent der samenkomst. Toen trad
de gehele vergadering naderbĳ
en stond voor het aangezicht
van Jehovah.i 6 Vervolgens zei
M _ozes: „Dit is de zaak die Jeho-
vah geboden heeft dat GIJ zoudt
doen, opdat de heerlĳkheid van
Jehovah U moge verschĳnen.”j

7 Toen zei M _ozes tot A _
¨
aron: „Na-

der tot het altaar en draag uw
zondeofferk en uw brandoffer op,
en doe verzoeningl ten behoeve
van uzelf en ten behoeve van uw
huis; en draag de offergave van
het volk opm en doe verzoeningn

ten behoeve van hen, juist zoals
Jehovah geboden heeft.”

8 Onmiddellĳk naderde A _
¨
aron

tot het altaar en slachtte het kalf
van het zondeoffer, dat voor hem
was.o 9 Daarna boden A _

¨
arons

zonen hem het bloedp aan, en hĳ
doopte zĳn vinger in het bloedq

en deed het op de hoornen van
het altaar,r en het overige bloed
stortte hĳ uit aan de voet van
het altaar. 10 En het vets en de
nieren en het aanhangsel van de
lever van het zondeoffer deed hĳ
op het altaar in rook opgaan,t

juist zoals Jehovah M _ozes gebo-
den had. 11 En het vlees en
de huid verbrandde hĳ met vuur
buiten de legerplaats.u

12 Vervolgens slachtte hĳ het
brandoffer en A _

¨
arons zonen reik-

ten hem het bloed aan en hĳ
sprenkelde het rondom op het
altaar.a 13 En zĳ reikten hem
het brandoffer aan in zĳn stuk-
ken en de kop, waarna hĳ ze op
het altaar in rook deed opgaan.b

14 Verder waste hĳ de ingewan-
den en de schenkels en deed ze
op het brandoffer in rook opgaan
op het altaar.c

15 Nu ging hĳ ertoe over de of-
fergave van het volk aan te bie-
den,d en hĳ nam de bok van het
zondeoffer, die voor het volk
was, en slachtte hem en bereid-
de daarmee een offer voor zonde,
zoals met het eerste. 16 Daar-
na bood hĳ het brandoffer aan en
handelde daarmee overeenkom-
stig de voorgeschreven gang van
zaken.e

17 Vervolgens bood hĳ het
graanofferf aan, en hĳ vulde zĳn
hand met een deel ervan en deed
het op het altaar in rook opgaan,
afgezien van het morgenbrand-
offer.g

18 Daarna slachtte hĳ de stier
en de ram van het gemeen-
schapsoffer,h dat voor het volk
was. Voorts reikten A _

¨
arons zo-

nen hem het bloed aan en hĳ
sprenkelde het rondom op het al-
taar.i 19 Wat de vette stukkenj

van de stier betreft en de vet-
staartk van de ram en het vet dat
[de ingewanden] bedekt en de
nieren en het aanhangsel van
de lever, 20 zĳ legden nu de
vette stukken op de borststuk-
ken,l waarna hĳ de vette stuk-
ken op het altaar in rook deed
opgaan. 21 Maar de borststuk-
ken en de rechterpoot bewoog
A _

¨
aron als een beweegoffer voor

het aangezicht van Jehovah heen
en weer,m juist zoals M _ozes gebo-
den had.

22 Toen hief A _
¨
aron zĳn han-

den op naar het volk en zegende
henn en daalde af,o na het zonde-
offer en het brandoffer en de
gemeenschapsoffers te hebben
opgedragen. 23 Ten slotte gin-
gen M _ozes en A _

¨
aron de tent der

samenkomst binnen en kwa-
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men naar buiten en zegenden het
volk.a

Toenverscheen Jehovah’s heer-
lĳkheidb aan het gehele volk,
24 en vuur ging van voor het
aangezicht van Jehovah uitc en
verteerde vervolgens het brand-
offer en de vette stukken op het
altaar. Toen het gehele volk dit
te zien kreeg, braken zĳ uit in
gejuichd en vielen voorts op hun
aangezicht neer.

10 Later namen en brachten
A _

¨
arons zonen N _adab en

Ab _ihue ieder hun vuurpotf en de-
den daar vuur in en legden er
reukwerkg op, en zĳ gingen voor
het aangezicht van Jehovah on-
wettig vuur offeren,h hetgeen
hĳ hun niet had voorgeschreven.
2 Hierop ging er een vuur van
voor het aangezicht van Jehovah
uit en verteerde hen,i zodat zĳ
stierven voor het aangezicht van
Jehovah.j 3 Toen zei M _ozes tot
A _

¨
aron: „Dit is het wat Jehovah

gesproken heeft, toen hĳ zei:
’Laat mĳ onder hen die mĳ nabĳ
zĳn,k geheiligd worden,l en laat
mĳ voor het aangezicht van heel
het volk verheerlĳkt worden.’”m

En A _
¨
aron bewaarde het stilzwĳ-

gen.

4 M _ozes dan riep M _isa
¨
el en

Els _afan, de zonen van _Uzzi
¨
el,n

A _
¨
arons oom, en zei tot hen:

„Treedt nader, draagt UW broe-
ders van voor de heilige plaats
weg tot buiten de legerplaats.”o

5 Bĳgevolg traden zĳ toe en droe-
gen hen in hun lange gewaden tot
buiten de legerplaats, juist zoals
M _ozes gesproken had.

6 Nadien zei M _ozes tot A _
¨
aron

en tot Ele _azar en _Ithamar, zĳn
[andere] zonen: „GIJ moogt UW

hoofd[haar] niet onverzorgd la-
ten hangenp en UW klederen niet
scheuren, opdat GIJ niet sterft
en opdat hĳ niet verontwaardigd
wordt op de gehele vergadering;q

maar UW broeders van het gehele
huis van _Isra

¨
el zullen de brand

bewenen, die Jehovah heeft doen
branden. 7 En GIJ moogt niet

weggaan van de ingang van de
tent der samenkomst, opdat GIJ

niet sterft,a want Jehovah’s zalf-
olie is op U.”b Zĳ dan deden naar
M _ozes’ woord.

8 Vervolgens sprak Jehovah tot
A _

¨
aron en zei: 9 „Drink geen

wĳn of bedwelmende drank,c gĳ
nochuw zonen met u, wanneer GIJ

de tent der samenkomst binnen-
gaat, opdat GIJ niet sterft. Het is
een inzetting tot onbepaalde tĳd
voor UW geslachten, 10 zowel
om onderscheid te maken tussen
het heilige en het profane en tus-
sen het onreine en het reine,d

11 als om de zonen van _Isra
¨
el te

onderwĳzene in alle voorschriften
die Jehovah door bemiddeling van
M _ozes tot hen gesproken heeft.”

12 Toen sprak M _ozes tot A _
¨
aron

en tot Ele _azar en _Ithamar, zĳn
overgebleven zonen: „Neemt het
graanofferf dat van Jehovah’s
vuuroffers is overgebleven, en
eet het ongezuurd naast het al-
taar, want het is iets allerhei-
ligst.g 13 En GIJ moet het eten
op een heilige plaats,h want het
is het u toegewezen deel en het
uw zonen toegewezen deel van
Jehovah’s vuuroffers; want zo
is mĳ geboden. 14 En GIJ zult
de borst van het beweegofferi

en de poot van het heilige deelj

op een reine plaats eten, gĳ en
uw zonen en uw dochters met
u,k want ze zĳn gegeven als het
u toegewezen deel en het uw
zonen toegewezen deel van de
gemeenschapsoffers van de zo-
nen van _Isra

¨
el. 15 Zĳ zullen de

poot van het heilige deel en de
borst van het beweegofferl tege-
lĳk brengen met de vuuroffers
van de vette stukken, om het
beweegoffer voor het aangezicht
van Jehovah heen en weer te be-
wegen; en het moet dienen als
een toegewezen deelm tot onbe-
paalde tĳd voor u en uw zonen
met u, juist zoals Jehovah gebo-
den heeft.”

16 En M _ozes zocht grondig
naar de bok van het zondeoffer,n
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en zie! die was verbrand. Daarom
werd hĳ verontwaardigd op Ele _a-
zar en _Ithamar, A _

¨
arons overge-

bleven zonen, en zei: 17 „Waar-
om hebt GIJ het zondeoffer niet
gegeten op de plaats die hei-
lig is,a daar het iets allerheiligst
is en hĳ het U gegeven heeft
opdat GIJ de verantwoordelĳk-
heid voor de dwaling van de ver-
gadering moogt dragen, ten ein-
de verzoening voor hen te doen
voor het aangezicht van Jeho-
vah?b 18 Ziet! Het bloed daar-
van is niet binnen in de heilige
plaats gebracht.c GIJ hadt het
zonder mankeren op de heilige
plaats moeten eten, juist zoals
mĳ was geboden.”d 19 Hierop
sprak A _

¨
aron tot M _ozes: „Zie!

Vandaag hebben zĳ hun zonde-
offer en hun brandoffer voor het
aangezicht van Jehovah aange-
boden,e terwĳl mĳ zulke dingen
gingen overkomen; en had ik he-
den het zondeoffer gegeten, zou
dat bevredigend zĳn gebleken in
Jehovah’s ogen?”f 20 Toen M _o-
zes dit hoorde, bleek het voorts
bevredigend te zĳn in zĳn ogen.

11 Voorts sprak Jehovah tot
M _ozes en A _

¨
aron, en zei tot

hen: 2 „Spreekt tot de zonen
van _Isra

¨
el en zegt: ’Dit is het le-

vende schepsel dat GIJ moogt
eteng van alle viervoetige die-
ren die op de aarde zĳn: 3 Elk
schepsel onder de viervoetige die-
ren dat gespleten hoeven heeft
en waarvan de hoeven een volle-
dige kloof vertonen en dat her-
kauwt, dat moogt GIJ eten.h

4 Alleen de volgende moogt
GIJ niet eten onder de herkau-
wers en de spleethoevigen: de
kameel, want die herkauwt wel
maar heeft geen gespleten hoe-
ven. Hĳ is voor U onrein.i 5 Ook
de klipdas,j want die herkauwt
wel maar heeft geen gespleten
hoeven. Hĳ is voor U onrein.
6 Ook de haas,k want die her-
kauwt wel maar heeft geen ge-
spleten hoeven. Hĳ is voor U

onrein. 7 Ook het zwĳn,l want
het heeft wel gespleten hoeven

en de hoeven vertonen wel een
volledige kloof, maar het her-
kauwt niet. Het is voor U onrein.
8 Van hun vlees moogt GIJ niet
eten, en hun dode lichaam moogt
GIJ niet aanraken.a Ze zĳn voor U

onrein.b

9 Van al wat in de wateren is,
moogt GIJ het volgende eten:c Al
wat vinnen en schubben heeftd

in de wateren, in de zee
¨
en en

in de stromen — die moogt GIJ

eten. 10 En al wat in de zee
¨
en

en de stromen geen vinnen en
schubben heeft, van elk weme-
lend schepsel der wateren en van
elke levende ziel die in de wate-
ren is — ze zĳn voor U een gru-
wel. 11 Ja, ze zullen voor U een
gruwel worden. Van hun vlees
moogt GIJ niet eten,e en van hun
dode lichaam dient GIJ te gru-
wen. 12 Al wat in de wateren
geen vinnen en schubben heeft,
is voor U een gruwel.

13 En onder de vliegende
schepselen zult GIJ van de volgen-
de gruwen.f Ze dienen niet gege-
ten te worden. Ze zĳn een gruwel:
de arendg en de beenbreker en de
zwarte gier, 14 en de rode wouw
en de zwarte wouwh naar zĳn
soort, 15 en elke raafi naar zĳn
soort, 16 en de struisvogelj en
de uil en demeeuwen de valk naar
zĳn soort, 17 en de steenuil en
de aalscholver en de ransuil,k

18 en de zwaan en de pelikaan
en de gier,l 19 en de ooievaar,
de reiger naar zĳn soort, en de
hop en de vleermuis.m 20 Elk ge-
vleugeld wemelend schepsel dat
op vier [poten] gaat, is voor U een
gruwel.n

21 Slechts het volgende moogt
GIJ eten van alle gevleugelde we-
melende schepselen die op vier
[poten] gaan: die welke boven
hun poten nog springpoten heb-
ben, om daarmee over de aarde
te springen. 22 Daarvan moogt
GIJ de volgende eten: de trek-
sprinkhaano naar zĳn soort, en
de eetbare sprinkhaanp naar zĳn
soort, en de krekel naar zĳn
soort, en de veldsprinkhaanq naar
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zĳn soort. 23 En elk ander ge-
vleugeld wemelend schepsel dat
inderdaad vier poten heeft, is
voor U een gruwel.a 24 Hier-
door zoudt GIJ U dus onrein ma-
ken. Ieder die hun dode lichaam
aanraakt, zal tot de avond onrein
zĳn.b 25 En een ieder die een
dergelĳk dood lichaam draagt,
zal zĳn kleren wassen,c en hĳ
moet tot de avond onrein zĳn.

26 Elk viervoetig dier nu dat
wel gespleten hoeven heeft maar
waarvan de hoeven geen vol-
ledige kloof vertonen en dat niet
herkauwt — ze zĳn voor U on-
rein. Ieder die ze aanraakt, zal
onrein zĳn.d 27 Wat elk schep-
sel betreft dat op zĳn zolen loopt
onder alle levende schepselen
die op vier [poten] gaan — ze
zĳn voor U onrein. Ieder die hun
dode lichaam aanraakt, zal tot
de avond onrein zĳn. 28 En hĳ
die hun dode lichaam draagt,e zal
zĳn kleren wassen,f en hĳ moet
tot de avond onrein zĳn. Ze zĳn
voor U onrein.

29 En onder de wemelende
schepselen die op de aarde weme-
len, is het volgende voor Uonrein:g

de blindmuis en de springmuish

en de hagedis naar zĳn soort,
30 en de waaierteengekko en de
grote hagedis en de salamander
en de zandhagedis en het ka-
meleon. 31 Deze zĳn onder alle
wemelende schepselen voor U on-
rein.i Ieder die ze in hun doods-
toestand aanraakt, zal tot de
avond onrein zĳn.j

32 Alles nu waarop een daar-
van in zĳn doodstoestand mocht
vallen, zal onrein zĳn, of het nu
een of ander houten vatk of een
kledingstuk of een huidl of zak-
kengoedm is. Elk vat dat maar
enigszins wordt gebruikt, zal in
water worden gelegd, en het
moet tot de avond onrein zĳn en
dan rein zĳn. 33 Wat elk aarde-
werken vatn betreft waarin een
daarvan mocht vallen, alles wat
daarin is, zal onrein zĳn, en GIJ

zult het verbrĳzelen.o 34 Elke

voedselsoort die gegeten zou
worden waarop water mocht ko-
men dat daaruit afkomstig is, zal
onrein zĳn, en elke drank die
gedronken zou worden welke in
enig [zulk] vat zit, zal onrein zĳn.
35 En alles waarop een derge-
lĳk dood lichaam mocht vallen,
zal onrein zĳn. Hetzĳ bakoven
of kruikenstandaard, het dient
aan stukken gebroken te wor-
den. Ze zĳn onrein, en ze zullen
voor U onrein worden. 36 Al-
leen een bron en een put waarin
zich water verzamelt, zullen rein
blĳven, maar wie hun dode li-
chaam aanraakt, zal onrein zĳn.
37 En mocht een dergelĳk dood
lichaam vallen op enig planten-
zaad dat gezaaid dient teworden,
het is rein. 38 Maar ingeval er
water op zaad wordt gedaan en
iets van hun dode lichaam was
erop gevallen, dan is het voor U

onrein.

39 Ingeval nu enig dier dat U tot
voedsel dient, sterft, zal hĳ die
zĳn dode lichaam aanraakt, tot de
avond onrein zĳn.a 40 En hĳ die
van zĳn dode lichaam eet,b zal zĳn
kleren wassen, en hĳ moet tot de
avond onrein zĳn; en hĳ die zĳn
dode lichaam wegdraagt, zal zĳn
kleren wassen, en hĳ moet tot de
avond onrein zĳn. 41 En elk we-
melend schepsel dat op de aarde
wemelt, is een gruwel.c Het mag
niet gegeten worden. 42 Wat
elk schepsel betreft dat op de buik
gaatd en elk schepsel dat op vier of
enig groot aantal poten gaat van
alle wemelende schepselen die op
de aarde wemelen — GIJ moogt ze
niet eten, want ze zĳn een gru-
wel.e 43 Maakt UW ziel niet tot
een gruwel met enig wemelend
schepsel dat wemelt, en GIJ moogt
U daardoor niet onrein maken en
daardoor werkelĳk onrein wor-
den.f 44 Want ik ben Jehovah,
UW God;g en GIJ moet U heiligen
en GIJ moet U heilig betonen,h

want ik ben heilig.i GIJ moogt
UW ziel derhalve niet onrein ma-
ken door enig wemelend schep-
sel dat zich op de aarde beweegt.
45 Want ik ben Jehovah, die U doe
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optrekken uit het land Eg _ypte om
mĳ aan U als God te doen ken-
nen;a en GIJ moet U heilig beto-
nen,b want ik ben heilig.c

46 Dit is de wet aangaande het
viervoetig gedierte en de vlie-
gende schepselen en elke leven-
de ziel die zich in de wateren be-
weegtd en betreffende elke ziel
die op de aarde wemelt, 47 om
onderscheid te makene tussen
het onreine en het reine en tus-
sen het levende schepsel dat eet-
baar is en het levende schepsel
dat niet gegeten mag worden.’”

12 En Jehovah ging voort tot
M _ozes te spreken en zei:

2 „Spreek tot de zonen van _Isra
¨
el

en zeg: ’Ingeval een vrouw be-
vrucht wordtf en werkelĳk een
mannelĳk kind baart, moet zĳ
zeven dagen onrein zĳn; zoals in
de dagen van de onreinheid wan-
neer zĳ haar menstruatie heeft,
zal zĳ onrein zĳn.g 3 En op de
achtste dag zal het vlees van
zĳn voorhuid besneden worden.h

4 Nog drie
¨
endertig dagen zal zĳ

in het reinigingsbloed blĳven.
Zĳ dient niets heiligs aan te ra-
ken, en zĳ dient niet in de heili-
ge plaats te komen, totdat de da-
gen van haar reiniging hun volle
duur bereiken.i

5 Indien zĳ nu een vrouwelĳk
kind baart, dan moet zĳ veer-
tien dagen onrein zĳn, zoals ge-
durende haar menstruatie. Nog
zesenzestig dagen zal zĳ met
het reinigingsbloed [thuis]blĳven.
6 Als dan de dagen van haar rei-
niging voor een zoon of voor
een dochter hun volle duur be-
reiken, zal zĳ een jonge ram van
nog geen jaar als brandofferj en
een jonge duif of een tortelduifk

als zondeoffer naar de ingang
van de tent der samenkomst tot
de priester brengen. 7 En hĳ
moet het voor het aangezicht van
Jehovah aanbieden en verzoe-
ning voor haar doen, en zĳ moet
rein zĳn van de bron van haar
bloed.l Dit is de wet aangaande
haar die hetzĳ een mannelĳk
of een vrouwelĳk kind baart.

8 Kan zĳ echter niet genoeg op-
brengen voor een schaap, dan
moet zĳ twee tortelduiven of twee
jonge duivena nemen,

´
e

´
en voor

een brandoffer en
´
e

´
en voor een

zondeoffer, en de priester moet
verzoening voor haar doen,b en
zĳ moet rein zĳn.’ ”

13 Vervolgens sprak Jehovah
totM _ozes enA _

¨
aron, en zei:

2 „Ingeval een mens op de huid
van zĳn vlees uitslag of een roofc

of een vlek krĳgt en deze zich
op de huid van zĳn vlees werke-
lĳk tot de plaag der melaatsheidd

ontwikkelt, dan moet hĳ naar
de priester A _

¨
aron of naar een

van zĳn zonen, de priesters, wor-
den gebracht.e 3 En de priester
moet de plaag op de huid van het
vlees bezien.f Wanneer het haar
op [de plek van] de plaag wit
geworden is en de plaag dieper
schĳnt te zitten dan de huid van
zĳn vlees, is het de plaag der me-
laatsheid. En de priester moet ze
bezien, en hĳ moet hem onrein
verklaren. 4 Is het echter een
witte vlek op de huid van zĳn
vlees en schĳnt ze niet dieper te
zitten dan de huid en is het haar
op die plek niet wit geworden,
dan moet de priester [de lĳder
aan] de plaag zeven dagen in
quarantaine plaatsen.g 5 En de
priester moet hem op de zevende
dag bezien, en is de plaag, naar
het zich laat aanzien, tot staan
gekomen, heeft de plaag zich niet
over de huid uitgebreid, dan moet
de priester hem nog eens zeven
dagen in quarantaine plaatsen.h

6 En de priester moet hem op
de zevende dag voor de tweede
maal bezien, en indien [de plek
van] de plaag dof is geworden
en de plaag zich niet over de
huid heeft uitgebreid, dan moet
de priester hem rein verklaren.
Het was een roof. En hĳ moet
zĳn kleren wassen en rein zĳn.
7 Maar indien de roof zich on-
tegenzeglĳk over de huid heeft
uitgebreid, nadat hĳ zich voor
de vaststelling van zĳn reiniging
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aan de priester heeft vertoond,
dan moet hĳ zich voor de tweede
maal aan de priester vertonen,a

8 en de priester moet [ernaar]
kĳken; en indien de roof zich
over de huid heeft uitgebreid,
dan moet de priester hem onrein
verklaren. Het is melaatsheid.b

9 Ingeval de plaag der me-
laatsheid zich bĳ een mens ver-
toont, dan moet hĳ naar de pries-
ter worden gebracht. 10 En de
priestermoet [ernaar] kĳken;c en
indien er op de huideenwitte uit-
slag is en het haar hierdoor wit
geworden is en er rauw, levend
vleesd in de uitslag is, 11 is het
chronische melaatsheide op de
huid van zĳn vlees; en de pries-
ter moet hem onrein verklaren.
Hĳ dient hem niet in quarantaine
te plaatsen,f want hĳ is onrein.
12 Indien nu de melaatsheid on-
tegenzeglĳk uitbreekt op de huid,
en de melaatsheid werkelĳk de
gehele huid van [de lĳder aan]
de plaag bedekt, van zĳn hoofd
tot zĳn voeten, zover het oog
van de priester kan zien, 13 en
de priester heeft gekeken en zie,
de melaatsheid heeft zĳn gehele
vlees bedekt, dan moet hĳ [de
lĳder aan] de plaag rein verkla-
ren. Alles [aan hem] is wit ge-
worden. Hĳ is rein. 14 Maar op
de dag waarop er levend vlees
in verschĳnt, zal hĳ onrein zĳn.
15 En de priesterg moet het le-
vende vlees bezien, en hĳ moet
hem onrein verklaren. Het le-
vende vlees is onrein. Het is me-
laatsheid.h 16 Of ingeval het
levende vlees weer verdwĳnt en
werkelĳk wit wordt, dan moet hĳ
tot de priester komen. 17 En
de priester moet hem bezien,i en
indien [de plek van] de plaag wit
is geworden, dan moet de pries-
ter [de lĳder aan] de plaag rein
verklaren. Hĳ is rein.

18 Ingeval er op de huid van
het vlees een zweerj ontstaat en
deze werkelĳk geneest, 19 en
er op de plaats van de zweer een
witte uitslag of een roodachtig

witte vlek is ontstaan, dan moet
hĳ zich aan de priester vertonen.
20 En de priester moet [ernaar]
kĳken,a en indien ze dieper dan
de huid schĳnt te zitten en het
haar daarop wit is geworden, dan
moet de priester hem onrein ver-
klaren. Het is de plaag der me-
laatsheid. Ze is in de zweer uit-
gebroken. 21 Maar indien de
priester ernaar kĳkt en ziedaar,
er is geen wit haar op en ze zit
niet dieper dan de huid en is dof,
dan moet de priester hem zeven
dagen in quarantaine plaatsen.b

22 En indien ze zich onmisken-
baar over de huid uitbreidt, dan
moet de priester hem onrein
verklaren. Het is een plaag.
23 Blĳft de vlek echter op haar
plaats, heeft ze zich niet uitge-
breid, dan is het de ontstekingc

van de zweer; en de priester moet
hem rein verklaren.d

24 Of ingeval er op de huid van
het vlees een litteken ontstaat
ten gevolge van het vuur, en het
rauwe vlees van het litteken wer-
kelĳk een roodachtig witte of
witte vlek wordt, 25 dan moet
de priester ernaar kĳken; en in-
dien het haar op die vlek wit is
geworden en ze dieper schĳnt te
zitten dan de huid, is het me-
laatsheid. Ze is in het litteken
uitgebroken, en de priester moet
hem onrein verklaren. Het is de
plaag der melaatsheid. 26 Maar
indien de priester ernaar kĳkt en
ziedaar, er is geen wit haar op de
vlek en ze zit niet dieper dan de
huid en is dof, dan moet de pries-
ter hem zeven dagen in quaran-
taine plaatsen. 27 En op de ze-
vende dag moet de priester hem
bezien. Indien ze zich onmisken-
baar over de huid uitbreidt, dan
moet de priester hem onrein ver-
klaren. Het is de plaag der me-
laatsheid. 28 Blĳft de vlek ech-
ter op haar plaats, heeft ze zich
niet over de huid uitgebreid en is
ze dof, dan is het een uitslag van
het litteken; en de priester moet
hem rein verklaren, omdat het
een ontsteking van het litteken is.
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29 Ingeval bĳ een man of een
vrouw een plaag ontstaat op het
hoofd of aan de kin, 30 dan
moet de priestera de plaag be-
zien; en indien ze dieper schĳnt
te zitten dan de huid, en het haar
[op die plek] geel en dun is, dan
moet de priester zo iemand on-
rein verklaren. Het is een abnor-
male haaruitval.b Het is melaats-
heid van het hoofd of van de kin.
31 Maar ingeval de priester de
plaag van de abnormale haaruit-
val beziet en zie! ze schĳnt niet
dieper te zitten dan de huid en er
is geen zwart haar op [de plek],
dan moet de priester [de lĳder
aan] de plaag van de abnormale
haaruitval zeven dagenc in qua-
rantaine plaatsen.d 32 En op de
zevende dag moet de priester
naar de plaag kĳken; en indien
de abnormale haaruitval zich niet
heeft uitgebreid, en er geen geel
haar op [de plek] is gekomen en
de abnormale haaruitvale niet die-
per schĳnt te zitten dan de huid,
33 dan moet hĳ zich laten sche-
ren, maar [de plek van] de ab-
normale haaruitval zal hĳ niet la-
ten scheren;f en de priester moet
[de lĳder aan] de abnormale haar-
uitval nogmaals zeven dagen in
quarantaine plaatsen.

34 En op de zevende dag moet
de priester naar de abnormale
haaruitval kĳken; en indien de
abnormale haaruitval zich niet
over de huid heeft uitgebreid en
niet dieper schĳnt te zitten dan
de huid, dan moet de priester
hem rein verklaren,g en hĳ moet
zĳn kleren wassen en rein zĳn.
35 Maar indien na de vaststelling
van zĳn reiniging de abnorma-
le haaruitval zich onmiskenbaar
over de huid uitbreidt, 36 dan
moet de priesterh hem bezien;
en indien de abnormale haar-
uitval zich over de huid heeft
uitgebreid, behoeft de priester
geen onderzoek te doen naar geel
haar; hĳ is onrein. 37 Maar in-
dien de abnormale haaruitval,
naar het zich laat aanzien, tot
staan is gekomen en er zwart

haar op [de plek] is gegroeid,
is [de kwaal van] de abnormale
haaruitval genezen. Hĳ is rein,
en de priester moet hem rein ver-
klaren.a

38 Ingeval er zich bĳ een man
of een vrouw op de huid van hun
vlees vlekkenb vertonen, witte
vlekken, 39 dan moet de pries-
terc [ernaar] kĳken; en indien
de vlekken op de huid van hun
vlees dofwit zĳn, is het een goed-
aardige uitslag. Deze is op de
huid uitgebroken. Hĳ is rein.

40 Ingeval bĳ een man het
hoofd kaal wordt,d is het kaal-
heid. Hĳ is rein. 41 En wordt
zĳn hoofd van voren kaal, dan
is het voorhoofdskaalheid. Hĳ is
rein. 42 Maar ingeval er op de
kale kruin of op het kale voor-
hoofd een roodachtig witte plaag
ontstaat, is het melaatsheid, die
op zĳn kale kruin of op zĳn kale
voorhoofd uitbreekt. 43 En de
priestere moet hem bezien; en in-
dien er een uitslag is van de rood-
achtig witte plaag op zĳn kale
kruin of op zĳn kale voorhoofd
die eruitziet als melaatsheid van
de huid van het vlees, 44 is hĳ
een melaatse. Hĳ is onrein. On-
rein dient de priester hem te
verklaren. Zĳn plaag is op zĳn
hoofd. 45 Wat de melaatse be-
treft op wie de plaag is, zĳn kle-
ren dienen gescheurd te zĳn,f en
zĳn hoofd[haar] dient hĳ onver-
zorgd te laten hangen,g en hĳ
dient de snor te bedekkenh en te
roepen: ’Onrein, onrein!’i 46 Al
de dagen dat de plaag op hem
is, zal hĳ onrein zĳn. Hĳ is on-
rein. Hĳ dient afgezonderd te
wonen. Buiten de legerplaatsj is
zĳn woonplaats.

47 Ingeval de plaag der me-
laatsheid zich aan een kleding-
stuk vertoont, hetzĳ aan een
wollen kledingstuk of aan een
linnen kledingstuk, 48 of aan
de scheringk of aan de inslag
van het linnen en van de wol, of
aan een huid of aan iets wat van
huiden is gemaakt,l 49 en de
geelachtig groene of roodachtige
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plaag zichwerkelĳk vertoont aan
het kledingstuk of aan de huid
of aan de schering of aan de
inslag of aan enig van huiden
vervaardigd voorwerp, is het de
plaag der melaatsheid, en het
moet aan de priester worden ge-
toond. 50 En de priestera moet
de plaag bezien, en hĳ moet
[het aangetaste voorwerp] ze-
ven dagen in quarantaine plaat-
sen.b 51 Wanneer hĳ de plaag
op de zevende dag heeft be-
zien, [en heeft bevonden] dat de
plaag zich heeft uitgebreidop het
kledingstuk of op de schering of
op de inslagc of op de huid, voor
welk doel de huid ook gebruikt
wordt, dan is de plaag kwaad-
aardige melaatsheid.d Het [voor-
werp] is onrein. 52 En hĳ moet
het kledingstuk of de schering of
de inslag van de wol of van het
linnen,e of welk van huiden ver-
vaardigd voorwerp ook waaraan
zich de plaag mocht vertonen,
verbranden, want het is kwaad-
aardigef melaatsheid. Het dient
in het vuur te worden verbrand.

53 Maar indien de priester [er-
naar] kĳkt en ziedaar, de plaag
heeft zich niet uitgebreid op het
kledingstuk of op de schering
of op de inslag of op enig van
huiden vervaardigd voorwerp,g

54 danmoet de priester gebieden
datgene waaraan de plaag is, te
wassen, en hĳ moet het een twee-
de maal zeven dagen in quaran-
taine plaatsen. 55 En nadat het
uitgewassen is, moet de pries-
ter de plaag bezien, en indien de
plaag er niet anders uitziet, ook
al heeft de plaag zich niet uitge-
breid, is het onrein. Gĳ dient het
in het vuur te verbranden. Het is
een lage plek op een kale lap aan
zĳn achterkant of aan zĳn voor-
kant.

56 Maar indien de priester [er-
naar] gekeken heeft en ziedaar,
[de plek van] de plaag is dof ge-
worden nadat het [voorwerp] uit-
gewassen is, dan moet hĳ ze uit
het kledingstuk of de huid of de
schering of de inslag scheuren.

57 Indien ze echter nog steeds
zichtbaar is op het kledingstuk
of op de schering of op de inslaga

of op enig van huiden vervaar-
digd voorwerp, is het uitbreken-
de [melaatsheid]. Datgene waar-
aan de plaag zit, dient gĳ in het
vuur te verbranden.b 58 Wat
het kledingstuk of de schering of
de inslag of enig van huiden ver-
vaardigdvoorwerp betreft dat gĳ
wassen mocht, wanneer de plaag
daaruit verdwenen is, dan moet
het een tweede maal gewassen
worden; en het moet rein zĳn.

59 Dit is dewet inzake de plaag
der melaatsheid aan een wollen
of linnen kledingstuk,c of aan
de schering of aan de inslag, of
aan enig van huiden vervaardigd
voorwerp, ten einde het rein of
onrein te verklaren.”

14 En Jehovah sprak verder
tot M _ozes en zei: 2 „Dit

zal de wet aangaande de melaat-
sed worden op de dag van de vast-
stelling van zĳn reiniging, wan-
neer hĳ naar de priester gebracht
moet worden.e 3 En de pries-
ter moet uitgaan buiten de le-
gerplaats, en de priester moet
[hem] bezien; en indien de me-
laatse van de plaag der melaats-
heid genezen is,f 4 dan moet de
priester bevel geven; en hĳ moet,
om zich te reinigen, twee leven-
de reine vogelsg nemen en ce-
derhouth en karmozĳnen stofi en
hysop.j 5 En de priester moet
bevel geven, en de ene vogel moet
in een aardewerken vat boven
stromend waterk worden gedood.
6 Wat de levende vogel betreft,
hĳ dient die te nemen, alsmede
het cederhout en de karmozĳnen
stof en de hysop, en hĳ moet dit
met de levende vogel in het bloed
dopen van de vogel die boven
het stromende water werd ge-
dood. 7 Daarna moet hĳ daar-
mee zevenmaall spattenm op de-
gene die zich van de melaatsheid
reinigt en hĳ moet hem rein ver-
klaren,n en hĳ moet de levende
vogel wegzenden over het vrĳe
veld.o
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8 En degene die zich reinigt,
moet zĳn kleren wassena en al
zĳn haar afscheren en zich in wa-
ter badenb en moet rein zĳn, en
daarna mag hĳ in de legerplaats
komen. En hĳ moet zeven dagen
buiten zĳn tent wonen.c 9 En
op de zevende dag moet het ge-
schieden dat hĳ al zĳn haar dient
af te scheren, van zĳn hoofdd en
zĳn kin en zĳn wenkbrauwen. Ja,
hĳ dient al zĳn haar af te sche-
ren, en hĳ moet zĳn kleren was-
sen en zĳn vlees in water baden;
en hĳ moet rein zĳn.

10 En op de achtstee dag zal hĳ
twee gave jonge rammen nemen
en

´
e

´
en gaaf ooilamf van nog geen

jaar en drie tiende efa meelbloem
als een graanoffer,g met olie be-
vochtigd, en

´
e

´
en log-maat olie;h

11 en de priester die hem rein
verklaart, moet de man die zich
reinigt, en de [genoemde] din-
gen, voor het aangezicht van Je-
hovah stellen aan de ingang van
de tent der samenkomst. 12 En
de priester moet de ene jonge
ram nemen en deze met de log-
maati olie tot een schuldofferj of-
feren, en hĳ moet ze als een be-
weegofferk voor het aangezicht
van Jehovah heen en weer be-
wegen. 13 En hĳ moet de jonge
ram slachten op de plaatsl waar
geregeld het zondeoffer en het
brandoffer worden geslacht, op
een heilige plaats,m want het
schuldoffer behoort evenals het
zondeoffer de priester toe.n Het
is iets allerheiligst.

14 Ende priestermoetwat van
het bloed van het schuldoffer
nemen, en de priester moet het
doen op de rechteroorlel van de-
gene die zich reinigt en op de
duim van zĳn rechterhand en op
de grote teen van zĳn rechter-
voet.o 15 En de priester moet
wat van de log-maatp olie nemen
en het op de linkerhandpalm van
de priester gieten. 16 En de
priester moet zĳn rechtervinger
in de olie dopen die op zĳn lin-
kerhandpalm is en moet zeven-
maalq met zĳn vinger wat van de

olie voor het aangezicht van Je-
hovah spatten. 17 En van de
rest van de olie die op zĳn hand-
palm is, zal de priester iets op
de rechteroorlel doen van de-
gene die zich reinigt en op de
duim van zĳn rechterhand en op
de grote teen van zĳn rechter-
voet, boven op het bloed van het
schuldoffer.a 18 En wat er nog
over is van de olie die op de hand-
palm van de priester is, zal hĳ op
het hoofd doen van degene die
zich reinigt, en de priester moet
verzoening voor hem doenb voor
het aangezicht van Jehovah.

19 En de priester moet het zon-
deofferc opdragen en verzoening
doen voor degene die zich van
zĳn onreinheid reinigt, en daar-
na zal hĳ het brandoffer slach-
ten. 20 En de priestermoet het
brandoffer en het graanofferd op
het altaar offeren, en de priestere

moet verzoening voor hem doen;f

en hĳ moet rein zĳn.g

21 Indien hĳ echter gering ish

en niet over genoeg middelen be-
schikt,i dan moet hĳ

´
e

´
en jonge

ram als schuldoffer nemen voor
een beweegoffer, om voor hem
verzoening te doen, en

´
e

´
en tien-

de efa meelbloem, met olie be-
vochtigd, als graanoffer, en een
log-maat olie, 22 en twee tor-
telduivenj of twee jonge duiven,
al naar gelang van de middelen
waarover hĳ moge beschikken,
en de ene moet dienen tot zon-
deoffer en de andere tot brand-
offer. 23 En op de achtste dagk

moet hĳ ze voor de vaststelling
van zĳn reinigingl naar de pries-
ter brengen bĳ de ingang van de
tent der samenkomst,m voor het
aangezicht van Jehovah.

24 En de priester moet de jon-
ge ram van het schuldoffern en
de log-maat olie nemen, en de
priester moet ze als beweegoffer
voor het aangezicht van Jehovah
heen en weer bewegen.o 25 En
hĳ moet de jonge ram van het
schuldoffer slachten, en de pries-
ter moet wat van het bloed van
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het schuldoffer nemen en het
doen op de rechteroorlel van de-
gene die zich reinigt en op de
duim van zĳn rechterhand en op
de grote teen van zĳn rechter-
voet.a 26 En de priester zal wat
van de olie op de linkerhandpalm
van de priester gieten.b 27 En
de priester moet met zĳn rech-
tervinger wat van de olie die op
zĳn linkerhandpalm is, zeven-
maal voor het aangezicht van Je-
hovah spatten.c 28 En de pries-
ter moet wat van de olie die
op zĳn handpalm is, op de rech-
teroorlel doen van degene die
zich reinigt en op de duim van
zĳn rechterhand en op de gro-
te teen van zĳn rechtervoet, op
dezelfde plaats als het bloed van
het schuldoffer.d 29 En wat er
nog over is van de olie die op de
handpalm van de priester is, zal
hĳ op het hoofd doene van dege-
ne die zich reinigt, ten einde ver-
zoening voor hem te doen voor
het aangezicht van Jehovah.

30 En hĳ moet een van de tor-
telduiven of van de jonge duiven
waarvoor hĳ de middelen mocht
bezitten, opdragen,f 31 eenvan
die waarvoor hĳ de middelen
mocht bezitten als zondeofferg

en de andere als brandofferh te-
gelĳk met het graanoffer; en de
priester moet voor het aange-
zicht van Jehovah verzoening
doeni voor degene die zich rei-
nigt.

32 Dit is dewet voor degene op
wie de plaag der melaatsheid was
[en] die bĳ de vaststelling van
zĳn reiniging wellicht niet over
de middelen beschikt.”

33 Vervolgens sprak Jehovah
tot M _ozes en A _

¨
aron, en zei:

34 „Wanneer GIJ in het land K _a-
na

¨
an komt,j dat ik U tot bezitting

geef,k en ik werkelĳk de plaag
der melaatsheid in een huis van
het land van UW bezitting breng,l

35 dan moet degene aan wie het
huis toebehoort, het de pries-
ter komen meedelen en zeggen:
’Iets wat op een plaag lĳkt, heeft
zich in het huis aan mĳn oog

voorgedaan.’ 36 En de priester
moet bevelen geven, en men
moet het huis ontruimen voordat
de priester er wellicht komt om
de plaag te bezien, opdat hĳ niet
alles wat in het huis is, onrein
verklaart; en daarna zal de pries-
ter het huis komen bezichtigen.
37 Wanneer hĳ de plaag heeft
bezien, [en] indien de plaag dan
in de muren van het huis zit, met
geelachtig groene of roodachtige
uithollingen, en ze dieper schĳ-
nen te zitten dan het muurvlak,
38 dan moet de priester het huis
uitgaan, naar de ingang van het
huis, en hĳ moet het huis zeven
dagen in quarantaine plaatsen.a

39 En op de zevende dag moet
de priester terugkomen en [het]
bezichtigen;b en indien de plaag
zich over de muren van het huis
heeft uitgebreid, 40 dan moet
de priester bevelen geven en
moet men de stenen waarin de
plaag zit, uitbreken,c en men
moet ze buiten de stad op een on-
reine plaats werpen. 41 En hĳ
zal het huis van binnen rondom
laten afkrabben, en men moet de
leemmortel die men heeft afge-
bikt, buiten de stad op een on-
reine plaats storten. 42 En men
moet andere stenen nemen en
die op de plaats van de vorige ste-
nen invoegen; en hĳ zal andere
leemmortel laten nemen, en hĳ
moet het huis laten bepleisteren.

43 Indien de plaag evenwel te-
rugkeert en ze werkelĳk in het
huis uitbreekt, nadat men de ste-
nen heeft uitgebroken en na-
dat men het huis heeft afgebikt
en bepleisterd, 44 dan moet de
priesterd komen kĳken; en in-
dien de plaag zich in het huis
heeft uitgebreid, is het kwaad-
aardige melaatsheide in het huis.
Het is onrein. 45 En hĳ moet
het huis laten afbreken met zĳn
stenen en zĳn balken en al de
leemmortel van het huis, en
moet het buiten de stad naar een
onreine plaats laten wegbren-
gen.f 46 Maar al wie het huis
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binnenkomt gedurende een van
de dagen dat het in quarantaine
geplaatst is,a zal tot de avond on-
rein zĳn;b 47 en al wie zich in
het huis neerlegt, dient zĳn kle-
ren te wassen,c en al wie in het
huis eet, dient zĳn kleren te was-
sen.

48 Indien de priester echter
toch komt en hĳ er werkelĳk
kĳkt, en ziedaar, de plaag heeft
zich niet uitgebreid in het huis,
nadat men het huis heeft be-
pleisterd, dan moet de priester
het huis rein verklaren, want
de plaag is genezen.d 49 En om
het huis te ontzondigen, moet
hĳ twee vogelse nemen en ce-
derhoutf en karmozĳnen stofg en
hysop. 50 En hĳ moet de ene
vogel in een aardewerken vat
boven stromend water doden.h

51 En hĳ moet het cederhout en
de hysopi en de karmozĳnen stof
en de levende vogel nemen en ze
in het bloed van de gedode vogel
en in het stromende water do-
pen, en hĳ moet daarmee ze-
venmaalj naar het huis spatten.k

52 En hĳ moet het huis ontzon-
digen met het bloed van de vogel
en het stromende water en de le-
vende vogel en het cederhout en
de hysop en de karmozĳnen stof.
53 En hĳ moet de levende vogel
buiten de stad wegzenden, het
open veld in, en moet verzoening
doenl voor het huis; en het moet
rein zĳn.

54 Dit is de wet betreffende
elke plaag van melaatsheidm en
betreffende de abnormale haar-
uitvaln 55 en betreffende de me-
laatsheid van het kledingstuko en
in het huis, 56 en betreffende
de uitslag en de roof en de vlek,p

57 ten einde instructies te gevenq

wanneer iets onrein is en wan-
neer iets rein is. Dit is de wet om-
trent melaatsheid.”r

15 En Jehovah ging voort tot
M _ozes en A _

¨
aron te spreken,

en zei: 2 „Spreekt tot de zonen
van _Isra

¨
el, en GIJ moet tot hen zeg-

gen: ’Ingeval er bĳ enige man een
vloeiings uit zĳn geslachtsorgaan

plaatsheeft, is zĳnvloeiing onrein.
3 En dit zal zĳn onreinheid ten
gevolge van zĳn vloeiing worden:
Hetzĳ zĳn geslachtsorgaan een
vloeiing heeft laten lopen of zĳn
geslachtsorgaan door zĳn vloeiing
verstopt is, het is zĳn onreinheid.

4 Elk bed waarop degene die
een vloeiing heeft, mocht gaan
liggen, zal onrein zĳn, en elk
voorwerp waarop hĳ mocht gaan
zitten, zal onrein zĳn. 5 En
iemand die zĳn bed mocht aan-
raken, dient zĳn kleren te was-
sen, en hĳ moet zich in water ba-
den en tot de avond onrein zĳn.a

6 En al wie op het voorwerp gaat
zitten waarop degene die een
vloeiing heeft, gezeten heeft,
dient zĳn kleren te wassen,b en
hĳ moet zich in water baden en
tot de avond onrein zĳn. 7 En
al wie het vlees aanraakt van
degene die een vloeiing heeft,c

dient zĳn kleren te wassen, en
hĳ moet zich in water baden en
tot de avond onrein zĳn.d 8 En
ingeval degene die een vloeiing
heeft, spuwt op iemand die rein
is, dan moet deze zĳn kleren was-
sen en zich in water baden en
tot de avond onrein zĳn. 9 En
elk zadele waarop degene die een
vloeiing heeft, gereden heeft, zal
onrein zĳn. 10 En een ieder die
wat maar ook aanraakt dat zich
onder hem bevindt, zal tot de
avond onrein zĳn; en hĳ die der-
gelĳke [dingen] draagt, zal zĳn
kleren wassen, en hĳ moet zich
in water baden en tot de avond
onrein zĳn. 11 En een ieder die
door degene die een vloeiingf

heeft, aangeraakt zou worden
zonder dat deze zĳn handen in
water heeft afgespoeld, moet dan
zĳn kleren wassen en zich in wa-
ter baden en tot de avond on-
rein zĳn. 12 En een aardewer-
ken vat dat door degene die een
vloeiing heeft, aangeraakt zou
worden, dient verbrĳzeld te wor-
den;g en elk houtenh vat dient
met water te worden afgespoeld.

13 Ingeval nu degene die een
vloeiing heeft, rein wordt van
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zĳn vloeiing, dan moet hĳ voor
zichzelf zeven dagen tellen voor
zĳn reiniging,a en hĳ moet zĳn kle-
ren wassen en zĳn vlees in stro-
mend water baden;b en hĳ moet
rein zĳn. 14 En op de achtste
dag dient hĳ voor zich twee tor-
telduivenc of twee jonge duiven
te nemen, en hĳ moet voor het
aangezicht van Jehovah komen
bĳ de ingang van de tent der sa-
menkomst en ze aan de priester
geven. 15 En de priester moet
ze offeren, de ene als zondeoffer
en de andere als brandoffer;d en
de priester moet voor het aan-
gezicht van Jehovah verzoening
voor hem doen betreffende zĳn
vloeiing.

16 Ingeval nu van een man
een zaaduitstortinge uitgaat, dan
moet hĳ zĳn gehele vlees in wa-
ter baden en tot de avond on-
rein zĳn. 17 En elk kleding-
stuk en elke [dieren]huid waarop
de zaaduitstorting terechtkomt,
moet met water gewassen wor-
den en tot de avond onrein zĳn.f

18 Wat een vrouw betreft bĳ
wie een man mocht liggen met
een zaaduitstorting — zĳ moe-
ten zich in water baden en tot de
avond onrein zĳn.g

19 En ingeval een vrouw een
vloeiing heeft, en haar vloeiing
in haar vlees bloed blĳkt te zĳn,h

dient zĳ zeven dagen in haar men-
strualei onreinheidj te blĳven, en
een ieder die haar aanraakt, zal
tot de avond onrein zĳn. 20 En
alles waarop zĳ in haar menstrua-
le onreinheid mocht gaan liggen,
zal onrein zĳn,k en alles waarop
zĳ mocht gaan zitten, zal onrein
zĳn. 21 En een ieder die haar
bedaanraakt, dient zĳn kleren te
wassen, en hĳ moet zich in wa-
ter baden en tot de avond onrein
zĳn.l 22 En een ieder die enig
voorwerp aanraakt waarop zĳ
gezeten heeft, dient zĳn kleren
te wassen, en hĳ moet zich in wa-
ter baden en tot de avond onrein
zĳn.m 23 En indien zĳ op het
bed of op een ander voorwerp zat

— doordat hĳ het aanraakt,a zal
hĳ tot de avond onrein zĳn.
24 En indien een man toch bĳ
haar ligt en haar menstruale on-
reinheid op hem komt,b dan moet
hĳ zeven dagen onrein zĳn, en
elk bed waarop hĳ zou gaan lig-
gen, zal onrein zĳn.

25 Ingeval nu bĳ een vrouw
haar bloedvloeiing gedurende
vele dagen blĳft vloeien,c terwĳl
het niet de normale tĳd van haar
menstrualed onreinheid is, of in-
geval haar vloeiing langer duurt
dan haar menstruale onreinheid,
zullen alle dagen van haar on-
reine vloeiing zo blĳken te zĳn
als [was zĳ] in de dagen van haar
menstruale onreinheid. Zĳ is on-
rein. 26 Elk bed waarop zĳ ge-
durende een der dagen van haar
vloeiing mocht gaan liggen, zal
voor haar als het bed van haar
menstruale onreinheid worden,e

en elk voorwerp waarop zĳ mocht
gaan zitten, zal onrein worden
als de onreinheid van haar men-
struale onreinheid. 27 En een
ieder die deze [dingen] aanraakt,f

zal onrein zĳn, en hĳ moet zĳn
kleren wassen en zich in water
baden en tot de avond onrein
zĳn.

28 Indien zĳ echter rein is ge-
worden van haar vloeiing, dan
moet zĳ voor zichzelf zeven da-
gen tellen, en daarna zal zĳ rein
zĳn.g 29 En op de achtste dag
dient zĳ voor zich twee torteldui-
venh of twee jonge duiven te ne-
men, en zĳ moet ze naar de pries-
ter brengen bĳ de ingang van de
tent der samenkomst.i 30 En
de priester moet de ene tot zon-
deoffer en de andere tot brand-
offer bereiden;j en de priester
moet voor het aangezicht van
Jehovah verzoening voor haar
doenk betreffende haar onreine
vloeiing.

31 En GIJ moet de zonen van
_Isra

¨
el afgezonderd houden van

hun onreinheid, opdat zĳ niet
sterven in hun onreinheid, door-
dat zĳ mĳn tabernakel, die in
hun midden is, verontreinigen.l
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32 Dit is de wet aangaande de
man die een vloeiinga heeft en
de man van wie een zaaduitstor-
tingb mocht uitgaan, zodat hĳ
daardoor onrein wordt, 33 en
aangaande de menstruerendec

vrouw in haar onreinheid, en
een ieder die zĳn vloeiingd heeft,
hetzĳ man of vrouw, en waar het
een man betreft die bĳ een on-
reine vrouw ligt.’ ”

16 Voorts sprak Jehovah tot
M _ozes na de dood van

A _
¨
arons twee zonen, die gestor-

ven waren omdat zĳ voor het
aangezicht van Jehovah waren
genaderd.e 2 En Jehovah zei
nu tot M _ozes: „Spreek tot uw
broer A _

¨
aron dat hĳ niet te al-

len tĳde in de heilige plaats mag
komenf binnen het gordĳn,g v

´
o

´
or

het deksel dat op de Ark ligt, op-
dat hĳ niet sterft;h want in een
wolki zal ik boven het deksel ver-
schĳnen.j

3 Met het volgende dient A _
¨
aron

in de heilige plaatsk te komen: met
een jonge stier voor een zonde-
offerl en een ram voor een brand-
offer.m 4 Hĳ dient het heilige
lange linnen gewaadn aan te trek-
ken, en de linnen broeko dient over
zĳn vlees te komen, en hĳ dient
zich met de linnen sjerpp te om-
gorden en zich met de linnen tul-
bandq [het hoofd] te omwinden.
Dit zĳn heilige klederen.r En hĳ
moet zĳn vlees in water badens en
ze aantrekken.

5 En van de vergadering der
zonen van _Isra

¨
elt dient hĳ twee

geitenbokjes te nemen voor een
zondeofferu en

´
e

´
en ram voor een

brandoffer.v

6 En A _
¨
aron moet de stier van

het zondeoffer, die voor hemzelf
is, aanbieden,w en hĳ moet ver-
zoening doenx ten behoeve van
zichzelfy en zĳn huis.z

7 En hĳ moet de twee bokken
nemen en ze voor het aangezicht
van Jehovah stellen bĳ de ingang
van de tent der samenkomst.
8 En A _

¨
aron moet over de beide

bokken het lota werpen, het ene

lot voor Jehovah en het andere
lot voor _Azazel.a 9 En A _

¨
aron

moet de bok waarover het lotb

is opgekomen voor Jehovah, aan-
bieden, en hĳ moet hem tot zon-
deoffer bereiden.c 10 Maar de
bok waarover het lot is opgeko-
men voor _Azazel, dient levend
voor het aangezicht van Jehovah
te worden gesteld, om er verzoe-
ning voor te doen, ten einde hem
voor _Azazel weg te zenden,d de
wildernis in.e

11 En A _
¨
aron moet de stier van

het zondeoffer, die voor hemzelf
is, aanbieden en verzoening doen
ten behoeve van zichzelf en zĳn
huis; en hĳ moet de stier van het
zondeoffer, die voor hemzelf is,
slachten.f

12 En hĳ moet de vuurpotg vol
brandende kolen vuur van het
altaarh voor het aangezicht van
Jehovah nemen en zĳn beide
handholteni vol fĳn welriekend
reukwerk,j en hĳ moet dat al-
les binnen het gordĳn brengen.k

13 Ookmoet hĳ het reukwerkop
het vuur leggen voor het aange-
zicht van Jehovah,l en de wolk
van het reukwerk moet het dek-
selm van de Ark, dat op de Getui-
genisn ligt, bedekken, opdat hĳ
niet sterft.

14 En hĳ moet wat van het
bloed van de stier nemeno en dat
met zĳn vinger v

´
o

´
or het deksel

langs spatten, aan de oostkant,
en hĳ zal met zĳn vinger wat van
het bloed zevenmaal v

´
o

´
or het

dekselp spatten.q

15 En hĳ moet de bok van het
zondeoffer, die voor het volk is,r

slachten, en hĳ moet het bloed
ervan binnen het gordĳn bren-
gens en met dat bloedt hetzelfde
doen als hĳ met het bloed van de
stier heeft gedaan; en hĳ moet
het naar het deksel en v

´
o

´
or het

deksel spatten.

16 En hĳ moet verzoening
doen voor de heilige plaats be-
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treffende de onreinhedena van de
zonen van _Isra

¨
el en betreffende

hun daden van opstandigheid in
al hun zonden;b en zo dient hĳ
ook te doen voor de tent der sa-
menkomst, die bĳ hen verblĳf
houdt te midden van hun onrein-
heden.

17 En geen ander mens dient
zich in de tent der samenkomst
te bevinden van het ogenblik
af dat hĳ naar binnen gaat om
in de heilige plaats verzoening
te doen, totdat hĳ naar buiten
komt; en hĳ moet verzoening
doen ten behoeve van zichzelfc

en ten behoeve van zĳn huis en
ten behoeve van de gehele ge-
meente van _Isra

¨
el.d

18 En hĳ moet naar buiten
gaan naar het altaar,e dat voor
het aangezicht van Jehovah staat,
en er verzoening voor doen, en
hĳ moet wat van het bloed van
de stier en wat van het bloed
van de bok nemen en dat rond-
om op de hoornen van het altaar
doen.f 19 Ook moet hĳ met
zĳn vinger zevenmaal wat van
het bloed daarop spatteng en het
reinigen en het heiligen van de
onreinheden van de zonen van
_Isra

¨
el.

20 Wanneer hĳ ermee klaar is
verzoening te doenh voor de heili-
ge plaats en de tent der samen-
komst en het altaar, moet hĳ
ook de levende boki aanbieden.
21 En A _

¨
aron moet zĳn beide

handen op de kop van de leven-
de bok leggenj en over hem alle
dwalingenk van de zonen van _Is-
ra

¨
el en al hun daden van opstan-

digheid in al hun zondenl belĳ-
den,m en hĳ moet ze op de kop
van de bok leggenn en hem door
de hand van een gereedstaan-
de mano wegzenden, de wildernis
in.p 22 En de bok moet al hun
dwalingen op zich dragenq naar
een woest land,r en hĳ moet de
bok wegzenden, de wildernis in.s

23 En A _
¨
aron moet de tent der

samenkomst binnengaan en de
linnen klederen uittrekken, die

hĳ aangetrokken had toen hĳ
de heilige plaats binnenging, en
hĳ moet ze daar neerleggen.a

24 En hĳ moet zĳn vlees in wa-
ter badenb op een heilige plaatsc

en zĳn klederen aantrekkend en
naar buiten gaan en zĳn brand-
offere en het brandoffer van het
volkf opdragen en verzoening
doen ten behoeve van zichzelf
en ten behoeve van het volk.g

25 En hĳ zal het vet van het zon-
deoffer op het altaar in rook doen
opgaan.h

26 Wat degenei betreft die de
bok voor _Azazelj heeft wegge-
zonden, hĳ dient zĳn klederen te
wassen, en hĳ moet zĳn vlees in
water baden,k en daarna mag hĳ
in de legerplaats komen.

27 De stier van het zondeoffer
en de bok van het zondeoffer,
waarvan het bloed werd binnen-
gebracht om in de heilige plaats
verzoening te doen, zal hĳ echter
buiten de legerplaats laten bren-
gen; en men moet hun huid en
hun vlees en hun drek in het
vuur verbranden.l 28 En dege-
ne die ze verbrand heeft, dient
zĳn klederen te wassen, en hĳ
moet zĳn vlees in water baden,
en daarna mag hĳ in de leger-
plaats komen.

29 En het moet voor ulieden
dienen als een inzetting tot onbe-
paalde tĳd:m In de zevende maand,
op de tiende van de maand,n dient
GIJ UW ziel in droefheid te bui-
gen,o en GIJ moogt geen enkel
werk doen,p noch de ingebore-
ne noch de inwonende vreemde-
ling die in UW midden vertoeft.
30 Want op die dag zal er ver-
zoeningq voor U worden gedaan,
om U rein te verklaren. GIJ zult
rein zĳn van al UW zonden voor
het aangezicht van Jehovah.r

31 Het is een sabbats van volko-
men rust voor U, en GIJ moet UW

ziel in droefheid buigen. Het is
een inzetting tot onbepaalde tĳd.
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32 En de priester die gezalfda

zal worden en wiens hand met
macht gevuld zal worden om als
opvolgerb van zĳnvader als pries-
ter te dienen,c moet verzoening
doen en moet de linnen klede-
ren aantrekken.d Dit zĳn hei-
lige klederen.e 33 En hĳ moet
verzoening doen voor het heilige
heiligdom,f en voor de tentg der
samenkomst en voor het altaarh

zal hĳ verzoening doen; en voor
de priesters en voor het gehele
volk van de gemeente zal hĳ ver-
zoening doen.i 34 En dit moet
voor U dienen als een inzetting
tot onbepaalde tĳd,j ten einde
eenmaal in het jaar verzoening
te doen voor de zonen van _Isra

¨
el

betreffende al hun zonden.”k

Bĳgevolg deed hĳ juist zoals Je-
hovah M _ozes geboden had.

17 En Jehovah ging voort tot
M _ozes te spreken en zei:

2 „Spreek tot A _
¨
aron en zĳn zo-

nen en alle zonen van _Isra
¨
el, en

gĳ moet tot hen zeggen: ’Dit is
de zaak die Jehovah geboden
heeft, toen hĳ zei:

3 „Wat enige man van het huis
van _Isra

¨
el betreft die een stier

of een jonge ram of een geit in
de legerplaats slacht of die het
[dier] buiten de legerplaats slacht
4 en het niet werkelĳk naar de
ingang van de tent der samen-
komst brengtl om het v

´
o

´
or de

tabernakel van Jehovah als een
offergave aan Jehovah aan te bie-
den, dieman zal bloedschuldwor-
den aangerekend. Hĳ heeft bloed
vergoten, en die man moet uit
het midden van zĳn volk wor-
den afgesneden,m 5 opdat de
zonen van _Isra

¨
el hun slachtof-

fers, die zĳ op het open veld offe-
ren,n mogen brengen, en zĳ moe-
ten ze aan Jehovah brengen, naar
de ingang van de tent der sa-
menkomst, tot de priester,o en
zĳ moeten ze als gemeenschaps-
offers aan Jehovah ten slacht-
offer brengen.p 6 En de pries-
ter moet het bloed op Jehovah’s
altaar bĳ de ingang van de tent
der samenkomst sprenkelen,q en

hĳ moet het veta als een rustig
stemmende geur voor Jehovah
in rook doen opgaan.b 7 Zĳ die-
nen dus hun slachtoffers niet
meer aan de demonen in bokken-
gedaanten te offeren,c waarmee
zĳ immorele gemeenschapd heb-
ben. Dit zal voor U dienen als een
inzetting tot onbepaalde tĳd in al
UWgeslachten.” ’

8 En gĳ dient tot hen te zeg-
gen: ’Wat enige man betreft van
het huis van _Isra

¨
el of een in-

wonende vreemdeling die in UW

midden mocht vertoeven, die een
brandoffere of een slachtoffer
offert 9 en het niet naar de in-
gang van de tent der samen-
komst brengt om het aan Jeho-
vah op te dragen,f die man moet
van zĳn volk worden afgesne-
den.g

10 Wat enige man betreft van
het huis van _Isra

¨
el of een in-

wonende vreemdeling die in UW

midden vertoeft, die enig soort
van bloed eeth — tegen de ziel
die het bloed eet, zal ik stel-
lig mĳn aangezicht keren,i en
ik zal hem inderdaad uit het
midden van zĳn volk afsnĳden.
11 Want de ziel van het vlees is
in het bloed,j en ikzelf heb het
ten behoeve van U op het altaar
gegeven, om verzoening te doenk

voor UW ziel, want het is het
bloedl dat verzoening doetm door
de ziel [die erin is]. 12 Daarom
heb ik tot de zonen van _Isra

¨
el

gezegd: „Geen ziel van U dient
bloed te eten en geen inwonen-
de vreemdeling die in UW midden
vertoeft,n dient bloed te eten.”o

13 Wat enige man betreft van
de zonen van _Isra

¨
el of een in-

wonende vreemdeling die in UW

midden vertoeft, die tĳdens het
jagen een wild dier of gevogelte
vangt dat gegeten mag worden,
die moet in dat geval het bloed
daarvan uitgietenp en dat met
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stof bedekken.a 14 Want de ziel
van elke soort van vlees is zĳn
bloed door de ziel die erin is.
Dientengevolge heb ik tot de
zonen van _Isra

¨
el gezegd: „GIJ

moogt het bloed van geen enkele
soort van vlees eten, want de ziel
van elke soort van vlees is zĳn
bloed.b Een ieder die het eet, zal
worden afgesneden.”c 15 Wat
enige ziel betreft die een lichaam
dat [reeds] dood is of iets wat
door een wild dier verscheurd is,
eetd — hetzĳ ingeborene of inwo-
nende vreemdeling — die moet
in dat geval zĳn kleren wassen
en zich in water baden en tot de
avond onrein zĳn;e en hĳ moet
rein zĳn. 16 Maar indien hĳ
ze niet zal wassen en zĳn vlees
niet zal baden, dan moet hĳ de
verantwoordelĳkheid voor zĳn
dwaling dragen.’ ”f

18 Voorts sprak Jehovah tot
M _ozes en zei: 2 „Spreek

tot de zonen van _Isra
¨
el, en gĳ

moet tot hen zeggen: ’Ik ben
Jehovah, UW God.g 3 Zoals het
land Eg _ypte doet, waarin GIJ ge-
woond hebt, moogt GIJ niet
doen;h en zoals het land K _ana

¨
an

doet, waarin ik U breng, moogt
GIJ niet doen;i en in hun inzet-
tingen moogt GIJ niet wandelen.
4 Mĳn rechterlĳke beslissingenj

dient GIJ te volbrengen, en mĳn
inzettingenk dient GIJ te onder-
houden, door daarin te wande-
len.l Ik ben Jehovah, UW God.
5 En GIJ moet mĳn inzettingen
en mĳn rechterlĳke beslissingen
onderhouden, door welke een
mens, zo hĳ ze doet, ook moet
leven.m Ik ben Jehovah.n

6 Gĳlieden moogt niet nade-
ren, geen mens van U, tot iemand
die zĳn naaste vleselĳke verwant
is, omnaaktheid te ontbloten.o Ik
ben Jehovah. 7 De naaktheid
van uw vaderp en de naaktheid
van uw moeder moogt gĳ niet
ontbloten. Zĳ is uw moeder. Gĳ
moogt haar naaktheid niet ont-
bloten.

8 De naaktheid van de vrouw
van uw vader moogt gĳ niet ont-

bloten.a Het is de naaktheid van
uw vader.

9 Wat de naaktheid van uw
zuster betreft, de dochter van uw
vader of de dochter van uw moe-
der, hetzĳ geboren in hetzelfde
huisgezin of geboren daarbuiten,
gĳ moogt hun naaktheid niet
ontbloten.b

10 Wat de naaktheid van de
dochter van uw zoon of de doch-
ter van uw dochter betreft, gĳ
moogt hun naaktheid niet ont-
bloten, want zĳ zĳn uw naakt-
heid.

11 Wat de naaktheid van de
dochter van uw vaders vrouw be-
treft, het nageslacht van uw va-
der, gĳ moogt, daar zĳ uw zuster
is, haar naaktheid niet ontbloten.

12 De naaktheid van de zuster
van uw vader moogt gĳ niet ont-
bloten. Zĳ is de bloedverwante
van uw vader.c

13 De naaktheid van de zuster
van uw moeder moogt gĳ niet
ontbloten, want zĳ is een bloed-
verwante van uw moeder.

14 De naaktheid van de broer
van uw vader moogt gĳ niet ont-
bloten. Gĳ moogt niet tot zĳn
vrouw naderen. Zĳ is uw tante.d

15 Denaaktheidvanuwschoon-
dochtere moogt gĳ niet ontbloten.
Zĳ is de vrouw van uw zoon. Gĳ
moogt haar naaktheid niet ont-
bloten.

16 De naaktheid van de vrouw
van uw broerf moogt gĳ niet ont-
bloten. Het is de naaktheid van
uw broer.

17 De naaktheid van een vrouw
en haar dochter moogt gĳ niet
ontbloten.g De dochter van haar
zoon en de dochter van haar doch-
ter moogt gĳ niet nemen om haar
naaktheid te ontbloten. Het zĳn
gevallen van bloedverwantschap.
Het is losbandig gedrag.h

18 En gĳ moogt geen vrouw
als mededingsteri bĳ haar zus-
ter nemen, om haar naaktheid te
ontbloten, dat wil zeggen, naast
haar gedurende haar leven.

19 En gĳ moogt niet tot een
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vrouw naderen gedurende de
menstruatiea van haar onrein-
heid, om haar naaktheid te ont-
bloten.b

20 En gĳ moogt uw zaaduit-
storting niet aan de vrouw van
uw volksgenoot geven, zodat gĳ
daardoor onrein wordt.c

21 En gĳ moogt niet toelaten
dat iemand van uw nageslacht
aan M _olechd wordt gewĳd.e Gĳ
moogt de naam van uw God niet
op die manier ontheiligen.f Ik
ben Jehovah.g

22 En gĳ moogt niet bĳ een
manspersoon liggenh zoals gĳ bĳ
een vrouw ligt.i Het is iets ver-
foeilĳks.

23 En gĳ moogt uw zaaduit-
storting aan geen enkel dier ge-
ven,j zodat gĳ daardoor onrein
wordt, en een vrouw dient niet
voor een dier te staan, om daar-
mee vleselĳke gemeenschap te
hebben.k Het is iets tegennatuur-
lĳks.

24 Maakt Udoor geen van deze
dingen onrein, want door al deze
dingen hebben de nati

¨
en die ik

vanvoorUWaangezichtwegzend,
zich onrein gemaakt.l 25 Dien-
tengevolge is het land onrein,
en ik zal het straf doen onder-
gaan voor zĳn dwaling, en het
land zal zĳn bewoners uitbra-
ken.m 26 G

´
I
´
J nu moet mĳn in-

zettingen en mĳn rechterlĳke
beslissingen onderhouden,n en
GIJ moogt geen van al deze ver-
foeilĳkheden doen, noch ingebo-
rene noch inwonende vreemde-
ling die in UW midden vertoeft.o

27 Want al die verfoeilĳkheden
hebben de mannen van het land
gedaan die er v

´
o

´
or U waren,p zo-

dat het land onrein is. 28 Dan
zal het land U niet uitbraken om-
dat GIJ het verontreinigt, zoals
het stellig de nati

¨
en die er v

´
o

´
or U

waren, zal uitbraken.q 29 Inge-
val iemand een van al deze ver-
foeilĳkheden doet, dan moeten
de zielen die ze doen, uit het
midden van hun volk worden af-
gesneden.r 30 En GIJ moet UW

plicht jegens mĳ in acht nemen

door geen van de verfoeilĳke ge-
bruiken te beoefenen die er v

´
o

´
or

U zĳn beoefend,a opdat GIJ U

daardoor niet onrein maakt. Ik
ben Jehovah, UW God.’”

19 En Jehovah ging voort tot
M _ozes te spreken en zei:

2 „Spreek tot de gehele verga-
dering van de zonen van _Isra

¨
el,

en gĳ moet tot hen zeggen: ’GIJ

dient U heilig te betonen,b want
ik, Jehovah, UW God, ben heilig.c

3 Ieder van U dient zĳn moe-
der en zĳn vader te vrezen,d en
mĳn sabbatten dient GIJ te onder-
houden.e Ik ben Jehovah, UWGod.
4 Wendt U niet tot goden die
niets waard zĳn,f en GIJ moogt U

geen gegoten goden maken.g Ik
ben Jehovah, UW God.

5 Ingeval GIJ nu een gemeen-
schapsoffer aan Jehovah offert,h

dient GIJ het te offeren om goed-
keuring voor U te verwerven.i

6 Op de dag van UW slachtoffer
en direct de daaropvolgende dag
dient het gegeten te worden,
maar wat tot de derde dag over-
blĳft, dient in het vuur teworden
verbrand.j 7 Indien het echter
toch op de derde dag wordt ge-
geten, is het iets bedorvens.k Het
zal niet met goedkeuring worden
aanvaard.l 8 En degene die het
eet, zal de verantwoordelĳkheid
voor zĳn dwaling dragen,m want
hĳ heeft iets heiligs van Jehovah
ontwĳd; en die ziel moet van zĳn
volk worden afgesneden.

9 En wanneer GIJ de oogst van
UW land binnenhaalt, moogt gĳ
de rand van uw veld niet geheel
afoogsten, en de nalezing van
uw oogst moogt gĳ niet bĳeen-
rapen.n 10 Ook moogt gĳ de
restanteno vanuwwĳngaard niet
inzamelen, en gĳ moogt de ver-
strooide druiven van uw wĳn-
gaard niet bĳeenrapen. Voor de
ellendige en de inwonende vreem-
deling dient gĳ ze over te laten.p

Ik ben Jehovah, UW God.

11 Gĳlieden moogt niet ste-
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len,a en GIJ moogt niet bedrie-
gen,b en GIJ moogt niet bedrieg-
lĳk handelen, wie dan ook met
zĳn volksgenoot.c 12 En GIJ

moogt niet in mĳn naam op
een leugen zweren,d zodat gĳ de
naam van uw God ontheiligt.
Ik ben Jehovah. 13 Gĳ moogt
uw naaste niet afzetten,e en gĳ
moogt niet roven.f Het loon van
een loonarbeider dient niet de
gehele nacht bĳ u te blĳven tot
de morgen.g

14 Gĳ moogt geen kwaad af-
smeken over een dove, en een
blinde moogt gĳ geen hindernis
in de weg leggen;h en gĳ moet
vrezen voor uw God.i Ik ben Je-
hovah.

15 Gĳlieden moogt bĳ de recht-
spraak geen onrecht begaan. Gĳ
moogt de geringe niet partĳdig
bejegenen,j en gĳ moogt de per-
soon van een groot man niet be-
gunstigen.k Met gerechtigheid
dient gĳ uw volksgenoot te rich-
ten.

16 Gĳ moogt niet onder uw
volk rondgaan om te lasteren.l

Gĳ moogt niet tegen het bloed
van uw naaste optreden.m Ik ben
Jehovah.

17 Gĳ moogt uw broeder in uw
hart niet haten.n Gĳ dient uw
volksgenoot zonder mankeren
terecht te wĳzen,o opdat gĳ niet
met hem zonde draagt.

18 Gĳ moogt geen wraak ne-
men,p noch een wrok koesteren
tegen de zonen van uw volk;q en
gĳ moet uw naaste liefhebben als
uzelf.r Ik ben Jehovah.

19 Gĳlieden dient mĳn inzet-
tingen te onderhouden: Gĳ moogt
vanuw huisdieren niet twee soor-
ten kruisen. Gĳ moogt uw veld
niet met twee soorten zaad be-
zaaien,s en gĳ moogt u geen kleed
omhangen van twee met elkaar
vermengde soorten draad.t

20 Ingeval nu een man bĳ een
vrouw ligt en een zaaduitstorting
heeft, terwĳl zĳ een dienstmaagd
is die voor een andere man be-
stemd is, en zĳ op generlei wĳze

is losgekocht, noch haar de vrĳ-
heid is geschonken, dient er be-
straffing plaats te vinden. Zĳ die-
nen niet ter dood gebracht te
worden, omdat zĳ niet vrĳgela-
ten was. 21 En hĳ moet zĳn
schuldoffer aan Jehovah naar de
ingang van de tent der samen-
komst brengen, een schuldoffer-
ram.a 22 En de priester moet
voor het aangezicht van Jehovah
met de ram van het schuldoffer
voor hem verzoening doen voor
zĳn zonde die hĳ heeft bedreven;
en zĳn zonde die hĳ heeft be-
dreven, moet hem worden ver-
geven.b

23 En wanneer gĳlieden in het
land komt en GIJ enige boom tot
voedsel moet planten, dan moet
GIJ de vrucht ervan als onrein be-
schouwen, als een „voorhuid” er-
van. Drie jaar lang zal ze voor U

onbesneden blĳven. Ze dient niet
gegeten te worden. 24 Maar in
het vierde jaar zal alle vrucht
ervanc iets heiligs worden, tot
een feestgejuich voor Jehovah.d

25 En in het vĳfde jaarmoogt GIJ

de vrucht ervan eten, ten einde
de opbrengst daarvan voor U te
vermeerderen.e Ik ben Jehovah,
UW God.

26 GIJ moogt niets te zamen
met bloed eten.f

GIJ moogt geenvoortekens zoe-
ken,g en GIJ moogt geen magie
beoefenen.h

27 GIJ moogt UW zĳlokken niet
rondom kort afknippen, en gĳ
moogt het uiteinde van uw baard
niet vernietigen.i

28 En GIJ moogt om een over-
leden ziel geen insnĳdingen in
UW vlees maken,j en GIJ moogt
geen tatoeagetekens bĳ U aan-
brengen. Ik ben Jehovah.

29 Ontwĳd uw dochter niet
door haar tot een prostituee te
maken,k opdat het land geen
prostitutie bedrĳft en het land
werkelĳk van losse zeden ver-
vuld wordt.l

i Le 21:5; Jer 9:26; j De 14:1; Jer 16:6; k Le 21:7;

De 23:17; Heb 13:4; l Sp 21:27; 1Pe 4:3.
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30 Mĳn sabbatten dient GIJ te
onderhouden,a en GIJ dient ont-
zag te hebben voor mĳn heilig-
dom.b Ik ben Jehovah.

31 Wendt U niet tot de gees-
tenmediums,c en raadpleegt geen
beroepsvoorzeggers van gebeur-
tenissen,d zodat GIJ door hen on-
rein wordt. Ik ben Jehovah, UW

God.

32 Voor het grĳze haar dient
gĳ op te staan,e en gĳ moet de
persoon van een oud man consi-
deratie betonen,f en gĳ moet vre-
zen voor uw God.g Ik ben Jeho-
vah.

33 En ingeval een inwonende
vreemdeling bĳ u in UW land ver-
toeft, moogt GIJ hem niet slecht
behandelen.h 34 De inwonende
vreemdeling die bĳ U vertoeft,
dient voor U te worden als een
ingeborene van U; en gĳ moet
hem liefhebben als uzelf,i want
GIJ werdt inwonende vreemde-
lingen in het land Eg _ypte.j Ik
ben Jehovah, UW God.

35 GIJ moogt geen onrecht be-
gaan bĳ het rechtspreken,k bĳ
het meten, bĳ het wegenl of
bĳ het meten van vloeistoffen.
36 GIJ dient er een nauwkeurige
weegschaal,m nauwkeurige ge-
wichten, een nauwkeurige efa en
een nauwkeurige hin op na te
houden. Jehovah, UW God, ben
ik, die U uit het land Eg _ypte heb
geleid. 37 GIJ moet dus al mĳn
inzettingen en al mĳn rechter-
lĳke beslissingen onderhouden,
en GIJ moet ze volbrengen.n Ik
ben Jehovah.’”

20 Vervolgens sprak Jehovah
tot M _ozes en zei: 2 „Gĳ

dient tot de zonen van _Isra
¨
el te

zeggen: ’Iedere man van de zo-
nen van _Isra

¨
el, en iedere inwo-

nende vreemdeling die in _Isra
¨
el

vertoeft, diewie dan ook van zĳn
nageslacht aan M _olech geeft,o

dient zonder mankeren ter dood
gebracht te worden. Het volk
van het land dient hem met ste-
nen te werpen totdat hĳ sterft.
3 En wat mĳ betreft, ik zal mĳn

aangezicht tegen die man keren,
en ik wil hem uit het midden
van zĳn volk afsnĳden,a omdat
hĳ van zĳn nageslacht aan M _o-
lech heeft gegeven, om mĳn hei-
lige plaats te verontreinigenb en
mĳn heilige naam te ontheili-
gen.c 4 En mocht het volk van
het land moedwillig de ogen ver-
bergen voor die man als hĳ
van zĳn nageslacht aan M _olech
geeft, door hem niet ter dood
te brengen,d 5 dan zal ik, van
mĳn kant, stellig mĳn aange-
zicht tegen die man en zĳn fa-
milie richten,e en ik zal hem en
allen die samen met hem immo-
rele gemeenschap hebben door
immorele gemeenschapf met M _o-
lech te hebben, werkelĳk uit het
midden van hun volk afsnĳden.

6 Wat de ziel betreft die zich
tot de geestenmediumsg en de be-
roepsvoorzeggersh van gebeurte-
nissen wendt, om immorele ge-
meenschap met hen te hebben, ik
zal stellig mĳn aangezicht tegen
die ziel keren en hemuit het mid-
den van zĳn volk afsnĳden.i

7 En GIJ moet U heiligen en U

heilig betonen,j want ik ben Je-
hovah, UW God. 8 En GIJ moet
mĳn inzettingen onderhouden
en ze volbrengen.k Ik ben Jeho-
vah, die U heilig.l

9 Ingeval er enige man is die
kwaad afsmeekt over zĳn vader
en zĳn moeder,m dient hĳ zon-
der mankeren ter dood gebracht
te worden.n Over zĳn vader en
zĳn moeder heeft hĳ kwaad af-
gesmeekt. Zĳn eigen bloed is op
hem.o

10 Een man nu die overspel
pleegt met een andermans vrouw,
is iemand die overspel pleegt met
de vrouw van zĳn naaste.p Hĳ
dient zonder mankeren ter dood
gebracht te worden, de overspe-
ler zowel als de overspeelster.q

11 En een man die bĳ de vrouw
van zĳnvader ligt, heeft de naakt-
heid van zĳn vader ontbloot.r Bei-

r Le 18:8; De 27:20.
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den dienen zonder mankeren ter
dood gebracht te worden. Hun
eigen bloed is op hen. 12 En
wanneer een man bĳ zĳn schoon-
dochter ligt, dienen beiden zon-
der mankeren ter dood gebracht
teworden.a Zĳ hebben iets tegen-
natuurlĳks bedreven. Hun eigen
bloed is op hen.b

13 Enwanneer eenman bĳ een
manspersoon ligt zoals men bĳ
een vrouw ligt, hebben beiden
iets verfoeilĳks gedaan.c Zĳ die-
nen zonder mankeren ter dood
gebracht te worden. Hun eigen
bloed is op hen.

14 En wanneer een man een
vrouw en haar moeder neemt, is
dat losbandig gedrag.d Men dient
hem en hen in het vuur te ver-
branden,e opdat er geen losban-
dig gedragf in UW midden blĳft
bestaan.

15 En wanneer een man zĳn
zaaduitstorting aan een dier
geeft,g dient hĳ zonder manke-
ren ter dood gebracht te worden,
en GIJ dient het dier te doden.
16 En wanneer een vrouw tot
enig dier nadert om daarmee
vleselĳke gemeenschap te heb-
ben,h moet gĳ de vrouw en het
dier doden. Zĳ dienen zonder
mankeren ter dood gebracht te
worden. Hun eigen bloed is op
hen.

17 En wanneer een man zĳn
zuster neemt, de dochter van
zĳn vader of de dochter van zĳn
moeder, en hĳ werkelĳk haar
naaktheid ziet, en z

´
ı
´
j ziet zĳn

naaktheid, is dat een schande.i

Daarom moeten zĳ voor de ogen
van de zonen van hun volk wor-
den afgesneden. De naaktheid
van zĳn zuster heeft hĳ ontbloot.
Hĳ dient de verantwoordelĳk-
heid voor zĳn dwaling te dragen.

18 En wanneer een man bĳ
een vrouw ligt gedurende haar
menstruatie en hĳ werkelĳk
haar naaktheid ontbloot, heeft
hĳ haar bron blootgelegd, en z

´
ı
´
j

heeft de bron van haar bloed ont-
bloot.j Daarom moeten beiden uit

het midden van hun volk worden
afgesneden.

19 En de naaktheid van de zus-
ter van uw moedera en van de
zuster van uw vaderb moogt gĳ
niet ontbloten, want dan heeft
men zĳn bloedverwante ontbloot.c

Zĳ dienen de verantwoordelĳk-
heid voor hun dwaling te dra-
gen. 20 En een man die bĳ de
vrouw van zĳn oom ligt, heeft
de naaktheid van zĳn oom ont-
bloot.d Zĳ dienen de verantwoor-
delĳkheid voor hun zonde te
dragen. Zĳ dienen kinderloos
te sterven.e 21 Enwanneer een
man de vrouw van zĳn broer
neemt, is dat iets afschuwelĳks.f

De naaktheidvan zĳn broer heeft
hĳ ontbloot. Zĳ dienen kinderloos
te worden.

22 En gĳlieden moet al mĳn in-
zettingeng en al mĳn rechterlĳke
beslissingenh onderhouden en ze
volbrengen, opdat het land waar-
heen ik U breng om daarin te wo-
nen, Uniet uitbraakt.i 23 En GIJ

moogt niet wandelen in de inzet-
tingen van de nati

¨
en die ik van

voor UW aangezicht wegzend,j

want zĳ hebben al deze dingen ge-
daan en ik heb een afschuw van
hen.k 24 Daarom heb ik tot U

gezegd:l „GIJ, GIJ zult hun bodem
in bezit nemen, en ik, van mĳn
kant, zal U die geven om hem in
bezit te nemen, een land vloeien-
de van melk en honing.m Jehovah,
UW God, ben ik, die U van de vol-
ken heb afgescheiden.”n 25 En
GIJ moet onderscheid maken tus-
sen het reine gedierte en het on-
reine en tussen het onreine gevo-
gelte en het reine;o en GIJ moogt
UW ziel niet tot een gruwel ma-
kenp met het gedierte en het ge-
vogelte en al wat zich op de aard-
bodem beweegt, dat ik voor U

afgescheiden heb door het onrein
te verklaren. 26 En GIJ moet U

heilig betonen voor mĳ,q want ik,
Jehovah, ben heilig;r en ik scheid
U af van de volken om mĳ toe te
behoren.s

27 En wat een man of vrouw
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betreft in wie een mediamieke
of voorzeggende geest blĳkt te
zĳn,a zĳ dienen zonder manke-
ren ter dood gebracht te wor-
den.b Men dient hen met stenen
tewerpen totdat zĳ sterven. Hun
eigen bloed is op hen.’”c

21 Voorts zei Jehovah tot M _o-
zes: „Spreek tot de pries-

ters, A _
¨
arons zonen, en gĳ moet

tot hen zeggen: ’Voor een over-
leden ziel mag niemand zich ver-
ontreinigen onder zĳn volk.d

2 Maar voor een van zĳn bloed-
verwanten, die nauw aan hem
verwant is, voor zĳn moeder en
voor zĳn vader en voor zĳn zoon
en voor zĳn dochter en voor zĳn
broer 3 en voor zĳn zuster, een
maagd die nauw aan hem ver-
want is, die niet aan een man
heeft toebehoord, voor haar mag
hĳ zich verontreinigen. 4 Hĳ
mag zich niet verontreinigen
voor een vrouw die aan een eige-
naar onder zĳn volk toebehoort,
zodat hĳ zich ontwĳdt. 5 Zĳ
dienen op hun hoofd geen kale
plek te maken,e en het uiteinde
van hun baard dienen zĳ niet af
te scheren,f en in hun vlees die-
nen zĳ geen insnĳding te ma-
ken.g 6 Zĳ dienen zich heilig te
betonen voor hun God,h en zĳ
dienen de naam van hun God
niet te ontheiligen,i want zĳ zĳn
degenen die Jehovah’s vuurof-
fers aanbieden, het brood van
hun God;j en zĳ moeten zich hei-
lig betonen.k 7 Een prostitueel

of onteerde vrouw dienen zĳ niet
te nemen; en een vrouw die van
haar man gescheiden is,m dienen
zĳ niet te nemen,n want hĳ is
heilig voor zĳn God. 8 Derhal-
ve moet gĳ hem heiligen,o want
hĳ is iemand die het brood van
uw God aanbiedt. Hĳ dient voor
u werkelĳk heilig te zĳn,p want
ik, Jehovah, die U heilig, ben hei-
lig.q

9 Ingeval nu de dochter van
een priester zich ontwĳdt door
prostitutie te bedrĳven, ontwĳdt
zĳ haar vader. Zĳ dient in het
vuur verbrand te worden.r

10 En wat degene betreft die
de hogepriester is onder zĳn broe-
ders, op wiens hoofd men de zalf-
olie placht uit te gietena en wiens
hand met macht werd gevuld om
de klederen te dragen,b hĳ dient
zĳn hoofd[haar] niet onverzorgd
te laten hangenc en zĳn klede-
ren niet te scheuren.d 11 En hĳ
dient bĳ geen enkele dode ziel te
komen.e Voor zĳn vader en zĳn
moeder mag hĳ zich niet ver-
ontreinigen. 12 Ook dient hĳ
niet uit het heiligdom weg te
gaan en het heiligdom van zĳn
God niet te ontwĳden,f want het
teken van opdracht, de zalfolie
van zĳn God,g is op hem. Ik ben
Jehovah.

13 En wat hem aangaat, hĳ
dient een vrouw in haar maag-
delĳke staat te nemen.h 14 Een
weduwe of een gescheidenvrouw
en een die onteerd is, een prosti-
tuee — geen van dezen mag hĳ
nemen, maar hĳ dient een maagd
uit zĳn volk tot vrouw te nemen.
15 En hĳ dient zĳn zaad onder
zĳn volk niet te ontwĳden,i want
ik ben Jehovah, die hem heilig.’”j

16 En Jehovah ging voort tot
M _ozes te spreken en zei:
17 „Spreek tot A _

¨
aron en zeg:

’Geen enkele man van uw zaad,
in al hun geslachten, aan wie een
gebrekk blĳkt te zĳn, mag nader-
bĳ komen om het brood van zĳn
God aan te bieden.l 18 Ingeval
er enige man is aan wie een ge-
brek is, mag hĳ niet naderbĳ ko-
men: eenmandie blindof kreupel
is of een gespleten neus heeft of
´
e

´
en te lang lichaamsdeelm heeft,

19 of een man die een gebro-
ken voet of een gebroken hand
blĳkt te hebben, 20 of een bo-
chel heeft of [onnatuurlĳk] ma-
ger is of een ziekte aan zĳn ogen
heeft of schurftig is of ringworm
heeft of verpletterde teelballen
heeft.n 21 Geen man van het
zaad van A _

¨
aron, de priester, aan

wie een gebrek is, mag toetre-
den om Jehovah’s vuuroffers aan
te bieden.o Er is een gebrek aan
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hem. Hĳ mag niet toetreden om
het brood van zĳn God aan te
bieden.a 22 Hĳ mag het brood
van zĳn God eten van de aller-
heiligste dingenb en van de hei-
lige dingen.c 23 Hĳ mag echter
niet binnenkomen in de nabĳheid
van het gordĳn,d en hĳ mag niet
toetreden tot het altaar,e omdat
er een gebrek aan hem is;f en hĳ
dient mĳn heiligdomg niet te ont-
wĳden, want ik ben Jehovah, die
hen heilig.’ ”h

24 Dienovereenkomstig sprak
M _ozes tot A _

¨
aron en zĳn zonen en

alle zonen van _Isra
¨
el.

22 En Jehovah ging voort tot
M _ozes te spreken en zei:

2 „Spreek tot A _
¨
aron en zĳn zo-

nen, opdat zĳ zich afgezonderd
houden van de heilige dingen
van de zonen van _Isra

¨
el en mĳn

heilige naami niet ontheiligen
in verband met de dingen die
zĳ mĳ heiligen.j Ik ben Jeho-
vah. 3 Zeg tot hen: ’Iedereman
van UW gehele nageslacht, in al
UW geslachten, die nadert tot
de heilige dingen, die de zonen
van _Isra

¨
el Jehovah zullen heili-

gen, terwĳl zĳn onreinheid op
hem is,k die ziel moet van voor
mĳn aangezicht worden afgesne-
den. Ik ben Jehovah. 4 Geen
enkele man van A _

¨
arons nage-

slacht mag terwĳl hĳ melaatsl is
of een vloeiingm heeft, van de
heilige dingen eten, totdat hĳ
rein wordt,n evenmin wie iemand
aanraakt die onrein is door een
overleden ziel,o of een man van
wie een zaaduitstortingp uitgaat,
5 noch een man die enig weme-
lend [gedierte] aanraakt dat voor
hem onrein is,q of een mens die
voor hem onrein is, met betrek-
king tot welke onreinheid van
hem ook.r 6 De ziel die zo iets
aanraakt, moet tot de avond on-
rein zĳn en mag geen van de
heilige dingen eten, maar hĳ
moet zĳn vlees in water baden.s

7 Wanneer de zon is onderge-
gaan, dan moet hĳ rein zĳn, en
daarna mag hĳ iets van de heili-
ge dingen eten, want het is zĳn

brood.a 8 Ook dient hĳ geen
enkel lichaam dat [reeds] dood is
te eten, noch iets wat door wil-
de dieren verscheurd is, zodat hĳ
daardoor onrein wordt.b Ik ben
Jehovah.

9 En zĳ moeten hun plicht je-
gens mĳ in acht nemen, opdat
zĳ op grond daarvan geen zon-
de dragen en ervoor moeten ster-
ven,c omdat zĳ die ontwĳd heb-
ben. Ik ben Jehovah, die hen
heilig.

10 En geen enkele vreemde
mag iets heiligs eten.d Geen inwo-
nende bĳ een priester noch loon-
arbeider mag iets heiligs eten.
11 Maar ingeval een priester een
ziel koopt, als een koop voor zĳn
geld, als zodanig mag die ervan
mee-eten. Wat slaven betreft die
in zĳn huis geboren zĳn, als zoda-
nig mogen zĳ van zĳn brood mee-
eten.e 12 En ingeval de dochter
van een priester aan een man gaat
toebehoren die een vreemde is,
mag zĳ als zodanig niet van de bĳ-
drage der heilige dingen eten.
13 Maar ingeval de dochter van
een priester weduwe of een ge-
scheiden vrouw wordt, terwĳl zĳ
geen nageslacht heeft, en zĳ naar
het huis van haar vader moet te-
rugkeren, zoals in haar jeugd,f

mag zĳ wat van haar vaders brood
eten;g maar geen enkele vreemde
mag zich daarmee voeden.

14 Ingeval nu een man bĳ ver-
gissing iets heiligs eet,h dan moet
hĳ een vĳfdei daarvan eraan toe-
voegen en het heilige aan de
priester geven. 15 Zĳ dienen
de heilige dingen van de zonen
van _Isra

¨
el, die zĳ voor Jehovah

mochten bĳdragen, dus niet te
ontwĳden,j 16 en in werkelĳk-
heid hen de straf voor schuld te
laten dragen doordat zĳ hun hei-
lige dingen eten; want ik ben Je-
hovah, die hen heilig.’ ”

17 En Jehovah sprak verder
tot M _ozes en zei: 18 „Spreek
tot A _

¨
aron en zĳn zonen en alle

zonen van _Isra
¨
el, en gĳ moet tot

hen zeggen: ’Wat iedere man van
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het huis van _Isra
¨
el of een inwo-

nende vreemdeling in _Isra
¨
el be-

treft die zĳn offergave aanbiedt,a

overeenkomstig een van hun ge-
loftenb of een van hun vrĳwilli-
ge gaven,c die zĳ als brandoffer
aan Jehovah mochten aanbieden,
19 het moet, wil het goedkeu-
ring voorU verwerven,d een gaafe

mannelĳk dier uit het rundvee,
uit de jonge rammen of uit de
geiten zĳn. 20 GIJ moogt niets
aanbieden waaraan een gebrek
is,f want het zal niet toereikend
zĳn om goedkeuring voor U te
verwerven.

21 En ingeval een man een ge-
meenschapsofferg aan Jehovah
aanbiedt, om een gelofte te beta-
lenh of als vrĳwillige gave, dient
het, om goedkeuring te verwer-
ven, werkelĳk een gaaf [dier]
uit het rund- of het kleinvee te
zĳn. Het dient geen enkel gebrek
te vertonen. 22 Wat blind is of
iets gebroken heeft, of een insnĳ-
ding of wrat of schurft of ring-
worm heefti — geen van deze
moogt GIJ aan Jehovah aanbie-
den, en daarvan moogt GIJ geen
vuurofferj voor Jehovah op het
altaar leggen. 23 Wat een stier
of een schaap betreft met een
te lang of te kort lichaamsdeel,k

gĳ moogt het als vrĳwillige gave
bereiden; maar voor een gelof-
te zal het niet met goedkeuring
worden aanvaard. 24 Maar een
[dier] waarvan de teelballenl ge-
plet of verbrĳzeld of uitgerukt
of afgesneden zĳn, moogt GIJ Je-
hovah niet aanbieden, en in UW

land dient GIJ ze niet op te dra-
gen. 25 En uit de hand van een
buitenlander moogt GIJ geen van
al deze als het brood van UW

God aanbieden, omdat hun ver-
dorvenheid in ze is. Er is een ge-
brekm aan. Ze zullen niet met
goedkeuring van U worden aan-
vaard.’ ”n

26 En Jehovah sprak verder
tot M _ozes en zei: 27 „Wordt er
een stier of een jonge ram of
een geit geboren, dan moet het
zeven dagen onder zĳn moeder

blĳven,a maar van de achtste dag
af en daarna zal het met goed-
keuring als offergave, een vuur-
offer voor Jehovah, worden aan-
vaard. 28 Wat een stier en een
schaap betreft, GIJ moogt het
niet met zĳn jong op dezelfde
dag slachten.b

29 En ingeval GIJ een dankoffer
aan Jehovah offert,c dient GIJ

het te offeren om goedkeuring
voor U te verwerven. 30 Op de-
zelfde dag dient het te worden
gegeten.d GIJ moogt er niets van
overlaten tot de morgen.e Ik ben
Jehovah.

31 En GIJ moet mĳngeboden on-
derhouden en ze volbrengen.f Ik
ben Jehovah. 32 En GIJ moogt
mĳn heilige naam niet ontheili-
gen,g en ik moet te midden van
de zonen van _Isra

¨
el geheiligd

worden.h Ik ben Jehovah, die U

heiligt,i 33 die U uit het land
Eg _ypte leidt om mĳ aan U als
God te doen kennen.j Ik ben Je-
hovah.”

23 Vervolgens sprak Jeho-
vah tot M _ozes en zei:

2 „Spreek tot de zonen van _Is-
ra

¨
el, en gĳ moet tot hen zeggen:

’De periodieke feestenk van Je-
hovah, die GIJ dient uit te roe-
pen,l zĳn heilige samenkomsten.
Dit zĳn mĳn periodieke feesten:

3 Zes dagen mag er werk wor-
den verricht, maar op de zevende
dag is er een sabbat van volko-
men rust,m een heilige samen-
komst. GIJ moogt geen enkel
soort vanwerk verrichten. Het is
een sabbat voor Jehovah in alle
plaatsen waar GIJ woont.n

4 Dit zĳn de periodieke fees-
teno van Jehovah, heilige samen-
komsten,p die GIJ op hun vastge-
steldeq tĳden dient uit te roepen:
5 In de eerste maand, op de veer-
tiende dag van de maand,r tussen
de twee avonden is het Paschas

voor Jehovah.

6 En op de vĳftiende dag van
deze maand is het feest der onge-
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zuurde broden voor Jehovah.a Ze-
ven dagen dient GIJ ongezuurde
broden te eten.b 7 Op de eer-
ste dag zult GIJ een heilige sa-
menkomst doen plaatshebben.c

Geen enkel soort van zwaarwerk
moogt GIJ doen. 8 Maar zeven
dagen moet GIJ een vuuroffer
aan Jehovah aanbieden. Op de
zevende dag zal er een heilige
samenkomst zĳn. Geen enkel
soort van zwaar werk moogt GIJ

doen.’”

9 En Jehovah ging voort tot M _o-
zes te spreken en zei: 10 „Spreek
tot de zonen van _Isra

¨
el, en gĳ

moet tot hen zeggen: ’Wanneer
GIJ ten slotte in het land komt dat
ik U geef, en GIJ de oogst ervan
hebt binnengehaald, dan moet
GIJ een schoof van de eerstelin-
gend van UW oogst naar de pries-
ter brengen. 11 En hĳ moet
de schoof voor het aangezicht
van Jehovah heen en weer bewe-
gene om goedkeuring voor U te
verwerven. Daags na de sabbat
dient de priester die heen en
weer te bewegen. 12 En op de
dag waarop GIJ de schoof heen
en weer laat bewegen, moet GIJ

een gave jonge ram van nog geen
jaar als brandoffer aan Jehovah
opdragen; 13 en als het daarbĳ
behorend graanoffer twee tien-
de efa meelbloem, met olie be-
vochtigd, als een vuuroffer voor
Jehovah, een rustig stemmende
geur; en als het daarbĳ behorend
drankoffer een vierde hin wĳn.
14 En tot op die dag moogt GIJ

geen broodeten, noch geroosterd
koren, noch nieuw koren,f tot-
dat GIJ de offergave van UW God
hebt gebracht. Het is een inzet-
ting tot onbepaalde tĳd voor UW

geslachten in alle plaatsen waar
GIJ woont.

15 En vanaf de dag na de sab-
bat, vanaf de dag waarop GIJ de
schoof van het beweegoffer hebt
gebracht, moet GIJ U zeven sab-
batten tellen.g Het dienen werke-
lĳk volle [weken] te zĳn. 16 Tot
de dag na de zevende sabbat dient

GIJ te tellen, vĳftig dagen,a en
GIJ moet een nieuw graanofferb

aan Jehovah aanbieden. 17 Uit
UW woonplaatsen dient GIJ twee
brodenc als beweegoffer te bren-
gen. Ze dienen uit twee tiende
efa meelbloem te bestaan. Ze die-
nen gezuurdd gebakken te wor-
den, als eerste rĳpe vruchten
voor Jehovah.e 18 En met de
broden moet GIJ zeven gave man-
netjeslammeren aanbieden,f elk
van een jaar oud, en

´
e

´
en jonge

stier en twee rammen. Ze beho-
ren als een brandoffer voor Je-
hovah te dienen, met het daar-
bĳ behorend graanoffer en de
daarbĳ behorende drankoffers,
als een vuuroffer tot een rustig
stemmende geur voor Jehovah.
19 En GIJ moet

´
e

´
en geitenbokjeg

als zondeoffer opdragen en twee
mannetjeslammeren, elk van een
jaar oud, als gemeenschapsoffer.h

20 En de priester moet ze heen
en weer bewegeni met de broden
van de eerste rĳpe vruchten, als
een beweegoffer voor het aange-
zicht van Jehovah, met de twee
mannetjeslammeren. Ze dienen
de priester toe te komen als iets
heiligs voor Jehovah.j 21 En GIJ

moet op diezelfde dag een be-
kendmakingk doen; er zal een
heilige samenkomst voor U zĳn.
Geen enkel soort van zwaarwerk
moogt GIJ verrichten. Het is een
inzetting tot onbepaalde tĳd in
al UW woonplaatsen voor UW ge-
slachten.

22 En wanneer gĳlieden de
oogst van UW land binnenhaalt,
moogt gĳ, wanneer gĳ oogst, de
rand van uw veld niet geheel af-
oogsten, en de nalezing van uw
oogst moogt gĳ niet bĳeenrapen.l

Gĳ dient die voor de ellendigem

en de inwonende vreemdelingn

over te laten. Ik ben Jehovah, UW

God.’ ”

23 Vervolgens sprak Jehovah
tot M _ozes en zei: 24 „Spreek tot
de zonen van _Isra

¨
el en zeg: ’In

de zevende maand,o op de eerste
van de maand, dient er voor U een
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volkomen rust plaats te hebben,
een gedenk[dag] door trompetge-
schal,a een heilige samenkomst.b

25 Geen enkel soort van zwaar
werk moogt GIJ verrichten, en GIJ

moet een vuuroffer aan Jehovah
aanbieden.’ ”

26 En Jehovah sprak verder tot
M _ozes en zei: 27 „Maar op de
tiende van deze zevende maand
is de verzoendag.c Een heilige sa-
menkomst dient er voor U plaats
te hebben, en GIJ moet UW ziel
in droefheid buigend en een vuur-
offer aan Jehovah aanbieden.e

28 En op diezelfde dag moogt GIJ

geen enkel soort van werk ver-
richten, want het is een verzoen-
dag, om verzoening voor U te
doenf voor het aangezicht van Je-
hovah, UW God; 29 want iedere
ziel die zich op diezelfde dag niet
in droefheid zal buigen, moet van
zĳn volk worden afgesneden.g

30 En iedere ziel die enig soort
van werk zal verrichten op die-
zelfde dag, die ziel moet ik uit het
midden van zĳn volk verdelgen.h

31 GIJ moogt geen enkel soort
van werk verrichten.i Het is een
inzetting tot onbepaalde tĳd voor
UW geslachten in alle plaatsen
waar GIJ woont. 32 Het is een
sabbat van volkomen rust voor
U,j en GIJ moet UW ziel in droef-
heid buigenk op de negende van
de maand, des avonds. Van avond
tot avond dient GIJ UW sabbat te
houden.”

33 En Jehovah ging voort
tot M _ozes te spreken en zei:
34 „Spreek tot de zonen van _Is-
ra

¨
el en zeg: ’Op de vĳftiende

dag van deze zevende maand is
het loofhuttenfeest, zeven dagen
lang, voor Jehovah.l 35 Op de
eerste dag is er een heilige sa-
menkomst. Geen enkel soort van
zwaar werk moogt GIJ verrich-
ten. 36 Zeven dagen dient GIJ

Jehovah een vuuroffer aan te
bieden. Op de achtste dag dient
er een heilige samenkomst voor
U plaats te hebben,m en GIJ moet

een vuuroffer aan Jehovah aan-
bieden. Het is een plechtige ver-
gadering. Geen enkel soort van
zwaar werk moogt GIJ doen.

37 Dit zĳn de periodieke fees-
tena van Jehovah, die GIJ als hei-
lige samenkomstenb dient uit te
roepen, om Jehovah een vuur-
offerc aan te bieden: het brand-
offerd en het graanoffere van het
slachtoffer en de drankoffers,f

volgens het dagelĳkse schema,
38 behalve de sabbatten van Je-
hovahg en behalve UW gavenh en
behalve al UW gelofteoffersi en
behalve al UW vrĳwillige gaven,j

die GIJ aan Jehovah dient te schen-
ken. 39 Maar op de vĳftiende
dag van de zevende maand, wan-
neer GIJ de opbrengst van het
land hebt ingezameld, dient GIJ

zeven dagenk het feestl van Je-
hovah te vieren. Op de eerste
dag is er volkomen rust en op
de achtste dag is er volkomen
rust.m 40 En op de eerste dag
moet GIJ U de vrucht van prach-
tige bomen nemen, de bladeren
van palmbomenn en de grote tak-
ken van wĳdvertakte bomen en
populieren van het stroomdal, en
GIJ moet U zeven dagen voor het
aangezicht van Jehovah, UWGod,
verheugen.o 41 En GIJ moet het
zeven dagen in het jaar als een
feest voor Jehovah vieren.p Als
een inzetting tot onbepaalde tĳd
in UW geslachten dient GIJ het
in de zevende maand te vieren.
42 Zeven dagen dient GIJ in de
loofhutten te wonen.q Alle in

_Isra
¨
el geborenen dienen in de

loofhutten te wonen,r 43 op-
dat UW geslachten mogen wetens

dat ik de zonen van _Isra
¨
el in de

loofhutten heb doen wonen toen
ik hen uit het land Eg _ypte leid-
de.t Ik ben Jehovah, UW God.’ ”

44 Dienovereenkomstig sprak
M _ozes tot de zonen van _Isra

¨
el

over de periodieke feestenu van
Jehovah.
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24 Voorts sprak Jehovah tot
M _ozes en zei: 2 „Gebied

de zonen van _Isra
¨
el dat zĳ u zui-

vere, gestoten olĳfolie brengen
voor het licht,a om de lamp con-
stant te laten schĳnen.b 3 Bui-
ten het gordĳnvan deGetuigenis
in de tent der samenkomst dient
A _

¨
aron het van de avond tot de

morgen, voortdurend, voor het
aangezicht van Jehovah in orde
te brengen. Het is een inzet-
ting tot onbepaalde tĳd in UWge-
slachten. 4 Op de lampenstan-
daardc van zuiver goud dient hĳ
voortdurend de lampend in orde
te brengene voor het aangezicht
van Jehovah.

5 En gĳ moet meelbloem ne-
men en er twaalf ringvormige
koeken van bakken. Elke ring-
vormige koek dient uit twee tien-
de efa te bestaan. 6 En gĳ moet
ze in twee stapels, zes per stapel,f

op de tafel van zuiver goud leg-
gen voor het aangezicht van Je-
hovah.g 7 En gĳ moet op elke
stapel zuivere geurige hars leg-
gen, en het moet dienen als
het brood tot een herinnerings-
deel,h een vuuroffer voor Jeho-
vah. 8 Op de ene sabbatdag na
de andere dient hĳ dat voortdu-
rend in orde te brengeni voor het
aangezicht van Jehovah. Het is
een verbond tot onbepaalde tĳd
met de zonen van _Isra

¨
el. 9 En

het moet van A _
¨
aron en zĳn zo-

nen worden,j en zĳ moeten het
eten op een heilige plaats,k want
het is voor hem iets allerheiligst
van Jehovah’s vuuroffers, als een
voorschrift tot onbepaalde tĳd.”

10 Nu begaf een zoon van een
Isra

¨
elitische vrouw, die echter

de zoon van een Egyptische man
was,l zich te midden van de zo-
nen van _Isra

¨
el, en de zoon van

de Isra
¨
elitische en een Isra

¨
eliti-

sche man geraakten met elkaar
in gevechtm in de legerplaats.
11 En de zoon van de Isra

¨
elitische

vrouw ging de Naamn beschim-
pen en er kwaad over afsmeken.o

Daarom brachten zĳ hem naar

M _ozes.a Terloops zĳ opgemerkt
dat de naam van zĳn moeder Se-
l _omithwas, de dochter van D _ibri,
van de stam Dan. 12 Toen stel-
den zĳ hem in verzekerde bewa-
ringb totdat zĳ een uitdrukke-
lĳke verklaring zouden krĳgen
volgens de uitspraak van Jeho-
vah.c

13 Voorts sprak Jehovah tot
M _ozes en zei: 14 „Breng degene
die kwaad heeft afgesmeekt, uit
tot buiten de legerplaats;d en al-
len die hemhebben gehoord, moe-
ten hun handene op zĳn hoofd
leggen, en de gehele vergadering
moet hem [met stenen] werpen.f

15 En gĳ dient tot de zonen van

_Isra
¨
el te spreken en te zeggen:

’Ingeval enige man zĳn God
kwaad toewenst, dan moet hĳ de
verantwoordelĳkheid voor zĳn
zonde dragen. 16 De beschim-
per van Jehovah’s naam dient
dus zonder mankeren ter dood
gebracht te worden.g De gehe-
le vergadering dient hem zonder
mankeren met stenen te werpen.
Zowel de inwonende vreemde-
ling als de ingeborene dient ter
dood gebracht te worden wan-
neer hĳ de Naam beschimpt.h

17 En ingeval een man enige
mensenziel doodslaat, dient hĳ
zonder mankeren ter dood ge-
bracht te worden.i 18 En wie
de ziel van een huisdier dood-
slaat, dient het te vergoeden, ziel
voor ziel.j 19 En ingeval een
man zĳn volksgenoot een gebrek
bezorgt, dan dient hem evenzo
gedaan te worden als hĳ gedaan
heeft.k 20 Breuk voor breuk,
oog voor oog, tand voor tand;
hetzelfde soort van gebrek dat
hĳ die mens mocht bezorgen,
dient hem te worden bezorgd.l

21 En wie een dier doodslaat,m

dient het te vergoeden,n maar
wie een mens doodslaat, dient ter
dood gebracht te worden.o

22 Een en dezelfde rechter-
lĳke beslissing dient voor U te
gelden. De inwonende vreem-
deling en de ingeborene dienen
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werkelĳk gelĳk te zĳn,a want ik
ben Jehovah, UW God.’”b

23 Daarna sprak M _ozes tot de
zonen van _Isra

¨
el, en zĳ brach-

ten degene die kwaad had af-
gesmeekt, uit tot buiten de le-
gerplaats en wierpen hem met
stenen.c Aldus deden de zonen
van _Isra

¨
el juist zoals Jehovah

M _ozes geboden had.

25 En Jehovah sprak verder
tot M _ozes op de berg S _ina

¨
ı

en zei: 2 „Spreek tot de zonen
van _Isra

¨
el, en gĳ moet tot hen

zeggen: ’Wanneer GIJ ten slotte
in het land komt dat ik U geef,d

dan moet het land een sabbat
houden voor Jehovah.e 3 Zes
jaar dient gĳ uw veld te bezaaien,
en zes jaar dient gĳ uw wĳngaard
te snoeien, en gĳ moet de op-
brengst van het land inzamelen.f

4 Maar in het zevende jaar dient
er een sabbat van volkomen rust
voor het land plaats te hebben,g

een sabbat voor Jehovah. Uw veld
moogt gĳ niet bezaaien, en uw
wĳngaard moogt gĳ niet snoeien.
5 Wat uit gevallen korrels van
uw oogst opschiet, moogt gĳ niet
oogsten, en de druiven van uw
ongesnoeide wĳnstok moogt gĳ
niet inzamelen. Er dient een jaar
van volkomen rust voor het land
plaats te hebben. 6 Ende sabbat-
[opbrengst] van het land moet
ulieden tot voedsel dienen: voor
u en uw slaaf en uw slavin en
uw loonarbeider en uw bĳwoner,
zĳ die als vreemdelingen bĳ u
vertoeven, 7 en voor uw huis-
dieren en voor het wild gedierte
dat in uw land is. De gehele op-
brengst ervan dient tot voedsel
te strekken.

8 En gĳ moet u zeven sabbat-
jaren tellen, zeven maal zeven
jaar, en de dagen van de zeven
sabbatjaren moeten negenen-
veertig jaar voor u bedragen.
9 En in de zevende maand, op de
tiende van de maand,h moet gĳ
de luid schallende hoorn laten
weerklinken;i op de verzoendagj

dient gĳlieden in heel UW land
de hoorn te laten weerklinken.
10 En GIJ moet het vĳftigste jaar
heiligen en vrĳheid uitroepen in
het land voor al zĳn bewoners.a

Het zal een jubeljaarb voor U wor-
den, en een ieder van U moet tot
zĳn bezitting terugkeren en een
ieder van U dient naar zĳn fami-
lie terug te keren.c 11 Een ju-
beljaar zal dat vĳftigste jaar voor
U worden.d GIJ moogt niet zaaien,
noch oogsten wat het land uit
gevallen korrels doet opschieten,
noch de druiven van zĳn onge-
snoeide wĳnstokken inzamelen.e

12 Want het is een jubeljaar.
Het dient iets heiligs voor U te
worden. Van het veld moogt GIJ

eten wat het land opbrengt.f

13 In dit jubeljaar dient een
ieder van U tot zĳn bezitting te-
rug te keren.g 14 En doet el-
kaar geen onrecht,h ingeval GIJ

koopwaar aan uw volksgenoot
verkoopt of bĳ het kopen uit
de hand van uw volksgenoot.
15 Volgens het aantal jaren na
het jubeljaar dient gĳ van uw
volksgenoot te kopen; volgens
het aantal oogstjaren dient hĳ
aan u te verkopen.i 16 Naar ge-
lang van de veelheid der jaren
dient hĳ de koopwaarde ervan
te vermeerderen,j en naar gelang
de jaren weinige zĳn, dient hĳ
de koopwaarde ervan te vermin-
deren,want hĳ verkoopt u slechts
het aantal oogsten. 17 En nie-
mand van U mag zĳn volksgenoot
onrecht doen,k en gĳ moet vre-
zen voor uw God,l want ik ben
Jehovah, UW God.m 18 GIJ moet
mĳn inzettingen dus volbrengen
en GIJ dient mĳn rechterlĳke be-
slissingen te onderhouden en GIJ

moet ze volbrengen. Dan zult GIJ

stellig in zekerheid wonen in het
land.n 19 En het land zal wer-
kelĳk zĳn vrucht geven,o en GIJ

zult stellig tot verzadiging eten
en in zekerheid daarin wonen.p

20 Maar ingeval GIJ zegt: „Wat
zullen wĳ in het zevende jaar
eten, daar wĳ niet mogen zaaien,
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noch onze oogst mogen inzame-
len?”,a 21 in dat geval zal ik in
het zesde jaar stellig mĳn zegen
voor U gebieden, en het moet zĳn
oogst opleveren voor drie jaar.b

22 En in het achtste jaar moet
GIJ zaaien en GIJ moet van de
oude oogst eten tot het negen-
de jaar. Totdat de oogst daarvan
binnenkomt, zult GIJ van de oude
eten.

23 Het land dient dus niet voor
altĳd verkocht te worden,c want
het land is van mĳ.d Want GIJ zĳt
inwonende vreemdelingen en bĳ-
woners van mĳn standpunt uit
bezien.e 24 En in het gehele
land van UW bezitting dient GIJ

het recht van terugkoop voor het
land toe te staan.f

25 Ingeval uw broeder verarmt
en iets van zĳn bezitting moet
verkopen, dan moet een nauw
aan hem verwante terugkoper
komen en het door zĳn broeder
verkochte terugkopen.g 26 En
ingeval iemand geen terugkoper
blĳkt te hebben en zĳn eigen
hand er wel in slaagt winst te
maken en hĳ inderdaad genoeg
vindt voor de terugkoop ervan,
27 dan moet hĳ de jaren bereke-
nen vanaf de tĳd dat hĳ het ver-
kocht en wat er aan geld over-
schiet, teruggeven aan de man
aan wie hĳ het verkocht heeft,
en hĳ moet tot zĳn bezitting te-
rugkeren.h

28 Maar indien zĳn hand niet
genoeg vindt om hem terug te
geven, dan moet het door hem
verkochte tot aan het jubeljaar
in de hand van de koper ervan
blĳven;i en in het jubeljaar moet
het [vrĳ] uitgaan, en hĳ moet tot
zĳn bezitting terugkeren.j

29 Ingeval nu een man een
woonhuis in een ommuurde stad
verkoopt, dan moet zĳn recht
van terugkoop duren totdat het
jaar sinds de tĳdvan zĳnverkoop
geheel ten einde is; zĳn recht
van terugkoopk dient eenvol jaar
te duren. 30 Maar indien het
niet wordt teruggekocht voordat

er een heel jaar ten volle voor
hem verstreken is, dan moet het
huis dat in de stad staat die een
muur heeft, voorgoed het eigen-
dom van de koper ervan blĳven
in zĳn geslachten. Het dient in
het jubeljaar niet [vrĳ] uit te
gaan. 31 De huizen echter van
nederzettingen die niet door een
muur omringd zĳn, dienen als
een deel van het veld van het
land gerekend te worden. Daar-
voor dient het recht van terug-
koopa te blĳven gelden, en in het
jubeljaarb dient het [vrĳ] uit te
gaan.

32 Wat de steden van de levie-
ten betreft met de huizen van
de steden van hun bezitting,c het
recht van terugkoop dient tot on-
bepaalde tĳd voor de levieten te
blĳven gelden.d 33 En wanneer
eigendom van de levieten niet
wordt teruggekocht, dan moet
het huis dat in de stad van zĳn
bezitting verkocht is, in het ju-
beljaar [vrĳ] uitgaan;e want de
huizen van de steden der levie-
ten zĳn hun bezitting te mid-
den van de zonen van _Isra

¨
el.f

34 Bovendien mag het veld van
de weidegrondg van hun steden
niet worden verkocht, want het
is voor hen een bezitting tot on-
bepaalde tĳd.

35 En ingeval uw broeder in
uw nabĳheid verarmt en hĳ daar-
om financieel zwak is,h dan moet
gĳ hem ondersteunen.i Evenals
een inwonende vreemdeling en
een bĳwonerj moet hĳ bĳ u in le-
ven blĳven. 36 Neem geen ren-
te en woekerwinst van hem,k

maar gĳ moet vrezen voor uw
God;l en uw broeder moet bĳ u
in leven blĳven. 37 Gĳ moogt
hem uw geld niet tegen rente
geven,m noch uw voedsel tegen
woekerwinst. 38 Ik ben Jeho-
vah, UW God, die U uit het land
Eg _ypte heb geleid om U het land
K _ana

¨
an te geven,n om mĳ als UW

God te doen kennen.o

39 En ingeval uw broeder in
uw nabĳheid verarmt en hĳ zich
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aan u moet verkopen,a moogt gĳ
hem niet als werker in slaven-
dienst gebruiken.b 40 Hĳ dient
bĳ u te verkeren als een loonar-
beider,c als een bĳwoner. Tot het
jubeljaar behoort hĳ bĳ u te die-
nen. 41 En hĳ moet bĳ u weg-
gaan, hĳ en zĳn zonen met hem,
en hĳ moet naar zĳn familie te-
rugkeren, en hĳ dient tot de be-
zitting van zĳn voorvaders terug
te keren.d 42 Want zĳ zĳn mĳn
slaven, die ik uit het land Eg _ypte
heb geleid.e Zĳ mogen zich niet
verkopen zoals een slaaf wordt
verkocht. 43 Gĳ moogt hem
niet met tirannie vertrappen,f en
gĳ moet vrezen voor uw God.g

44 Wat uw slaaf en uw slavin be-
treft die van u worden uit de na-
ti

¨
en welke ulieden omringen, uit

hen moogt GIJ een slaaf en een
slavin kopen. 45 En ook uit
de zonen der bĳwoners, die als
vreemdelingen bĳ U vertoeven,h

uit hen moogt GIJ kopen, en uit
hun families die bĳ U zĳn, die
hun in UW land geboren werden;
en zĳ moeten UW bezit worden.
46 En GIJ moet hen als een erfe-
nis aan UW zonen na U doorge-
ven, als een erfelĳk bezit tot on-
bepaalde tĳd.i GIJ moogt hen
als werkers gebruiken, maar UW

broeders, de zonen van _Isra
¨
el,

moogt gĳ niet, de een de ander,
met tirannie vertrappen.j

47 Maar ingeval de hand van
de inwonende vreemdeling of de
bĳwoner bĳ u vermogend wordt,
en uw broeder verarmd is in zĳn
nabĳheid en zich aan de inwo-
nende vreemdeling of de bĳwo-
ner bĳ u moet verkopen, of aan
een lid van de familie van de in-
wonende vreemdeling, 48 zal,
nadat hĳ zich heeft verkocht,k

het recht van terugkoop in zĳn
geval blĳven gelden.l Een van
zĳn broers mag hem terugko-
pen.m 49 Of zĳn oom of de zoon
van zĳn oom mag hem terugko-
pen, of enige bloedverwant van
zĳn vlees,n een van zĳn familie,
mag hem terugkopen.

Of indien zĳn eigen hand ver-
mogend is geworden, dan moet
hĳ zichzelf terugkopen.a 50 En
hĳ moet met zĳn koper een be-
rekening maken vanaf het jaar
dat hĳ zich aan hem heeft ver-
kocht tot aan het jubeljaar,b en
het geld van zĳn verkoop moet
overeenkomen met het aantal ja-
ren.c Zoals de werkdagen van
een loonarbeider worden bere-
kend, dient hĳ bĳ hem te blĳven.d

51 Indien het nog vele jaren zĳn,
dient hĳ naar gelang daarvan
zĳn terugkoopprĳs te betalen
van het geld waarvoor hĳ ge-
kocht was. 52 Maar blĳven er
slechts weinig jaren over tot aan
het jubeljaar,e dan moet hĳ een
berekening voor zichzelf maken.
Naar gelang van zĳn jaren dient
hĳ zĳn terugkoopprĳs te betalen.
53 Hĳ dient als een loonarbeiderf

van jaar tot jaar bĳ hem te blĳ-
ven. Hĳ mag hem niet met tiran-
nie voor uw ogen vertrappen.g

54 Maar indien hĳ zich niet op
deze voorwaarden kan terugko-
pen, dan moet hĳ in het jubeljaar
[vrĳ] uitgaan,h hĳ en zĳn zonen
met hem.

55 Want mĳ zĳn de zonen van
_Isra

¨
el tot slaven. Zĳ zĳn mĳn sla-

ven,i die ik uit het land Eg _ypte
heb geleid.j Ik ben Jehovah, UW

God.k

26 GIJ moogt U geen goden
maken die niets waard

zĳn,l en GIJ moogt U geen gesne-
den beeldm of heilige zuil oprich-
ten, en GIJ moogt geen steen als
pronkstukn in UW land zetten,
om U in de richting daarvan neer
te buigen;o want ik ben Jehovah,
UW God. 2 GIJ dient mĳn sab-
batten te onderhoudenp en ont-
zag te hebben voor mĳn heilig-
dom. Ik ben Jehovah.

3 Indien GIJ in mĳn inzettin-
gen blĳft wandelen en mĳn ge-
boden blĳft onderhouden en ze
werkelĳk volbrengt,q 4 dan zal
ik stellig UW regenbuien op hun
juiste tĳd geven,r en het land zal
inderdaad zĳn opbrengst geven,s
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en het geboomte van het veld
zal zĳn vrucht geven.a 5 En UW

dorsen zal stellig reiken tot UW

druivenoogst, en de druivenoogst
zal reiken tot het zaaien; en GIJ

zult inderdaad UW brood eten tot
verzadigingb en in zekerheid in
UW land wonen.c 6 En ik wil
vrede brengen in het land,d en
GIJ zult inderdaad neerliggen,
zonder dat iemand [U] doet be-
ven;e en ik wil het schadelĳk
wild gedierte uit het land weg-
doen,f en geen zwaard zal door
UW land trekken.g 7 En GIJ zult
UW vĳanden stellig najagen,h en
zĳ zullen werkelĳk voor U vallen
door het zwaard. 8 En vĳf van
U zullen er stellig honderd na-
jagen, en honderd van U zullen
er tienduizend najagen, en UW

vĳanden zullen werkelĳk voor U

vallen door het zwaard.i

9 En ik wil mĳ tot U wendenj

en U vruchtbaar maken en U ver-
menigvuldigen,k en ik wil mĳn
verbond met U gestand doen.l

10 En GIJ zult stellig het oude van
het voorgaande jaar eten,m en
GIJ zult het oude v

´
o

´
or het nieu-

we te voorschĳn halen. 11 En
ik zal stellig mĳn tabernakel in
UW midden plaatsen,n en mĳn
ziel zal geen afschuw van U heb-
ben.o 12 En ik zal inderdaad in
UW midden wandelen en mĳ UW

God betonen,p en GIJ, van UW

kant, zult U mĳn volk betonen.q

13 Ik ben Jehovah, UW God, die
U uit het land Eg _ypte heb ge-
leid, zodat GIJ geen slavendienst
meer voor hen deedt,r en vervol-
gens heb ik de houten van UW

juk verbroken en U rechtop doen
gaan.s

14 Indien GIJ echter niet naar
mĳ zult luisteren en al deze ge-
boden niet zult doen,t 15 en in-
dien GIJ mĳn inzettingen zult
verwerpen,u en indien UW ziel
een afschuw zal hebben van mĳn
rechterlĳke beslissingen, zodat
GIJ niet al mĳn geboden doet
en zo mĳn verbond verbreekt,v

16 dan zal ik, van mĳn kant, U

het volgende aandoen, en als
straf zal ik stellig ontsteltenis
over U brengen door tuberculo-
sea en brandende koorts, die de
ogen doen verkwĳnenb en de ziel
doen versmachten.c En GIJ zult
UW zaad eenvoudig voor niets
zaaien, daarUW vĳanden het stel-
lig zullen opeten.d 17 En ik zal
werkelĳk mĳn aangezicht tegen
U keren, en GIJ zult stellig de ne-
derlaag lĳden voor UW vĳanden;e

en die U haten, zullen U eenvou-
digweg vertrappen,f en GIJ zult
werkelĳk vluchten terwĳl nie-
mand U achtervolgt.g

18 Indien GIJ echter, niettegen-
staande deze dingen, niet naar mĳ
zult luisteren, dan zal ik U zeven-
maal zoveel voor UW zonden moe-
ten tuchtigen.h 19 En ik zal de
trots van UW sterkte moeten bre-
ken en UW hemel als ĳzeri en UW

aarde als koper moeten maken.
20 En UW kracht zal eenvoudig
voor niets verbruikt worden, daar
UW aarde haar opbrengst niet zal
geven,j en het geboomte der aarde
zal zĳn vrucht niet geven.k

21 Maar indien GIJ in verzet te-
gen mĳ blĳft wandelen en niet
naar mĳ wenst te luisteren, dan
zal ik U zevenmaal zoveel slagen
moeten toebrengen overeenkom-
stig UW zonden.l 22 En ik zal
stellig de wilde dieren van het
veld onder U zenden,m en die zul-
len U stellig van kinderen bero-
venn en UW huisdieren afsnĳden
en UW aantal verminderen, en
UW wegen zullen werkelĳk woest
en verlaten liggen.o

23 Indien GIJ U niettemin met
deze dingen nog niet door mĳ
laat corrigerenp en GIJ gewoon-
weg in verzet tegen mĳ moet
wandelen, 24 dan zal ik, ja ik,
in verzet tegen U moeten wande-
len;q en ik, ja ik, zal U zevenmaal
voor UW zonden moeten slaan.r

25 En ik zal stellig een zwaard

o Re 5:6; Jes 33:8; Ez 14:15; Za 7:14; p Jes 1:16;

Jer 2:30; Jer 5:3; Heb 12:6; q Job 9:4; Ps 18:26;

r Le 26:18.
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over U brengen, dat wraaka oefent
voor het verbond;b en GIJ zult
U inderdaad in UW steden ver-
gaderen, en ik zal stellig pestilen-
tie in UW midden zenden,c en GIJ

moet in de hand van een vĳand
worden gegeven.d 26 Wanneer
ik voor U de staven gebroken
heb waaromheen ringvormige
broden gestoken zĳn,e dan zul-
len werkelĳk tien vrouwen in
slechts

´
e

´
en oven UW brood bak-

ken en UW brood volgens ge-
wicht teruggeven;f en GIJ moet
eten,maar GIJ zult niet verzadigd
worden.g

27 Indien GIJ echter hiermee
nog niet naar mĳ zult luiste-
ren en GIJ gewoonweg in ver-
zet tegen mĳ moet wandelen,h

28 dan zal ik in grimmig ver-
zet tegen U moeten wandelen,i

en ik, ja ik, zal U zevenmaal voor
UW zonden moeten tuchtigen.j

29 Zo zult GIJ het vlees van UW

zonen moeten eten, en GIJ zult
het vlees van UW dochters eten.k

30 En ik zal stellig UW heilige
hoge plaatsen verwoestenl en UW

reukwerktafels afsnĳden en
´

UW

lĳken op de lĳken van UW drek-
goden leggen;m en mĳn ziel zal
eenvoudig een afschuw van U

hebben.n 31 En ik zal UW ste-
den inderdaad aan het zwaard
geveno en UW heiligdommen
woest leggen,p en ik zal UW rus-
tig stemmende geuren niet rui-
ken.q 32 En ik, van mĳn kant,
zal het land woest leggen,r en UW

vĳanden die daarin wonen, zul-
len daarover eenvoudig star zĳn
van ontzetting.s 33 En U zal ik
onder de nati

¨
en verstrooien,t en

ik wil een zwaard achter U ont-
bloten;u en UW land moet een
woestenĳ worden,v en UW ste-
den zullen een verlaten ru

¨
ıne

worden.

34 In die tĳd zal het land zĳn
sabbatten afbetalen, al de dagen
dat het woest ligt, terwĳl GIJ in
het land van UW vĳanden zĳt.
In die tĳd zal het land sabbat hou-
den, daar het zĳn sabbatten moet

terugbetalen.a 35 Al de dagen
dat het woest ligt, zal het sabbat
houden, omdat het geen sabbat
heeft gehouden gedurende UW

sabbatten, toen GIJ er nog in
woonde.

36 Wat de overgeblevenen on-
der Ub betreft, ik zal stellig
schroom in hun hart brengen in
het land van hun vĳanden; en
het geritsel van een wegwaaiend
blad zal hen inderdaad opjagen,
en zĳ zullen werkelĳk vluchten
zoals men voor een zwaard op
de vlucht gaat, en vallen zonder
dat iemand [hen] achtervolgt.c

37 En zĳ zullen stellig over el-
kaar struikelen als voor een
zwaard, zonder dat iemand [hen]
achtervolgt, en GIJ zult niet in
staat blĳken te zĳn stand te hou-
den voor UW vĳanden.d 38 En
GIJ moet onder de nati

¨
en ver-

gaan,e en het land van UW vĳan-
den moet U verslinden. 39 Wat
de overgeblevenen onder U be-
treft, zĳ zullen wegens hun dwa-
ling wegrottenf in de landen
van UW vĳanden. Ja, ook wegens
de dwalingen van hun vadereng

zullen zĳ met hen wegrotten.
40 En zĳ zullen stellig hun eigen
dwaling belĳdenh en de dwaling
van hun vaderen, [begaan] in
hun ontrouw, toen zĳ zich on-
trouw jegens mĳ gedroegen, ja,
ook toen zĳ in verzet tegen mĳ
wandelden.i 41 Nochtans ben
ik, van mĳn kant, in verzet tegen
hen gaan wandelen,j en ik moest
hen in het land van hun vĳanden
brengen.k

Misschien dat dan hun onbe-
sneden hartl zich zal vernede-
renm en zĳ dan hun dwaling zul-
len afbetalen. 42 En ik zal
waarlĳk aan mĳn verbond met
J _akobn denken; en ook aan mĳn
verbond met _Isa

¨
ako en ook aan

mĳn verbond met _Abrahamp zal
ik denken, en aan het land zal ik
denken. 43 Al die tĳd was het

l De 30:6; Jer 4:4; Jer 9:26; Ez 44:7; Han 7:51; Ro

2:29; m 2Kr 12:7; n Ge 28:13; Nu 32:11; o Ge 26:3;
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land door hen verlaten en betaal-
de het zĳn sabbatten af,a terwĳl
het woest lag zonder hen en zĳ-
zelf voor hun dwaling betaal-
den,b omdat, ja, omdat zĳ mĳn
rechterlĳke beslissingen hadden
verworpenc en hun ziel een af-
schuw had van mĳn inzettin-
gen.d 44 En toch zal ik in weer-
wil van dit alles, terwĳl zĳ in
het land van hun vĳanden blĳ-
ven, hen stellig niet verwerpen,e

noch zo’n afschuw van hen heb-
benf dat ik hen uitroei, dat ik
mĳn verbondg met hen verbreek;
want ik ben Jehovah, hun God.
45 En ik zal stellig ten gunste
van hen denken aan het verbond
van de voorouders,h die ik voor
de ogen der nati

¨
en uit het land

Eg _ypte heb geleid,i ten einde mĳ
als hun God te doen kennen. Ik
ben Jehovah.’”

46 Dit zĳn de voorschriften en
de rechterlĳke beslissingenj en
de wetten die Jehovah op de berg
S _ina

¨
ı door bemiddeling van M _o-

zes tussen hem en de zonen van
_Isra

¨
el heeft gesteld.k

27 En Jehovah ging voort tot
M _ozes te spreken en zei:

2 „Spreek tot de zonen van _Is-
ra

¨
el, en gĳ moet tot hen zeg-

gen: ’Ingeval een man door een
bĳzondere geloftel zielen aan Je-
hovah aanbiedt naar de geschat-
te waarde, 3 en de geschatte
waarde die van een manspersoon
van twintig jaar oud tot zestig
jaar oud moet zĳn, dan moet
de geschatte waarde vĳftig zil-
veren sikkelen bedragen volgens
de sikkel van de heilige plaats.
4 Maar is het iemand van het
vrouwelĳk geslacht, dan moet de
geschattewaarde dertig sikkelen
bedragen. 5 En indien de leef-
tĳd van vĳf jaar oud tot twintig
jaar oud is, dan moet de geschat-
te waarde van de manspersoon
twintig sikkelen en voor iemand
van het vrouwelĳk geslacht tien
sikkelen bedragen. 6 En in-
dien de leeftĳd van een maand
oud tot vĳf jaar oud is, dan moet

de geschattewaarde van de mans-
persoon vĳfa zilveren sikkelen
bedragen envoor iemandvan het
vrouwelĳk geslacht moet de ge-
schatte waarde drie zilveren sik-
kelen zĳn.

7 Is de leeftĳd nu van zestig
jaar oud en daarboven, dan moet,
indien het een manspersoon is,
de geschatte waarde vĳftien sik-
kelen bedragen en voor iemand
van het vrouwelĳk geslacht tien
sikkelen. 8 Maar zo hĳ te arm
is geworden voor de geschatte
waarde,b dan moet hĳ de persoon
voor de priester plaatsen, en de
priester moet hem schatten.c

Naar hetgeen hĳ die de gelofte
heeft afgelegd kan opbrengen,d

zal de priester hem schatten.

9 En indien het een dier is
zoals men als offergave aan Jeho-
vah aanbiedt, zal alles vanwat hĳ
aan Jehovah mocht geven, iets
heiligs worden.e 10 Hĳ mag het
niet vervangen, en hĳ mag het
niet verruilen, goed voor slecht
of slecht voor goed. Maar zo
hĳ het toch verruilt, dier voor
dier, dan moet d

´
ıt [iets heiligs]

worden en het daarvoor verruil-
de dient iets heiligs te worden.
11 En indien het enig onreinf

dier is zoals men niet als offer-
gave aan Jehovah mag aanbie-
den,g dan moet hĳ het dier voor
de priester plaatsen.h 12 En de
priester moet het schatten, of
het goed of slecht is. Zoals de
waarde door de priester wordt
geschat,i zo dient ze te worden.
13 Maar indien hĳ het toch wil
terugkopen, dan moet hĳ een
vĳfdej daarvan aan de geschatte
waarde toevoegen.

14 Ingeval nu een man zĳn
huis heiligt als iets heiligs voor
Jehovah, dan moet de priester
het schatten, of het goed of
slecht is.k Zoals de priester het
schat, zoveel dient het te kosten.
15 Maar indien hĳ die het heeft
geheiligd, zĳn huis wil terugko-
pen, dan moet hĳ een vĳfde van
het geld van de geschatte waarde
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eraan toevoegen;a en het moet
van hem worden.

16 En indien een man een deel
van het veld van zĳn bezittingb

aan Jehovah heiligt, dan moet de
waarde geschat worden naar ge-
lang van het zaad ervoor: indien
een homerc gerstezaad, dan op
vĳftig zilveren sikkelen. 17 In-
dien hĳ zĳn veld van het jubel-
jaard af heiligt, dient het zoveel
te kosten als de geschatte waar-
de is. 18 En heiligt hĳ zĳn veld
na het jubeljaar, dan moet de
priester hem de prĳs berekenen
naar gelang van de jaren die nog
overblĳven tot aan het volgende
jubeljaar, en er dient iets van de
geschatte waarde te worden af-
getrokken.e 19 Maar indien hĳ
die het heeft geheiligd, het veld
toch terugkoopt, dan moet hĳ
een vĳfde van het geld van de
geschatte waarde eraan toevoe-
gen, en het moet vaststaan als
het zĳne.f 20 Indien hĳ nu het
veld niet terugkoopt, maar in-
dien het veld aan een andere
man wordt verkocht, mag het
niet meer worden teruggekocht.
21 En wanneer het veld in het
jubeljaar [vrĳ] uitgaat, moet het
iets heiligs voor Jehovahworden,
als een veld dat onder de ban
ligt.g Het bezit ervan zal aan de
priester toekomen.h

22 En heiligt hĳ aan Jehovah
een door hem gekocht veld, dat
geen deel is van het veld van
zĳn bezitting,i 23 dan moet de
priester hem het bedrag van de
schatting berekenen tot aan het
jubeljaar, en hĳ moet de geschat-
te waarde op die dag geven.j

Het is iets heiligs voor Jehovah.k

24 In het jubeljaar zal het veld
terugkeren tot degene van wie
hĳ het gekocht heeft, tot dege-
ne aan wie het bezit van het land
toebehoort.l

25 Elke waarde nu dient ge-
schat te worden naar de sikkel
van de heilige plaats. De sikkel
dient twintig gera te bedragen.m

26 Alleen het eerstgeborene on-

der de dieren, dat als eerstgebore-
ne voor Jehovah wordt geboren,a

dat dient geen man te heiligen.
Hetzĳ stier of schaap, het behoort
Jehovah toe.b 27 En indien het
onder de onreine dierenc is en
hĳ het moet loskopen overeen-
komstig de geschatte waarde, dan
moet hĳ een vĳfde daarvan er-
aan toevoegen.d Maar indien het
niet wordt teruggekocht, dan
moet het overeenkomstig de ge-
schatte waarde worden verkocht.

28 Alleen niets van het geban-
nene, dat een man uit al wat
hĳ bezit ter vernietiging aan Je-
hovah mocht wĳden,e hetzĳ van
mensen of dieren of van het veld
van zĳn bezitting, mag worden
verkocht, en niets van het geban-
nene mag worden teruggekocht.f

Het is iets allerheiligst voor Jeho-
vah. 29 Geen persoon die met
de ban geslagen is, die aan de
vernietiging prĳsgegeven mocht
zĳn onder de mensen, mag wor-
den losgekocht.g Hĳ dient zonder
mankeren ter dood gebracht te
worden.h

30 En elk tiende deeli van het
land, van het zaad van het land
en de vrucht van het geboomte,
behoort Jehovah toe. Het is iets
heiligs voor Jehovah. 31 En in-
dien een man toch iets van zĳn
tiende deel wil terugkopen, dient
hĳ een vĳfde daarvan eraan toe
te voegen.j 32 Wat elk tiende
deel van het rund- en kleinvee
betreft, alles wat onder de her-
dersstaf doorgaatk — het tiende
stuk dient iets heiligs voor Je-
hovah te worden. 33 Hĳ dient
niet te onderzoeken of het goed
of slecht is, evenmin dient hĳ
het te verruilen. Maar indien hĳ
het toch verruilt, dan moet d

´
ıt

[iets heiligs] worden en het daar-
voor verruilde dient iets heiligs
te worden.l Het mag niet worden
teruggekocht.’”

34 Dit zĳn de gebodenm die Je-
hovah op de berg S _ina

¨
ı aan M _o-

zes heeft gegevenn als bevelen
voor de zonen van _Isra

¨
el.
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1 Voorts sprak Jehovah tot M _o-
zes in de wildernis van S _i-

na
¨
ı,a in de tent der samenkomst,b

op de eerste dag van de tweede
maand in het tweede jaar van
hun uittocht uit het land Eg _yp-
te,c en hĳ zei: 2 „Neemt het to-
tale aantald op van de gehele ver-
gadering der zonen van _Isra

¨
el

naar hun families, naar het huis
van hun vaderen, volgens het aan-
tal namen, allen die van het man-
nelĳk geslacht zĳn, hoofd voor
hoofd van hen, 3 van twintig
jaar oud en daarboven,e ieder-
een die in _Isra

¨
el in het leger uit-

trekt.f GIJ dient hen in te schrĳ-
ven naar hun legers, gĳ en
A _

¨
aron.

4 En GIJ dient enkele mannen
bĳ U te hebben,

´
e

´
en man uit elke

stam; ieder een hoofd van het
huis van zĳn vaderen.g 5 En dit
zĳn de namen van de mannen die
U terzĳde zullen staan: Van R _u-
benh El _izur,i de zoon van Sed _e

¨
ur;

6 van S _imeonj Sel _umi
¨
el,k de zoon

van Zur _isaddai; 7 van J _udal Na-
h _esson,m de zoon van Ammin _adab;
8 van _Issascharn Neth _ane

¨
el,o de

zoon van Z _uar; 9 van Z _ebu-
lonp El _iab,q de zoon van H _elon;
10 van de zonen van J _ozef:r van

_Efra
¨
ıms Elis _ama, de zoon van Am-

m _ihud; van Man _asset Gam _ali
¨
el, de

zoon van Ped _azur; 11 van B _en-
jaminu Ab _idan,v de zoon van Gi-
de _oni; 12 van Danw Ahi _

¨
ezer,x de

zoon van Ammis _addai; 13 van

_Asery P _agi
¨
el,z de zoonvan _Ochran;

14 van Gada _Eljasaf,b de zoon van
D _ehu

¨
el;c 15 van N _aftalid Ah _ira,e

de zoon van _Enan. 16 Dit zĳn
de opgeroepenen van de vergade-
ring, de overstenf van de stam-
men van hun vaderen. Zĳ zĳn de
hoofden van de duizenden van _Is-
ra

¨
el.”g

17 M _ozes en A _
¨
aron namen dus

deze mannen die met name wa-
ren aangewezen. 18 En zĳ rie-

pen op de eerste dag van de twee-
de maand de gehele vergadering
bĳeen, opdat zĳ hun afstamminga

konden laten bevestigen met be-
trekking tot hun families in het
huis van hun vaderen, volgens het
aantal namen, van twintig jaar
oud en daarboven,b hoofd voor
hoofdvan hen, 19 juist zoals Je-
hovah M _ozes geboden had; en hĳ
ging ertoe over hen in te schrĳ-
venc in de wildernis van S _ina

¨
ı.

20 De zonen nu van R _uben,

_Isra
¨
els eerstgeborene,d hun ge-

boorten naar hun families in het
huis van hun vaderen, bedroegen
volgens het aantal namen, hoofd
voor hoofd van hen, allen die
van het mannelĳk geslacht wa-
ren van twintig jaar oud en daar-
boven, iedereen die in het leger
uittrekt, 21 hun ingeschreve-
nen van de stam R _uben, zesen-
veertigduizend vĳfhonderd.e

22 Van de zonen van S _imeon,f

hun geboorten naar hun families
in het huis van hun vaderen, zĳn
ingeschrevenen volgens het aan-
tal namen, hoofd voor hoofd van
hen, allen die van het mannelĳk
geslacht waren van twintig jaar
oud en daarboven, iedereen die
in het leger uittrekt, 23 hun in-
geschrevenen van de stam S _i-
meon waren negenenvĳftigdui-
zend driehonderd.g

24 Van de zonen van Gad,h hun
geboorten naar hun families in het
huis van hun vaderen, volgens het
aantal namen, van twintig jaar
oud en daarboven, iedereen die in
het leger uittrekt, 25 hun inge-
schrevenen van de stam Gadi wa-
ren vĳfenveertigduizend zeshon-
derd vĳftig.j

26 Van de zonen van J _uda,k hun
geboorten naar hun families in
het huis van hun vaderen, volgens

i Nu 26:18; j Nu 2:15; k Ge 29:35; Ge 46:12; Ge
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het aantal namen, van twintig
jaar oud en daarboven, iedereen
die in het leger uittrekt, 27 hun
ingeschrevenen van de stam J _uda
waren vierenzeventigduizend zes-
honderd.a

28 Van de zonen van _Issaschar,b

hun geboorten naar hun fami-
lies in het huis van hun vaderen,
volgens het aantal namen, van
twintig jaar oud en daarboven,
iedereen die in het leger uittrekt,
29 hun ingeschrevenen van de
stam _Issaschar waren vierenvĳf-
tigduizend vierhonderd.c

30 Van de zonen van Z _ebulon,d

hun geboorten naar hun fami-
lies in het huis van hun vaderen,
volgens het aantal namen, van
twintig jaar oud en daarboven,
iedereen die in het leger uittrekt,
31 hun ingeschrevenen van de
stam Z _ebulon waren zevenenvĳf-
tigduizend vierhonderd.e

32 Van de zonenvan J _ozef: van
de zonen van _Efra

¨
ım,f hun ge-

boorten naar hun families in het
huis van hun vaderen, volgens het
aantal namen, van twintig jaar
oud en daarboven, iedereen die in
het leger uittrekt, 33 hun inge-
schrevenen van de stam _Efra

¨
ımg

waren veertigduizend vĳfhon-
derd.h

34 Van de zonen van Man _asse,i

hun geboorten naar hun fami-
lies in het huis van hun vaderen,
volgens het aantal namen, van
twintig jaar oud en daarboven,
iedereen die in het leger uittrekt,
35 hun ingeschrevenen van de
stam Man _asse waren twee

¨
ender-

tigduizend tweehonderd.j

36 Van de zonen van B _enja-
min,k hun geboorten naar hun fa-
milies in het huis van hun vade-
ren, volgens het aantal namen,
van twintig jaar oud en daarbo-
ven, iedereen die in het leger uit-
trekt, 37 hun ingeschrevenen
van de stamB _enjaminwarenvĳf-
endertigduizend vierhonderd.l

38 Van de zonen van Dan,m hun
geboorten naar hun families in het
huis van hun vaderen, volgens het

aantal namen, van twintig jaar
ouden daarboven, iedereen die in
het leger uittrekt, 39 hun inge-
schrevenen van de stam Dan wa-
ren twee

¨
enzestigduizend zeven-

honderd.a

40 Van de zonen van _Aser,b hun
geboorten naar hun families in het
huis van hun vaderen, volgens het
aantal namen, van twintig jaar
oud en daarboven, iedereen die
in het leger uittrekt, 41 hun in-
geschrevenen van de stam _Aser
waren eenenveertigduizend vĳf-
honderd.c

42 Van de zonen van N _aftali,d

hun geboorten naar hun fami-
lies in het huis van hun vaderen,
volgens het aantal namen, van
twintig jaar oud en daarboven,
iedereen die in het leger uittrekt,
43 hun ingeschrevenen van de
stam N _aftali waren drie

¨
envĳftig-

duizend vierhonderd.e

44 Dit zĳn de ingeschrevenen,
die M _ozes heeft ingeschreven, te
zamen met A _

¨
aron en de oversten

van _Isra
¨
el, twaalf man. Elk van

hen vertegenwoordigde het huis
van zĳn vaderen. 45 Alle inge-
schrevenen dan van de zonen van
_Isra

¨
el, naar het huis van hunvade-

ren, van twintig jaar oud en daar-
boven, iedereen die in _Isra

¨
el in het

leger uittrekt, bedroegen, 46 ja,
alle ingeschrevenen bedroegen
zeshonderd drie duizend vĳfhon-
derd vĳftig.f

47 De levieteng echter, naar de
stam van hun vaderen, werden
niet onder hen ingeschreven.h

48 Bĳgevolg sprak Jehovah tot
M _ozes en zei: 49 „Slechts de
stamL _evi moogt gĳ niet inschrĳ-
ven, en het totale aantal van hen
moogt gĳ niet opnemen onder
de zonen van _Isra

¨
el.i 50 En g

´
ı
´
j,

stel de levieten aan over de ta-
bernakel der Getuigenisj en over
al zĳn gerei en over alles wat er-
toe behoort.k Z

´
ı
´
j zullen de taber-

nakel en al zĳn gerei dragen,l en
z
´
ı
´
j zullen daarbĳ dienst doen;m

en zĳ dienen zich rond de taber-
nakel te legeren.n 51 En tel-
kens wanneer de tabernakel op-
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breekt, dienen de levieten hem
uit elkaar te nemen;a en wanneer
de tabernakel zich legert, die-
nen de levieten hem op te rich-
ten; en iedere vreemde die na-
dert, dient ter dood gebracht te
worden.b

52 En de zonenvan _Isra
¨
el moe-

ten zich legeren, een ieder met
betrekking tot zĳn kamp, en
iedere man volgens zĳn [drie-
stammen]afdeling,c volgens hun
legers. 53 En de levieten die-
nen zich rond de tabernakel der
Getuigenis te legeren, opdat er
geen verontwaardigingd losbarst
tegen de vergadering van de zo-
nen van _Isra

¨
el; en de levieten

moeten de dienst met betrekking
tot de tabernakel der Getuigenis
waarnemen.”e

54 De zonen van _Isra
¨
el nu de-

den naar alles wat Jehovah M _o-
zes geboden had. Juist zo deden
zĳ.f

2 Nu sprak Jehovah tot M _ozes
en A _

¨
aron, en zei: 2 „De zo-

nen van _Isra
¨
el dienen zich te le-

geren, iedere man volgens zĳn
[drie-stammen]afdeling,g volgens
de tekens voor het huis van hun
vaderen. Rondom tegenover de
tent der samenkomst dienen zĳ
zich te legeren.

3 En aan de oostkant, tegen
de opgang [der zon], zal de [drie-
stammen]afdeling van het kamp
van J _uda zich legeren naar hun
legers, en de overste voor de zo-
nen van J _uda is Nah _esson,h de
zoon van Ammin _adab. 4 En zĳn
leger en hun ingeschrevenen zĳn
vierenzeventigduizend zeshon-
derd.i 5 En naast hem zal de
stam _Issascharj zich legeren, en
de overste voor de zonen van _Is-
saschar is Neth _ane

¨
el,k de zoon

van Z _uar. 6 En zĳn leger en zĳn
ingeschrevenen zĳn vierenvĳftig-
duizend vierhonderd.l 7 En de
stam Z _ebulon; en de overste voor
de zonen van Z _ebulon is El _iab,m

de zoonvan H _elon. 8 En zĳn le-
ger en zĳn ingeschrevenen zĳn
zevenenvĳftigduizend vierhon-
derd.n

9 Alle ingeschrevenen van het
kamp van J _uda zĳn honderd zes-
entachtig duizend vierhonderd
naar hun legers. Zĳ dienen het
eerst op te breken.a

10 De [drie-stammen]afdeling
van het kamp van R _ubenb zal
aan de zuidkant zĳn, naar hun
legers, en de overste voor de zo-
nen van R _uben is El _izur,c de zoon
van Sed _e

¨
ur. 11 En zĳn leger

en zĳn ingeschrevenen zĳn zes-
enveertigduizend vĳfhonderd.d

12 En naast hem zal de stam S _i-
meon zich legeren, en de overste
voor de zonen van S _imeon is Se-
l _umi

¨
el,e de zoon van Zur _isaddai.

13 En zĳn leger en hun inge-
schrevenen zĳn negenenvĳftig-
duizend driehonderd.f 14 En
de stam Gad; en de overste voor
de zonen van Gad is _Eljasaf,g de
zoon van R _ehu

¨
el. 15 En zĳn le-

ger en hun ingeschrevenen zĳn
vĳfenveertigduizend zeshonderd
vĳftig.h

16 Alle ingeschrevenen van
het kamp van R _uben zĳn hon-
derd eenenvĳftig duizend vier-
honderd vĳftig naar hun legers,
en zĳ dienen als tweede op te
breken.i

17 Wanneer de tent der samen-
komstj moet opbreken, zal het
kamp van de levietenk zich in het
middenvan dekampen bevinden.

Net zoals zĳ zich dienen te le-
geren, zo dienen zĳ op te bre-
ken,l ieder op zĳn plaats, naar
hun [drie-stammen]afdelingen.

18 De [drie-stammen]afdeling
van het kamp van _Efra

¨
ımm naar

hun legers zal aan de westkant
zĳn, en de overste voor de zo-
nen van _Efra

¨
ım is Elis _ama,n de

zoon van Amm _ihud. 19 En zĳn
leger en hun ingeschrevenen
zĳn veertigduizend vĳfhonderd.o

20 En naast hem zal de stam
Man _assep zĳn, en de overste voor
de zonen van Man _asse is Ga-
m _ali

¨
el,q de zoon van Ped _azur.

21 En zĳn leger en hun inge-
schrevenen zĳn twee

¨
endertig-

duizend tweehonderd.r 22 En
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de stam B _enjamin;a en de over-
ste voor de zonen van B _enjamin
is Ab _idan,b de zoon van Gide _oni.
23 En zĳn leger en hun inge-
schrevenen zĳn vĳfendertigdui-
zend vierhonderd.c

24 Alle ingeschrevenen van het
kamp van _Efra

¨
ım zĳn honderd

acht duizend
´
e

´
enhonderd naar

hun legers, en zĳ dienen als der-
de op te breken.d

25 De [drie-stammen]afdeling
van het kamp van Dan zal aan
de noordkant zĳn, naar hun le-
gers, en de overste voor de zonen
van Dan is Ahi _

¨
ezer,e de zoon van

Ammis _addai. 26 En zĳn leger
en hun ingeschrevenen zĳn twee-
enzestigduizend zevenhonderd.f

27 En naast hem zal de stam _Aser
zich legeren, en de overste voor de
zonen van _Aser is P _agi

¨
el,g de zoon

van _Ochran. 28 En zĳn leger
en hun ingeschrevenen zĳn een-
enveertigduizend vĳfhonderd.h

29 En de stam N _aftali;i en de
overste voor de zonen van N _af-
tali is Ah _ira,j de zoon van _Enan.
30 En zĳn leger en hun inge-
schrevenen zĳn drie

¨
envĳftigdui-

zend vierhonderd.k

31 Alle ingeschrevenen van het
kamp van Dan zĳn honderd ze-
venenvĳftig duizend zeshonderd.
Zĳ dienen het laatst op te brekenl

— naar hun [drie-stammen]afde-
lingen.”

32 Dit waren de ingeschreve-
nen van de zonen van _Isra

¨
el naar

het huis van hun vaderen; alle
ingeschrevenen van de kampen
naar hun legers waren zeshon-
derd drie duizend vĳfhonderd
vĳftig.m 33 Maar de levieten
werden niet onder de zonen van

_Isra
¨
el ingeschreven,n juist zoals

Jehovah M _ozes geboden had.
34 De zonen van _Isra

¨
el nu deden

naar alles wat Jehovah M _ozes ge-
boden had.o Aldus legerden zĳ
zich naar hun [drie-stammen]af-
delingen,p en aldus braken zĳ op,q

ieder naar zĳn families met be-
trekking tot het huis van zĳn va-
deren.

3 Dit nu waren de geslachten
van A _

¨
aron en M _ozes ten dage

dat Jehovah op de berg S _ina
¨
ı met

M _ozes sprak.a 2 En dit waren
de namen van A _

¨
arons zonen: N _a-

dab, de eerstgeborene, en Ab _ihu,b

Ele _azarc en _Ithamar.d 3 Dit wa-
ren de namen van A _

¨
arons zonen,

de gezalfde priesters, wier hand
met macht was gevuld om als
priesters op te treden.e 4 N _adab
enAb _ihu stierven echter voor het
aangezicht van Jehovah, toen zĳ
in de wildernis van S _ina

¨
ı onwet-

tig vuur voor het aangezicht van
Jehovah offerden;f en zĳ hadden
geen zonen gekregen. Maar Ele _a-
zarg en _Ithamarh bleven als pries-
ters optreden, te zamen met hun
vader A _

¨
aron.

5 Voorts sprak Jehovah tot M _o-
zes en zei: 6 „Doe de stam L _evii

naderen, en gĳ moet hen voor
de priester A _

¨
aron plaatsen, en

zĳ moeten hem dienen.j 7 En
zĳ moeten hun plicht jegens hem
en hun plicht jegens de gehele
vergadering v

´
o

´
or de tent der sa-

menkomst in acht nemen, door
de tabernakeldienst te vervul-
len. 8 En zĳ moeten zorg dra-
gen voor al het gereik van de
tent der samenkomst, ja, voor
de plicht van de zonen van _Is-
ra

¨
el, door de tabernakeldienst te

vervullen.l 9 En gĳ moet de le-
vieten aan A _

¨
aron en zĳn zonen

geven. Zĳ zĳn gegevenen, hem
gegeven uit de zonen van _Isra

¨
el.m

10 En gĳ dient A _
¨
aron en zĳn zo-

nen aan te stellen, en zĳ moe-
ten zorg dragen voor hun pries-
terschap;n en iedere vreemde die
nadert, dient ter dood gebracht te
worden.”o

11 En Jehovah sprak verder tot
M _ozes en zei: 12 „Ik voor mĳ,
zie! ik neem waarlĳk de levieten
uit het midden van de zonen van
_Isra

¨
el in de plaats van alle eerst-

geborenen,p die de moederschoot
openen, onder de zonenvan _Isra

¨
el;

en de levieten moeten van mĳ
worden. 13 Want iedere eerst-
geborene is van mĳ.q Op de dag
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dat ik iedere eerstgeborene in het
land Eg _ypte sloeg,a heb ik mĳ
iedere eerstgeborene in _Isra

¨
el ge-

heiligd, van mens tot dier.b Zĳ die-
nen van mĳ te worden. Ik ben Je-
hovah.”

14 En Jehovah sprak verder tot
M _ozes in de wildernis van S _ina

¨
ıc

en zei: 15 „Schrĳf de zonen van
L _evi in naar het huis van hun va-
deren volgens hun families. Een
ieder van het mannelĳk geslacht
van een maand oud en daarbo-
ven dient gĳ in te schrĳven.”d

16 Toen schreef M _ozes hen op be-
vel van Jehovah in, juist zoals hem
was geboden. 17 Dit nu waren
de zonen van L _evie volgens hun
namen: G _erson en K _ehath en Me-
r _ari.f

18 Dit nu waren de namen van
de zonenvan G _ersonvolgens hun
families: L _ibni en S _ime

¨
ı.g

19 En de zonen van K _ehathh

volgens hun families waren _Am-
ram en J _izhar,i H _ebron en _Uzzi

¨
el.

20 En de zonen van Mer _arij vol-
gens hun families waren M _ahlik

en M _usi.l

Dit waren de families van de le-
vieten naar het huis van hun va-
deren.

21 Van G _erson was er de fami-
lie van de Libnietenm en de fami-
lie van de Sime

¨
ıeten.n Dit waren

de families van de Gersonieten.
22 Hun ingeschrevenen waren
volgens het aantal van alle man-
nelĳke personen van een maand
oud en daarboven.o Hun inge-
schrevenen waren zevenduizend
vĳfhonderd.p 23 De families van
de Gersonieten waren achter de
tabernakel.q Zĳwaren in het wes-
ten gelegerd. 24 En de overste
van het vaderlĳk huis voor de
Gersonieten was _Eljasaf, de zoon
van L _a

¨
el. 25 En de plicht van

de zonen van G _ersonr in de tent
der samenkomst betrof de taber-
nakel en de tent,s haar bedek-
kingt en de afschermingu voor de
ingang van de tent der samen-
komst, 26 en de draperie

¨
env van

het voorhof en de afschermingw

voor de ingang van het voorhof,

dat rond de tabernakel en het
altaar is, en de daarbĳ behoren-
de tentkoorden,a voor geheel de
dienst daarvan.

27 Envan K _ehathwas er de fa-
milie van de Amramieten en de
familie van de Jizharieten en de
familie van de Hebronieten en de
familie van deUzzi

¨
elieten. Dit wa-

ren de families van de Kehathie-
ten.b 28 Volgens de telling van
alle mannelĳke personen van een
maand oud en daarboven waren
het er achtduizend zeshonderd,
die de plicht ten opzichte van
de heilige plaats waarnamen.c

29 De families van de zonen van
K _ehath waren aan de zuidkant
van de tabernakel gelegerd.d

30 En de overste van het vader-
lĳk huis voor de families der Ke-
hathieten was Eliz _afan, de zoon
van _Uzzi

¨
el.e 31 En hun plichtf

betrof de Arkg en de tafelh en de
lampenstandaardi en de altarenj

en het gereik van de heilige plaats,
waarmee zĳ de dienst plachten te
verrichten, en de afscherming,l

en geheel de dienst daarvan.

32 En de overste van de over-
sten der levieten was Ele _azar,m

de zoon van A _
¨
aron, de priester,

die het toezicht had over hen die
de plicht ten opzichte van de hei-
lige plaats waarnamen.

33 Van Mer _ari was er de fami-
lie van de Mahlietenn en de fami-
lie van de Musieten.o Dit waren
de families van Mer _ari.p 34 En
hun ingeschrevenen volgens het
aantal van alle mannelĳke perso-
nen van een maand oud en daar-
boven waren zesduizend twee-
honderd.q 35 En de overste van
het vaderlĳk huis voor de fami-
lies van Mer _ari was Z _uri

¨
el, de

zoon van Ab _icha
¨
ıl. Zĳ waren aan

de noordkant van de tabernakel
gelegerd.r 36 En de plicht die
de zonen van Mer _ari werd opge-
legd, betrof het toezicht over de
paneellĳstens van de tabernakel
en zĳn stangent en zĳn zuilenu

en zĳn voetstukken met inzin-
king en al zĳn gereiv en geheel
de dienst daarvan,w 37 en de
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zuilena van het voorhof rondom
en hun voetstukken met inzin-
kingb en hun tentpinnen en hun
tentkoorden.

38 En v
´
o

´
or de tabernakel, aan

de oostkant, v
´
o

´
or de tent der sa-

menkomst, tegen de opgang [der
zon], waren M _ozes en A _

¨
aron en

zĳn zonen gelegerd, die de plicht
ten opzichte van het heiligdom
waarnamen,c als de plicht ten be-
hoeve van de zonen van _Isra

¨
el.

En iedere vreemde die naderde,
zou ter dood gebracht worden.d

39 Alle ingeschrevenen van de
levieten, die M _ozes en A _

¨
aron op

bevel van Jehovah volgens hun
families hebben ingeschreven,
allemannelĳke personenvan een
maand oud en daarboven, waren
twee

¨
entwintigduizend.

40 Toen zei Jehovah tot M _ozes:
„Schrĳf alle mannelĳke eerstge-
borenen van de zonen van _Isra

¨
el

van een maand oud en daarbo-
ven in,e en neem het aantal van
hun namen op. 41 En gĳ moet
voor mĳ de levieten nemen — ik
ben Jehovah — in plaats van alle
eerstgeborenen onder de zonen
van _Isra

¨
el,f en de huisdieren van

de levieten in plaats van alle
eerstgeborenen onder de huisdie-
ren van de zonen van _Isra

¨
el.”g

42 En M _ozes ging er, juist zoals
Jehovah hem geboden had, toe
over alle eerstgeborenen onder de
zonen van _Isra

¨
el in te schrĳven.

43 En alle mannelĳke eerstgebo-
renen volgens het aantal namen,
van een maand oud en daarbo-
ven, van hun ingeschrevenen, ble-
ken twee

¨
entwintigduizend twee-

honderd drie
¨
enzeventig te zĳn.

44 En Jehovah sprak verder
tot M _ozes en zei: 45 „Neem de
levieten in plaats van alle eerst-
geborenen onder de zonen van
_Isra

¨
el, en de huisdieren van de

levieten in plaats van hun huis-
dieren; en de levieten moeten
van mĳ worden.h Ik ben Jehovah.
46 En als losprĳsi voor de twee-
honderd drie

¨
enzeventig eerstge-

borenen van de zonen van _Isra
¨
el

die er m
´
e

´
er zĳn dan levieten,a

47 moet gĳ vĳf sikkelen voor ie-
dere persoon nemen.b Naar de
sikkel van de heilige plaats dient
gĳ die te nemen. Een sikkel is
twintig gera.c 48 En gĳ moet
het geld aan A _

¨
aron en zĳn zonen

geven als losprĳs voor degenen
die erm

´
e

´
er zĳn dan zĳ.” 49 M _o-

zes nam dus het geld van de los-
koopprĳs van hen die er m

´
e

´
er

waren dan de losprĳs der levie-
ten. 50 Van de eerstgeborenen
der zonen van _Isra

¨
el nam hĳ het

geld, duizend driehonderd vĳf-
enzestig sikkelen, naar de sikkel
van de heilige plaats. 51 Toen
gaf M _ozes het geld van de losprĳs
aan A _

¨
aron en zĳn zonen naar het

bevel van Jehovah, juist zoals Je-
hovah M _ozes geboden had.

4 Nu sprak Jehovah tot M _ozes
en A _

¨
aron, en zei: 2 „Het to-

tale aantal der zonen van K _e-
hathd zal worden opgenomen uit
het midden der zonen van L _evi,
naar hun families in het huis van
hun vaderen, 3 van dertig jaar
oude en daarboven tot vĳftig jaar
oud,f allen die in de dienstgroep
tredeng om het werk in de tent
der samenkomst te verrichten.

4 Dit is de dienst van de zonen
van K _ehath in de tent der samen-
komst.h Het is iets allerheiligst:
5 En A _

¨
aron en zĳn zonen moe-

ten naar binnen gaan wanneer
het kamp wordt opgebroken, en
zĳ moeten het gordĳni dat dient
tot afscherming naar beneden ha-
len en de arkj der getuigenis er-
meebedekken. 6 En zĳ moeten
er een dekkleed van robbenvel-
lenk overheen leggen en daarover
een geheel blauw kleed uitsprei-
den en haar draagbomenl inste-
ken.

7 En over de tafelm van het
toonbrood zullen zĳ een blauw
kleed uitspreiden, en zĳ moeten
daarop de schotelsn en de bekers
en de schaleno en de kannen van
het drankoffer zetten; en het be-
stendig broodp dient erop te blĳ-
ven liggen. 8 En zĳ moeten er
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een karmozĳnena kleed over uit-
spreiden, en zĳ moeten haar met
een dekkleed van robbenvellenb

bedekken en haar draagbomenc

insteken. 9 En zĳ moeten een
blauw kleed nemen en de lam-
penstandaardd van het licht er-
mee bedekken met zĳn lampene

en zĳn snuitersf en zĳn vuurpot-
teng en al zĳn olievaten,h waarmee
zĳ geregeld de dienst ten opzich-
te daarvan verrichten. 10 En zĳ
moeten hem en al zĳn gerei in
een dekkleed van robbenvelleni

doen en hem op een draagstel
zetten. 11 En over het gouden
altaarj zullen zĳ een blauw kleed
uitspreiden, en zĳ moeten het met
een dekkleed van robbenvellenk

bedekken en zĳn draagbomenl in-
steken. 12 En zĳ moeten al het
dienstgereim nemen waarmee zĳ
geregeld de dienst in de heilige
plaats verrichten, en zĳ moeten
het in een blauw kleed doen en
het met een dekkleed van rob-
benvellenn bedekken en op een
draagstel zetten.

13 En zĳ moeten de vettige as
van het altaaro wegruimen en er
een roodpurpergeverfd wollen
kleed over uitspreiden. 14 En
zĳ moeten daarop al zĳn gerei
plaatsen waarmee zĳ geregeld de
dienst daarbĳ verrichten, de vuur-
potten, de vorken en de schop-
pen en de schalen, al het gerei
van het altaar;p en zĳ moeten
daaroverheen een dekkleed van
robbenvellen uitspreiden en zĳn
draagbomenq insteken.

15 En A _
¨
aron en zĳn zonen moe-

ten bĳ het opbreken van het kamp
gereed zĳn met het bedekken van
de heilige plaatsr en al het gereis

van de heilige plaats, en daarna
zullen de zonen van K _ehath bin-
nenkomen om ze te dragen,t maar
zĳ mogen de heilige plaats niet
aanraken,u zodat zĳ zouden moe-
ten sterven. Deze dingen zĳn de
vracht van de zonen van K _ehath
in de tent der samenkomst.v

16 En Ele _azar, de zoon van
A _

¨
aron, de priester, heeft het toe-

zichta over de olieb voor het licht
en het welriekend reukwerkc en
het bestendig graanofferd en de
zalfolie,e het toezicht over de ge-
hele tabernakel en alleswat daar-
in is, namelĳk deheilige plaats en
haar gerei.”

17 En Jehovah sprak verder
tot M _ozes en A _

¨
aron, en zei:

18 „Laat de stam van de families
der Kehathietenf niet worden af-
gesneden uit het midden der le-
vieten. 19 Maar doet dit voor
hen, opdat zĳ werkelĳk in leven
blĳven en niet sterven wanneer
zĳ de allerheiligste dingeng nade-
ren. A _

¨
aron en zĳn zonen zullen

naar binnen gaan, en zĳ moeten
een ieder van hen zĳn dienst en
zĳn vracht toewĳzen. 20 En zĳ
mogen niet naar binnen gaan om
de heilige dingen zelfs maar een
ogenblik te zien en zo te moeten
sterven.”h

21 Toen sprak Jehovah tot M _o-
zes en zei: 22 „Het totale aantal
der zonen van G _ersoni zal worden
opgenomen, ja, van hen volgens
het huis van hun vaderen, naar
hun families. 23 Vandertig jaar
oud en daarboven tot vĳftig jaar
zult gĳ hen inschrĳven,j allen die
komen om zich in de dienstgroep
te begeven ten einde dienst te
verrichten in de tent der samen-
komst. 24 Dit is de dienst van
de families der Gersonieten met
betrekking tot het dienen en
met betrekking tot het dragen.k

25 En zĳ moeten de tentkledenl

van de tabernakel en de tent der
samenkomstm dragen, het dek-
kleedn daarvan en het dekkleed
van robbenvelleno dat daarover-
heen ligt, en de afschermingp voor
de ingang van de tent der samen-
komst, 26 en de draperie

¨
enq van

het voorhof en de afschermingr

aan de ingang van de poort van
het voorhof, dat rond de taberna-
kel en het altaar is, en de daar-
bĳ behorende tentkoorden en al
hun dienstgerei, en alle dingen
waarmee geregeld werk wordt
verricht. Aldus moeten zĳ dienst
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doen. 27 Op bevel van A _
¨
aron en

zĳn zonena dient de gehele dienst
van de zonen der Gersonietenb te
geschieden met betrekking tot al
hun vrachten en al hun dienst,
en GIJ moet hun al hun vrachten
als plicht toewĳzen. 28 Dit is de
dienst van de families van de zo-
nen der Gersonietenc in de tent
der samenkomst, en hunverplich-
te dienst is onder de hand van
_Ithamar,d de zoon van A _

¨
aron, de

priester.

29 Wat de zonenvanMer _arie be-
treft, gĳ zult hen inschrĳven vol-
gens hun families in het huis van
hun vaderen. 30 Van dertig jaar
oud en daarboven tot vĳftig jaar
zult gĳ hen inschrĳven, allen die
zich in de dienstgroep begeven
om de dienst met betrekking tot
de tent der samenkomst te ver-
richten.f 31 En dit is hun plicht,
hun vracht,g naar al hun dienst
in de tent der samenkomst: de
paneellĳstenh van de tabernakel
en zĳn stangeni en zĳn zuilenj en
zĳn voetstukken met inzinking,k

32 en de zuilenl van het voorhof
rondom en hun voetstukken met
inzinkingm en hun tentpinnenn en
hun tentkoorden met geheel hun
uitrusting en geheel hun dienst.
En bĳ name zult GIJ de uitrus-
tingsstukken die hun plicht vor-
men, als hun vracht toewĳzen.o

33 Dit is de dienst van de families
van de zonen van Mer _arip naar al
hun dienst in de tent der samen-
komst, onder de hand van _Itha-
mar, de zoon van A _

¨
aron, de pries-

ter.”q

34 En M _ozes en A _
¨
aron en de

overstenr van de vergadering gin-
gen ertoe over de zonen der Ke-
hathietens in te schrĳven volgens
hun families en volgens het huis
van hun vaderen, 35 van dertigt

jaar oud en daarboven tot vĳftig
jaar,u allen die zich in de dienst-
groep begaven voor de dienst in
de tent der samenkomst.v 36 En
hun ingeschrevenen volgens hun
families bedroegen tweeduizend
zevenhonderd vĳftig.w 37 Dit

zĳn de ingeschrevenena van de fa-
milies der Kehathieten, allen die
dienst verrichtten in de tent der
samenkomst, die M _ozes en A _

¨
aron,

op bevel van Jehovah door bemid-
deling van M _ozes, hebben inge-
schreven.

38 Wat de ingeschrevenen van
de zonen van G _ersonb betreft,
volgens hun families en vol-
gens het huis van hun vaderen,
39 van dertig jaar oud en daar-
boven tot vĳftig jaar, allen die
zich in de dienstgroep begaven
voor de dienst in de tent der sa-
menkomst,c 40 hun ingeschre-
venen volgens hun families, vol-
gens het huis van hun vaderen,
bedroegen tweeduizend zeshon-
derd dertig.d 41 Dit waren de
ingeschrevenen van de families
van de zonen van G _erson, allen
die dienst verrichtten in de tent
der samenkomst, die M _ozes en
A _

¨
aron op bevel van Jehovah heb-

ben ingeschreven.e

42 Wat de ingeschrevenen van
de families van de zonen van Me-
r _ari betreft, volgens hun families,
volgens het huis van hun vade-
ren, 43 van dertig jaar oud en
daarboven tot vĳftig jaar oud, al-
len die zich in de dienstgroep be-
gaven voor de dienst in de tent
der samenkomst,f 44 hun inge-
schrevenenvolgens hun families,
bedroegen drieduizend tweehon-
derd.g 45 Dit waren de inge-
schrevenen van de families van
de zonen van Mer _ari, die M _ozes
en A _

¨
aron, op bevel van Jehovah

door bemiddeling van M _ozes, heb-
ben ingeschreven.h

46 Alle ingeschrevenen die M _o-
zes en A _

¨
aron en de oversten van

_Isra
¨
el volgens hun families en vol-

gens het huis van hun vaderen
als levieten hebben ingeschreven,
47 van dertig jaar oud en daar-
boven tot vĳftig jaar oud,i allen
die kwamen om de zware dienst
te verrichten en de dienst be-
staande in het dragen van vrach-
ten in de tent der samenkomst,j

48 hun ingeschrevenen bedroe-

HFDST. 4

a Nu3:3

Nu 3:10

b Nu3:21

Nu3:23

c Nu3:25

d Ex 6:23

Nu3:4

Nu 4:33

Nu7:8

e Ex 6:19

Nu3:33

f Nu4:3

Nu 4:23

g Nu3:36

h Ex 26:15

Ex 36:20

i Ex 26:26

Ex 36:31

j Ex 26:37

Ex 36:38

k Ex 26:19

Ex 38:27

l Ex 27:10

m Ex 27:11

n Ex 27:19

o Nu3:8

p Nu3:33

q Nu4:28

r Nu1:16

Joz 22:14

s Nu3:19

Nu3:27

Nu3:29

t Nu4:47

u Nu8:25

v Nu4:3

Nu 8:26

w Nu3:28

�����������������������������

2ekolom

a Nu3:15

b Nu3:21

c Nu4:3

Nu 4:23

d Nu3:22

e Nu3:15

Nu4:22

f Nu4:3

Nu 4:23

Nu4:30

Nu4:35

Nu4:39

Nu8:26

g Nu3:34

h Nu3:15

Nu4:29

i Nu4:3

Nu 4:23

Nu4:30

j Nu4:15

Nu4:24

Nu4:31

NUMERI 4:27-48 Plichten van de zonen van Merari 186



gen achtduizendvĳfhonderd tach-
tig.a 49 Op bevel van Jehovah
werden zĳ door bemiddeling van
M _ozes ingeschreven, ieder naar
zĳn dienst en zĳn vracht; en zĳ
werden ingeschreven, juist zoals
Jehovah M _ozes geboden had.b

5 En Jehovah sprak verder tot
M _ozes en zei: 2 „Gebied de

zonen van _Isra
¨
el dat zĳ iedere

melaatsec en iedereen die een
vloeiingd heeft en iedereen die
onrein is door een overleden ziel,e

uit het kamp wegzenden. 3 Het-
zĳ man of vrouw, GIJ dient hen
weg te zenden. GIJ dient hen bui-
ten het kamp te zenden,f opdat
zĳ de kampen niet besmetteng

van hen in wier midden ik ver-
blĳf houd.”h 4 De zonen van _Is-
ra

¨
el nu deden dit, ja, zĳ zon-

den hen buiten het kamp. Juist
zoals Jehovah tot M _ozes gespro-
ken had, zo deden de zonen van

_Isra
¨
el.

5 Vervolgens sprak Jehovah tot
M _ozes en zei: 6 „Spreek tot de
zonen van _Isra

¨
el: ’Wat een man

of een vrouw betreft, ingeval zĳ
welke van al de zonden der men-
sen ook bedrĳven door een daad
van ontrouw tegen Jehovah te be-
gaan, dan is die ziel schuldig ge-
worden.i 7 En zĳ moeten hun
zonde die zĳ bedreven hebben,
belĳden,j en hĳ moet het bedrag
van zĳn schuld teruggeven, de
volle som ervan, en bovendien een
vĳfde daarvan eraan toevoegen,k

en hĳ moet het geven aan degene
die hĳ het onrecht heeft aange-
daan. 8 Indien de laatste echter
geen naaste bloedverwant heeft
aan wie het schuldbedrag kan
worden teruggegeven, behoort
het schuldbedrag dat aan Jeho-
vah wordt teruggegeven, aan de
priester toe, uitgezonderd de ram
der verzoening, waarmee hĳ ver-
zoening voor hem zal doen.l

9 En elke bĳdragem van alle hei-
lige dingenn van de zonen van _Is-
ra

¨
el, die zĳ aan de priester zullen

aanbieden, dient van hem te wor-

den.a 10 En de heilige dingen
van iedereen zullen van hem blĳ-
ven. Ongeacht wat een ieder aan
de priester moge geven, dat zal
van hem worden.’ ”

11 Voorts sprak Jehovah tot
M _ozes en zei: 12 „Spreek tot de
zonen van _Isra

¨
el, en gĳ moet tot

hen zeggen: ’Ingeval de vrouw van
enige man afwĳkt doordat zĳ wer-
kelĳk een daad van ontrouw te-
gen hem begaat,b 13 en een an-
dere man inderdaad bĳ haar ligt
en een zaaduitstorting heeft,c en
het voor de ogen van haar echt-
genoot verborgen is geblevend en
onontdekt is gebleven, en zĳ, van
haar kant, zich heeft verontrei-
nigd maar er geen getuige tegen
haar is, en zĳzelf niet is betrapt,
14 en de geest van jaloeziee over
hem is gekomen, en hĳ achter-
dochtig is geworden ten aanzien
van de trouw van zĳn vrouw, en
zĳ zich werkelĳk heeft verontrei-
nigd, of de geest van jaloezie over
hem is gekomen, en hĳ achter-
dochtig is geworden ten aanzien
van de trouwvan zĳnvrouw,maar
zĳ zich in werkelĳkheid niet heeft
verontreinigd, 15 dan moet de
man zĳn vrouw naar de priester
brengenf en samen met haar haar
offergave brengen, een tiende efa
gerstemeel. Hĳ mag er geen olie
op gieten en er ook geen geurige
harsg op leggen, want het is een
graanoffer der jaloezie, een graan-
offer ter gedachtenis, dat dwaling
in herinnering brengt.

16 En de priester moet haar
naar voren doen komen en haar
voor het aangezicht van Jehovah
plaatsen.h 17 En de priester
moet heilig water in een aarde-
werken vat nemen, en de pries-
ter zal wat van het stof nemen
dat zich op de vloer van de ta-
bernakel bevindt, en hĳ moet
dat in het water doen. 18 En de
priester moet de vrouw voor het
aangezicht van Jehovah plaatsen
en het hoofdhaar van de vrouw
losmaken en het graanoffer ter
gedachtenis, dat wil zeggen het
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graanoffer der jaloezie,a op haar
handpalmen leggen, en in de hand
van de priester dient het bitte-
re water te zĳn, dat een vloek
brengt.b

19 En de priester moet haar la-
ten zweren, en hĳ moet tot de
vrouw zeggen: „Indien geen man
bĳ u heeft gelegen en indien gĳ,
terwĳl gĳ onder uw echtgenoot
[stondt],c niet zĳt afgeweken tot
enige onreinheid, wees dan vrĳ
van de uitwerking van dit bitte-
re water, dat een vloek brengt.
20 Maar gĳ — ingeval gĳ zĳt afge-
weken, terwĳl gĳ onder uw echt-
genoot [stondt],d en ingeval gĳ u
hebt verontreinigd en de een of
andere man zĳn zaaduitstorting
in u heeft gebracht,e afgezien van
uw echtgenoot —” 21 Nu moet
de priester de vrouw laten zwe-
ren met een eed waarbĳ vervloe-
king betrokken is,f en de priester
moet tot de vrouw zeggen: „Moge
Jehovah u tot een vervloeking en
een eed stellen te midden van uw
volk, doordat Jehovahuw dĳg laat
invallen en uw buik laat zwellen.
22 En dit water, dat een vloek
brengt, moet in uw ingewanden
komen om uw buik te doen zwel-
len en uw dĳ te doen invallen.”
Hierop moet de vrouw zeggen:
„Amen! Amen!”

23 En de priester moet deze
vervloekingen in het boek schrĳ-
venh en ze in het bittere water
uitwissen.i 24 En hĳ moet de
vrouw het bittere water, dat een
vloek brengt,j laten drinken, en
het water, dat een vloek brengt,
moet in haar komen als iets bit-
ters. 25 En de priester moet het
graanofferk der jaloezie uit de
hand van de vrouw nemen en het
graanoffer voor het aangezicht
van Jehovah heen en weer bewe-
gen, en hĳ moet het bĳ het al-
taar brengen. 26 En de priester
moet wat van het graanoffer als
een herinneringsdeell ervan ne-
men en dat op het altaar in rook
doen opgaan, en daarna zal hĳ de
vrouw het water laten drinken.
27 Wanneer hĳ haar het water

heeft laten drinken, dan moet
het geschieden dat indien zĳ zich
heeft verontreinigd doordat zĳ
een daad van ontrouw jegens haar
echtgenoot heeft begaan,a het wa-
ter, dat een vloek brengt, dan in
haar moet komen als iets bit-
ters, en haar buik moet zwellen
en haar dĳ moet invallen, en de
vrouw moet een vervloeking wor-
den in het midden van haar volk.b

28 Indien de vrouw zich echter
niet heeft verontreinigd maar zĳ
rein is, dan moet zĳ vrĳ zĳn van
een dergelĳke straf;c en zĳ moet
zwanger worden gemaakt met
zaad.

29 Dit is de wet aangaande ja-
loezie,d wanneer een vrouw mocht
afwĳken,e terwĳl zĳ onder haar
echtgenoot [staat],f en zĳ zichwer-
kelĳk verontreinigt, 30 of in het
geval van een man wanneer de
geest der jaloezie over hem mocht
komen en hĳ zĳn vrouw werke-
lĳk van ontrouw verdenkt; en hĳ
moet de vrouw voor het aange-
zicht van Jehovah plaatsen, en de
priester moet heel deze wet op
haar toepassen. 31 En de man
moet onschuldig zĳn aan dwaling,
maar die vrouw zal de verant-
woordelĳkheid voor haar dwaling
dragen.’ ”

6 En Jehovah sprak verder tot
M _ozes en zei: 2 „Spreek tot

de zonen van _Isra
¨
el en gĳ moet

tot hen zeggen: ’Ingeval een man
of een vrouw een bĳzondere gelof-
te aflegt om als naziree

¨
erg voor

Jehovah te leven, 3 dient hĳ
zich van wĳn en bedwelmende
drank te onthouden. Hĳ dient
geen azĳn van wĳn of azĳn van
bedwelmende drank te drinken,h

noch enig uit druiven bereid nat
te drinken, noch druiven te eten,
hetzĳ vers of gedroogd. 4 Al
de dagen van zĳn naziree

¨
erschap

dient hĳ volstrekt niets te eten
wat van de wĳnstok wordt be-
reid, van de onrĳpe druiven tot
de schillen toe.

5 Al de dagen van de gelofte
van zĳn naziree

¨
erschap dient er
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geen scheermes over zĳn hoofd
te gaan;a totdat de dagen dat hĳ
voor Jehovah afgezonderd dient
te zĳn, ten volle verstreken zĳn,
dient hĳ werkelĳk heilig te zĳn
door de lokkenb van zĳn hoofd-
haar te laten groeien. 6 Al de
dagen dat hĳ zich voor Jehovah af-
gezonderd houdt, mag hĳ niet bĳ
enige dode ziel komen.c 7 Zelfs
aan zĳn vader of zĳn moeder of
zĳn broer of zĳn zuster mag hĳ
zich niet verontreinigen wanneer
zĳ sterven,d omdat het teken van
zĳn naziree

¨
erschap voor zĳn God

op zĳn hoofd is.

8 Al de dagen van zĳn naziree-
erschap is hĳ heilig voor Jehovah.
9 Maar ingeval een stervende
heel plotseling in zĳn nabĳheid
sterft,e zodat hĳ het hoofd van
zĳn naziree

¨
erschap heeft veront-

reinigd, dan moet hĳ op de dag
waarop zĳn reiniging wordt vast-
gesteld, zĳn hoofd scheren.f Op
de zevende dag dient hĳ het te
scheren. 10 En op de achtste
dag dient hĳ twee tortelduiven of
twee jonge duiven naar de pries-
ter te brengen bĳ de ingang van
de tent der samenkomst.g 11 En
de priester moet er

´
e

´
en als zon-

deofferh behandelen en de andere
als brandofferi en verzoening voor
hem doen, aangezien hĳ gezon-
digd heeft wegens de [dode] ziel.
Daarna moet hĳ op die dag zĳn
hoofd heiligen. 12 En hĳ moet
als naziree

¨
erj voor Jehovah leven

gedurende de dagen van zĳn nazi-
ree

¨
erschap, en hĳ moet een jonge

ram van nog geen jaar als schuld-
offer brengen;k en de vorige dagen
zullen niet worden meegeteld, om-
dat hĳ zĳn naziree

¨
erschap heeft

verontreinigd.

13 Dit nu is de wet aangaande
de naziree

¨
er: Op de dag dat de da-

gen van zĳn naziree
¨
erschap ten

volle verstreken zĳn,l zal hĳ naar
de ingang van de tent der samen-
komst worden gebracht. 14 En
hĳ moet als zĳn offergave aan Je-
hovah aanbieden:

´
e

´
en gave jonge

ram van nog geen jaar als brand-

offera en
´
e

´
en gaaf ooilam van nog

geen jaar als zondeofferb en
´
e

´
en

gave ram als gemeenschapsoffer,c

15 en een mand met ongezuur-
de ringvormige koeken van meel-
bloem,d met olie bevochtigd,e en
ongezuurde wafels, met olie be-
streken,f en het daarbĳ behorend
graanofferg en de daarbĳ behoren-
de drankoffers.h 16 En de pries-
ter moet dat voor het aangezicht
van Jehovah aanbieden en zĳn
zondeoffer en zĳn brandofferi op-
dragen. 17 En hĳ zal de ramals
gemeenschapsofferj aan Jehovah
opdragen tegelĳk met de mand
met ongezuurde koeken; en de
priester moet het daarbĳ beho-
rend graanofferk en het daarbĳ
behorend drankoffer opdragen.

18 En de naziree
¨
er moet bĳ de

ingang van de tent der samen-
komst het hoofd van zĳn nazi-
ree

¨
erschap scheren,l en hĳ moet

het haar van het hoofd van zĳn
naziree

¨
erschap nemen en het op

het vuur leggen, dat onder het
gemeenschapsoffer is. 19 En
de priester moet een gekooktm

schouderstuk van de ram nemen
en

´
e

´
en ongezuurde ringvormige

koek uit de mand, en
´
e

´
en onge-

zuurde wafel,n en ze op de hand-
palmen van de naziree

¨
er leggen,

nadat hĳ zich het teken van zĳn
naziree

¨
erschap heeft laten afsche-

ren. 20 En de priester moet ze
als beweegoffer voor het aange-
zicht van Jehovah heen en weer
bewegen.o Het is iets heiligs voor
de priester, met de borstp van het
beweegoffer en de poot van debĳ-
drage.q En daarna mag de nazi-
ree

¨
er wĳn drinken.r

21 Dit is de wet aangaande de
naziree

¨
ers die een gelofte aflegt

— zĳn offergave aan Jehovah in
verband met zĳn naziree

¨
erschap,

afgezien van hetgeen hĳ kan op-
brengen. Overeenkomstig zĳn ge-
lofte die hĳ mocht afleggen, dient
hĳ ook te handelenwegens dewet
op zĳn naziree

¨
erschap.’ ”

22 Toen sprak Jehovah tot M _o-
zes en zei: 23 „Spreek tot A _

¨
aron
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en zĳn zonen, en zeg: ’Zo dient GIJ

de zonen van _Isra
¨
el te zegenen,a

door tot hen te zeggen:

24 „Moge Jehovah u zegenenb en
u behoeden.c

25 Moge Jehovah zĳn aangezicht
jegens u doen lichten,d en
moge hĳ u gunst bewĳ-
zen.e

26 Moge Jehovah zĳn aangezicht
jegens u verheffenf en u
vrede schenken.” ’g

27 En zĳ moeten mĳn naamh op
de zonen van _Isra

¨
el leggen, opdat

´
ık hen moge zegenen.”i

7 Nu geschiedde het dat M _ozes
op de dag dat hĳ gereedgeko-

menwas met het oprichten van de
tabernakel,j ertoe overging hemte
zalvenk en te heiligen met al zĳn
toebehoren, alsook het altaar met
al zĳn gerei. Aldus zalfde en hei-
ligde hĳ ze.l 2 Toen kwamen de
oversten van _Isra

¨
el,m de hoofden

van het huis van hun vaderen,
[geschenken] aanbiedenn — zĳ
waren de oversten van de stam-
men en stonden over de ingeschre-
venen — 3 en zĳ brachten hun
offergave voor het aangezicht van
Jehovah: zes overdekte wagens en
twaalf runderen, een wagen voor
twee oversten en voor ieder een
stier; en zĳ boden ze aan v

´
o

´
or de

tabernakel. 4 Hierop zei Jeho-
vah tot M _ozes: 5 „Neem ze van
hen aan, daar ze moeten dienen
voor het verrichtenvan de dienst
met betrekking tot de tent der
samenkomst, en gĳ moet ze aan
de levieten geven, ieder naar ge-
lang van zĳn eigen dienst.”

6 M _ozes nam dus dewagens en
de runderen aan en gaf ze aan
de levieten. 7 Twee wagens en
vier runderen gaf hĳ aan de zo-
nen van G _erson, naar gelang van
hun dienst,o 8 en vier wagens
en acht runderen gaf hĳ aan de
zonen van Mer _ari, naar gelang
van hun dienst,p onder de hand
van _Ithamar, de zoon van A _

¨
aron,

de priester.q 9 Maar aan de zo-
nen van K _ehath gaf hĳ er geen,

omdat op hen de dienst van de
heilige plaats rustte.a Wat zĳ te
dragen hadden, deden zĳ op de
schouder.b

10 De oversten nu kwamen
[hun geschenken] aanbieden bĳ
de inwĳdingc van het altaar, op
de dag dat het werd gezalfd, en
de oversten gingen ertoe over
hun offergave v

´
o

´
or het altaar aan

te bieden. 11 Derhalve zei Je-
hovah tot M _ozes: „De ene over-
ste op de ene dag en een andere
overste op een andere dag — zo
zullen zĳ hun offergave voor de
inwĳding van het altaar aanbie-
den.”d

12 Degene nu die op de eerste
dag zĳn offergave aanbood, bleek
Nah _essone te zĳn, de zoon van
Ammin _adab, van de stam J _uda.
13 En zĳn offergave bestond uit
´
e

´
en zilveren schotel, waarvan het

gewicht honderd dertig sikkelen
was,

´
e

´
en zilveren schaal van ze-

ventig sikkelen volgens de sik-
kel van de heilige plaats,f bei-
de gevuld met meelbloem, met
olie bevochtigd, voor een graan-
offer;g 14

´
e

´
en gouden beker

van tien sikkelen, gevuld met
reukwerk;h 15

´
e

´
en jonge stier,

´
e

´
en ram,

´
e

´
en mannetjeslam van

nog geen jaar, voor een brand-
offer;i 16

´
e

´
en geitenbokje voor

een zondeoffer;j 17 en voor een
gemeenschapsofferk twee runde-
ren, vĳf rammen, vĳf bokken,
vĳf eenjarige mannetjeslamme-
ren. Dit was de offergave van Na-
h _esson, de zoonvan Ammin _adab.l

18 Op de tweede dag bood Ne-
th _ane

¨
el,m de zoon van Z _uar, de

overste van _Issaschar, [zĳn ge-
schenk] aan. 19 Hĳ bood als
zĳn offergave aan:

´
e

´
en zilveren

schotel, waarvan het gewicht
honderd dertig sikkelen was,

´
e

´
en

zilveren schaal van zeventig sik-
kelen volgens de sikkel van de
heilige plaats, beide gevuld met
meelbloem, met olie bevochtigd,
voor een graanoffer;n 20

´
e

´
en
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gouden beker van tien sikkelen,
gevuld met reukwerk; 21

´
e

´
en

jonge stier,
´
e

´
en ram,

´
e

´
en man-

netjeslam van nog geen jaar,
voor een brandoffer;a 22

´
e

´
en

geitenbokje voor een zondeoffer;b

23 en voor een gemeenschapsof-
ferc twee runderen, vĳf rammen,
vĳf bokken, vĳf eenjarige man-
netjeslammeren. Dit was de of-
fergave van Neth _ane

¨
el, de zoon

van Z _uar.

24 Op de derde dag was het de
overste voor de zonen van Z _ebu-
lon, El _iab,d de zoon van H _elon.
25 Zĳn offergave bestond uit

´
e

´
en

zilveren schotel, waarvan het ge-
wicht honderd dertig sikkelen
was,

´
e

´
en zilveren schaal van ze-

ventig sikkelen volgens de sik-
kel van de heilige plaats, beide
gevuld met meelbloem, met olie
bevochtigd, voor een graanoffer;
26

´
e

´
en gouden beker van tien

sikkelen, gevuld met reukwerk;
27

´
e

´
en jonge stier,

´
e

´
en ram,

´
e

´
en

mannetjeslamvan nog geen jaar,
voor een brandoffer;e 28

´
e

´
en

geitenbokje voor een zondeoffer;f

29 en voor een gemeenschapsof-
ferg twee runderen, vĳf rammen,
vĳf bokken, vĳf eenjarige man-
netjeslammeren. Dit was de of-
fergave van El _iab, de zoon van
H _elon.h

30 Op de vierde dag was het
de overste voor de zonen van R _u-
ben, El _izur,i de zoon van Sed _e

¨
ur.

31 Zĳn offergave bestond uit
´
e

´
en

zilveren schotel, waarvan het ge-
wicht honderd dertig sikkelen
was,

´
e

´
en zilveren schaal van ze-

ventig sikkelen volgens de sik-
kel van de heilige plaats, beide
gevuld met meelbloem, met olie
bevochtigd, voor een graanoffer;j

32
´
e

´
en gouden beker van tien

sikkelen, gevuld met reukwerk;
33

´
e

´
en jonge stier,

´
e

´
en ram,

´
e

´
en

mannetjeslamvan nog geen jaar,
voor een brandoffer;k 34

´
e

´
en

geitenbokje voor een zondeoffer;l

35 en voor een gemeenschapsof-
ferm twee runderen, vĳf rammen,
vĳf bokken, vĳf eenjarige man-
netjeslammeren. Dit was de of-

fergave van El _izur, de zoon van
Sed _e

¨
ur.a

36 Op de vĳfde dag was het de
overste voor de zonenvan S _imeon,
Sel _umi

¨
el,b de zoon van Zur _isad-

dai. 37 Zĳn offergave bestond
uit

´
e

´
en zilveren schotel, waarvan

het gewicht honderd dertig sikke-
len was,

´
e

´
en zilveren schaal van

zeventig sikkelen volgens de sik-
kel van de heilige plaats, beide ge-
vuld met meelbloem, met olie be-
vochtigd, voor een graanoffer;c

38
´
e

´
en gouden beker van tien

sikkelen, gevuld met reukwerk;
39

´
e

´
en jonge stier,

´
e

´
en ram,

´
e

´
en

mannetjeslam van nog geen jaar,
voor een brandoffer;d 40

´
e

´
en

geitenbokje voor een zondeoffer;e

41 en voor een gemeenschapsof-
ferf twee runderen, vĳf rammen,
vĳf bokken, vĳf eenjarige manne-
tjeslammeren. Dit was de offerga-
ve van Sel _umi

¨
el, de zoon van Zur _i-

saddai.g

42 Op de zesde dag was het de
overste voor de zonen van Gad,
_Eljasaf,h de zoon van D _ehu

¨
el.

43 Zĳn offergave bestond uit
´
e

´
en

zilveren schotel, waarvan het ge-
wicht honderd dertig sikkelen
was,

´
e

´
en zilveren schaal van ze-

ventig sikkelen volgens de sik-
kel van de heilige plaats, beide
gevuld met meelbloem, met olie
bevochtigd, voor een graanoffer;i

44
´
e

´
en gouden beker van tien

sikkelen, gevuld met reukwerk;j

45
´
e

´
en jonge stier,

´
e

´
en ram,

´
e

´
en

mannetjeslamvan nog geen jaar,
voor een brandoffer;k 46

´
e

´
en

geitenbokje voor een zondeoffer;l

47 en voor een gemeenschapsof-
ferm twee runderen, vĳf rammen,
vĳf bokken, vĳf eenjarige man-
netjeslammeren. Dit was de of-
fergave van _Eljasaf, de zoon van
D _ehu

¨
el.n

48 Op de zevende dag was het
de overste voor de zonen van
_Efra

¨
ım, Elis _ama,o de zoon van

Amm _ihud. 49 Zĳn offergave
bestond uit

´
e

´
en zilveren schotel,

waarvan het gewicht honderd
dertig sikkelen was,

´
e

´
en zilve-

ren schaal van zeventig sikkelen
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volgens de sikkel van de heilige
plaats, beide gevuld met meel-
bloem, met olie bevochtigd, voor
een graanoffer;a 50

´
e

´
en gou-

den beker van tien sikkelen, ge-
vuld met reukwerk; 51

´
e

´
en

jonge stier,
´
e

´
en ram,

´
e

´
en man-

netjeslam van nog geen jaar,
voor een brandoffer;b 52

´
e

´
en

geitenbokje voor een zondeoffer;c

53 en voor een gemeenschaps-
offerd twee runderen, vĳf ram-
men, vĳf bokken, vĳf eenjarige
mannetjeslammeren. Dit was de
offergave van Elis _ama, de zoon
van Amm _ihud.e

54 Op de achtste dag was het de
overste voor de zonen van Man _as-
se, Gam _ali

¨
el,f de zoon van Ped _a-

zur. 55 Zĳn offergave bestond
uit

´
e

´
en zilveren schotel, waarvan

het gewicht honderd dertig sikke-
len was,

´
e

´
en zilveren schaal van

zeventig sikkelen volgens de sik-
kel van de heilige plaats, beide ge-
vuld met meelbloem, met olie be-
vochtigd, voor een graanoffer;g

56
´
e

´
en gouden beker van tien

sikkelen, gevuld met reukwerk;h

57
´
e

´
en jonge stier,

´
e

´
en ram,

´
e

´
en

mannetjeslam van nog geen jaar,
voor een brandoffer;i 58

´
e

´
en gei-

tenbokje voor een zondeoffer;j

59 en voor een gemeenschaps-
offerk twee runderen, vĳf ram-
men, vĳf bokken, vĳf eenjarige
mannetjeslammeren. Dit was de
offergave van Gam _ali

¨
el, de zoon

van Ped _azur.l

60 Op de negende dag was het
de overstem voor de zonen van
B _enjamin, Ab _idan,n de zoon van
Gide _oni. 61 Zĳn offergave be-
stond uit

´
e

´
en zilveren schotel,

waarvan het gewicht honderd
dertig sikkelen was,

´
e

´
en zilveren

schaal van zeventig sikkelen vol-
gens de sikkel van de heilige
plaats, beide gevuld met meel-
bloem, met olie bevochtigd, voor
een graanoffer;o 62

´
e

´
en gou-

den beker van tien sikkelen, ge-
vuld met reukwerk; 63

´
e

´
en

jonge stier,
´
e

´
en ram,

´
e

´
en man-

netjeslam van nog geen jaar,
voor een brandoffer;p 64

´
e

´
en

geitenbokje voor een zondeoffer;a

65 en voor een gemeenschaps-
offerb twee runderen, vĳf ram-
men, vĳf bokken, vĳf eenjarige
mannetjeslammeren. Dit was de
offergave van Ab _idan, de zoon van
Gide _oni.c

66 Op de tiende dag was het de
overste voor de zonen van Dan,
Ahi _

¨
ezer,d de zoon van Ammis _ad-

dai. 67 Zĳn offergave bestond
uit

´
e

´
en zilveren schotel, waar-

van het gewicht honderd dertig
sikkelen was,

´
e

´
en zilveren schaal

van zeventig sikkelen volgens de
sikkel van de heilige plaats, beide
gevuld met meelbloem, met olie
bevochtigd, voor een graanoffer;e

68
´
e

´
en gouden beker van tien

sikkelen, gevuld met reukwerk;
69

´
e

´
en jonge stier,

´
e

´
en ram,

´
e

´
en

mannetjeslamvan nog geen jaar,
voor een brandoffer;f 70

´
e

´
en gei-

tenbokje voor een zondeoffer;g

71 en voor een gemeenschaps-
offerh twee runderen, vĳf ram-
men, vĳf bokken, vĳf eenjarige
mannetjeslammeren. Dit was de
offergave van Ahi _

¨
ezer, de zoon

van Ammis _addai.i

72 Op de elfde dag was het de
overste voor de zonen van _Aser,
P _agi

¨
el,j de zoon van _Ochran.

73 Zĳn offergave bestond uit
´
e

´
en

zilveren schotel, waarvan het ge-
wicht honderd dertig sikkelen
was,

´
e

´
en zilveren schaal van ze-

ventig sikkelen volgens de sik-
kel van de heilige plaats, beide
gevuld met meelbloem, met olie
bevochtigd, voor een graanoffer;k

74
´
e

´
en gouden beker van tien

sikkelen, gevuld met reukwerk;l

75
´
e

´
en jonge stier,

´
e

´
en ram,

´
e

´
en

mannetjeslamvan nog geen jaar,
voor een brandoffer;m 76

´
e

´
en

geitenbokje voor een zondeoffer;n

77 en voor een gemeenschaps-
offero twee runderen, vĳf ram-
men, vĳf bokken, vĳf eenjarige
mannetjeslammeren. Dit was de
offergave van P _agi

¨
el, de zoon van

_Ochran.p

78 Op de twaalfde dag was het
de overste voorde zonenvan N _af-
tali, Ah _ira,q de zoon van _Enan.
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79 Zĳn offergave bestond uit
´
e

´
en

zilveren schotel, waarvan het ge-
wicht honderd dertig sikkelen
was,

´
e

´
en zilveren schaal van ze-

ventig sikkelen volgens de sik-
kel van de heilige plaats, beide
gevuld met meelbloem, met olie
bevochtigd, voor een graanoffer;a

80
´
e

´
en gouden beker van tien

sikkelen, gevuld met reukwerk;b

81
´
e

´
en jonge stier,

´
e

´
en ram,

´
e

´
en

mannetjeslamvan nog geen jaar,
voor een brandoffer;c 82

´
e

´
en

geitenbokje voor een zondeoffer;d

83 en voor een gemeenschaps-
offere twee runderen, vĳf ram-
men, vĳf bokken, vĳf eenjarige
mannetjeslammeren. Dit was de
offergave van Ah _ira, de zoon van

_Enan.f

84 Dit was de inwĳdingsgaveg

van het altaar van de zĳde der
overstenh van _Isra

¨
el, op de dag

dat het gezalfd werd: twaalf zil-
veren schotels, twaalf zilveren
schalen,i twaalf gouden bekers;
85 honderd dertig sikkelen was
elke zilveren schotel, en zeven-
tig elke schaal, zodat al het zilver
van de vaten tweeduizend vier-
honderd sikkelen bedroeg volgens
de sikkel van de heilige plaats;j

86 de twaalf gouden bekersk met
reukwerk gevuld, waren tien sik-
kelen respectievelĳk per beker,
volgens de sikkel van de heilige
plaats, zodat al het goud van de
bekers honderd twintig sikkelen
bedroeg; 87 al het vee voor het
brandofferl bestond uit twaalf
stieren, twaalf rammen, twaalf
eenjarige mannetjeslammeren
en de daarbĳ behorende graan-
offers,m en twaalf geitenbokjes
voor een zondeoffer;n 88 en al
het vee van het gemeenschaps-
offero bestond uit vierentwintig
stieren, zestig rammen, zestig
bokken, zestig eenjarige manne-
tjeslammeren. Dit was de inwĳ-
dingsgavep van het altaar, nadat
het gezalfd was.q

89 Telkens nu wanneer M _ozes
de tent der samenkomst binnen-
ging om met hem te spreken,r dan

hoorde hĳ de stem met hem spre-
ken van boven het deksela dat op
de ark der getuigenis lag, van tus-
sen de twee cherubs;b en hĳ sprak
dan tot hem.

8 Voorts sprak Jehovah tot M _o-
zes en zei: 2 „Spreek tot

A _
¨
aron, en gĳ moet tot hem zeg-

gen: ’Telkens wanneer gĳ de lam-
pen ontsteekt, dienen de zeven
lampen op de ruimte v

´
o

´
or de

lampenstandaard te schĳnen.’”c

3 A _
¨
aron nu deed het. Hĳ ontstak

de lampen ervan voor de ruim-
te v

´
o

´
or de lampenstandaard,d juist

zoals Jehovah M _ozes geboden had.
4 Dit nu was de wĳze waarop de
lampenstandaard was gemaakt.
Het was een gedreven werk van
goud. Tot aan zĳn zĳden en tot
aan zĳn bloesems was het gedre-
ven werk.e Naar het visioenf dat
Jehovah M _ozes had getoond, zo
had hĳ de lampenstandaard ge-
maakt.

5 En Jehovah sprak verder tot
M _ozes en zei: 6 „Neem de le-
vieten uit het midden der zonen
van _Isra

¨
el, en gĳ moet hen reini-

gen.g 7 En dit dient gĳ met hen
te doen om hen te reinigen: Spat
op hen ontzondigingswater,h en
zĳ moeten een scheermes over
hun gehele vlees laten gaani en
hun klederen wassenj en zich rei-
nigen.k 8 Dan moeten zĳ een
jonge stierl nemen en het daarbĳ
behorend graanofferm van meel-
bloem, met olie bevochtigd, en gĳ
zult een andere jonge stier ne-
menvoor een zondeoffer.n 9 En
gĳ moet de levieten voor de tent
der samenkomst doen treden en
de gehele vergadering der zonen
van _Isra

¨
el bĳeenroepen.o 10 En

gĳ moet de levieten voor het
aangezicht van Jehovah doen tre-
den, en de zonen van _Isra

¨
el moe-

ten de levietenp de handen op-
leggen.q 11 En A _

¨
aron moet de

levieten voor het aangezicht van
Jehovah heen en weer laten be-
wegen als een beweegofferr van
de zĳde der zonen van _Isra

¨
el, en

zĳ moeten bestemd zĳn voor het
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uitoefenen van de dienst van Je-
hovah.a

12 Vervolgens zullen de levie-
ten hun handen op de kop van de
stieren leggen.b Draag daarna de
ene als zondeoffer en de andere
als brandoffer aan Jehovah op,
om verzoening te doenc voor de
levieten. 13 En gĳ moet de le-
vieten v

´
o

´
or A _

¨
aron en zĳn zonen

stellen en hen als een beweeg-
offer voor Jehovah heen en weer
laten bewegen. 14 En gĳ moet
de levieten uit het midden der
zonen van _Isra

¨
el afzonderen, en

de levieten moeten van mĳ wor-
den.d 15 En daarna zullen de
levieten naar binnen gaan om
dienst te doen bĳ de tent der
samenkomst.e Gĳ moet hen dus
reinigen en als een beweegoffer
heen en weer laten bewegen.f

16 Want zĳ zĳn gegevenen, mĳ
gegeven uit het midden der zo-
nen van _Isra

¨
el.g In de plaats van

degenen die alle moederschoten
openen, alle eerstgeborenen van
de zonen van _Isra

¨
el,h moet ik hen

voor mĳzelf nemen. 17 Want
van mĳ is iedere eerstgeborene
onder de zonen van _Isra

¨
el, onder

de mensen en onder de dieren.i

Op de dag dat ik iedere eerst-
geborene in het land Eg _ypte
sloeg,j heb ik hen mĳ geheiligd.k

18 En ik zal de levieten nemen in
de plaats van alle eerstgebore-
nen onder de zonen van _Isra

¨
el.l

19 En ik zal de levieten als ge-
gevenen aan A _

¨
aron en zĳn zonen

geven, uit het midden der zonen
van _Isra

¨
el,m om de dienst van de

zonen van _Isra
¨
el in de tent der

samenkomst uit te oefenenn en
verzoening te doenvoor de zonen
van _Isra

¨
el, opdat er geen plaag

onder de zonen van _Isra
¨
el komt,o

omdat de zonen van _Isra
¨
el tot de

heilige plaats naderen.”

20 Toen deden M _ozes en A _
¨
aron

en de gehele vergadering der zo-
nenvan _Isra

¨
el aldus met de levie-

ten. Overeenkomstig alles wat
Jehovah M _ozes geboden had aan-
gaande de levieten, zo deden de

zonen van _Isra
¨
el met hen. 21 De

levieten reinigden zich dus van
zondea en wasten hun klederen,
waarna A _

¨
aron hen voor het aan-

gezicht van Jehovah als een be-
weegoffer heen en weer liet bewe-
gen.b Toen deed A _

¨
aron verzoening

voor hen om hen te reinigen.c

22 Pas daarna gingen de levieten
naar binnen om voor het aange-
zicht van A _

¨
aron en zĳn zonen hun

dienst in de tent der samenkomst
uit te oefenen.d Juist zoals Jeho-
vah M _ozes ten aanzien van de le-
vieten geboden had, zo deden zĳ
met hen.

23 Nu sprak Jehovah tot M _o-
zes en zei: 24 „Dit is van toe-
passing op de levieten: Van vĳf-
entwintig jaar oud en daarboven
zal hĳ komen om zich in de groep
in dienst van de tent der samen-
komst te begeven. 25 Maar na
de leeftĳd van vĳftig jaar zal hĳ
zich uit de dienstgroep terug-
trekken en niet meer dienen.
26 En hĳ moet zĳn broeders die-
nen in de tent der samenkomst
door de plicht waar te nemen,
maar hĳ mag geen dienst ver-
richten. Aldus zult gĳ met de le-
vieten ten aanzien van hun plich-
ten doen.”e

9 Voorts sprak Jehovah tot M _o-
zes in de wildernis van S _ina

¨
ı,

in het tweede jaar van hun uit-
tocht uit het land Eg _ypte, in de
eerste maand,f en zei: 2 „De zo-
nen van _Isra

¨
el nu dienen het pa-

schaofferg te bereiden op de daar-
voor bestemde tĳd.h 3 Op de
veertiende dag in dezemaand, tus-
sen de twee avonden,i dient GIJ

het te bereiden op de daarvoor be-
stemde tĳd. Overeenkomstig alle
inzettingen die daarop betrekking
hebben en heel de voorgeschreven
gang van zaken daarbĳ dient GIJ

het te bereiden.”j

4 M _ozes sprak dus tot de zo-
nen van _Isra

¨
el dat zĳ het pascha-

offer moesten bereiden. 5 Toen
bereidden zĳ het paschaoffer in
de eerste maand, op de veertien-
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de dag van de maand, tussen de
twee avonden, in de wildernis van
S _ina

¨
ı. Overeenkomstig alles wat

Jehovah M _ozes geboden had, zo
deden de zonen van _Isra

¨
el.a

6 Nu waren er mannen die door
een menselĳke ziel onrein waren
geworden,b zodat zĳ het pascha-
offer op die dag niet konden be-
reiden. Daarom verschenen zĳ op
die dag voor M _ozes en A _

¨
aron.c

7 Toen zeiden die mannen tot
hem: „Wĳ zĳn onrein door een
menselĳke ziel. Waarom dienen
wĳ ervan weerhouden te worden
de offergave voor Jehovah op de
daarvoor bestemde tĳd te mid-
den van de zonen van _Isra

¨
el aan

te bieden?”d 8 Hierop zeiM _ozes
tot hen: „Blĳft hier staan, en laat
mĳ horen wat Jehovah met be-
trekking tot U moge gebieden.”e

9 Toen sprak Jehovah tot M _o-
zes en zei: 10 „Spreek tot de zo-
nen van _Isra

¨
el en zeg: ’Al zou

enige manvanUof vanUWgeslach-
ten door een ziel onrein blĳken te
zĳnf of weg op een verre reis, ook
hĳ moet het paschaoffer voor Je-
hovah bereiden. 11 In de twee-
de maand,g op de veertiende dag,
tussen de twee avonden, dienen
zĳ het te bereiden. Met ongezuur-
de broden en bittere kruiden die-
nen zĳ het te eten.h 12 Zĳ mo-
gen er niets van overlaten tot de
morgen,i en zĳ dienen geen been
eraan te breken.j Overeenkomstig
de gehele inzetting van het Pa-
scha dienen zĳ het te bereiden.k

13 Maarwanneer de man reinwas
of zich niet net op reis bevond en
hĳ verzuimd heeft het paschaof-
fer te bereiden, dan moet die ziel
van zĳn volk worden afgesneden,l

omdat hĳ de offergave van Jeho-
vah niet op de daarvoor bestem-
de tĳd heeft aangeboden. Die man
zal de verantwoordelĳkheid voor
zĳn zonde dragen.m

14 En ingeval een inwonende
vreemdeling bĳ U vertoeft, moet
ook hĳ het paschaoffer voor Je-
hovah bereiden.n Overeenkomstig
de inzetting van het Pascha en

overeenkomstig de voorgeschre-
ven gang van zaken daarbĳ dient
hĳ het te doen.a E

´
en inzetting

dient er voor ulieden te bestaan,
zowel voor de inwonende vreem-
deling als voor de in het land ge-
borene.’”b

15 Op de dag nu dat de taber-
nakel werdopgericht,c bedekte de
wolk de tabernakel van de tent
der Getuigenis,d maar ’s avonds
bleef dat wat eruitzag als vuur,e

boven de tabernakel tot aan de
morgen. 16 Zo bleef het voort-
durend: De wolk bedekte hem
steeds overdag, en het vuurver-
schĳnsel ’s nachts.f 17 En tel-
kens wanneer de wolk zich van
boven de tent verhief, braken
de zonen van _Isra

¨
el onmiddellĳk

daarna op,g en op de plaats waar
de wolk bleef vertoeven, daar
plachten de zonen van _Isra

¨
el zich

te legeren.h 18 Op bevel van Je-
hovah braken de zonen van _Isra

¨
el

altĳd op, en op bevel van Jehovah
legerden zĳ zich.i Al de dagen dat
de wolk steeds boven de taberna-
kel vertoefde, bleven zĳ gelegerd.
19 En wanneer de wolk vele da-
gen boven de tabernakel bleef
staan, dan namen de zonen van

_Isra
¨
el hun plicht jegens Jehovah

in acht dat zĳ niet zouden opbre-
ken.j 20 En soms bleef de wolk
maar enkele dagen boven de ta-
bernakel. Op bevelk van Jehovah
bleven zĳ gelegerd, en op bevel
van Jehovah braken zĳ altĳd op.
21 En soms bleef dewolkl slechts
van de avond tot de morgen; en
de wolk verhief zich in de morgen,
en zĳ braken op. Of het nu over-
dag of ’s nachts was dat de wolk
zich verhief, dan braken zĳ op.m

22 Of de wolk nu twee dagen of
een maand of meer dagen boven
de tabernakel bleef staan door er-
boven te vertoeven, de zonen van

_Isra
¨
el bleven gelegerd en braken

dan niet op, maar wanneer ze zich
verhief, braken zĳ telkens op.n

23 Op bevel van Jehovah legerden
zĳ zich altĳd, en op bevel van Je-
hovah plachten zĳ op te breken.
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Zĳ namen hun plicht jegens Jeho-
vah in achta volgens hetgeen Je-
hovah door bemiddeling van M _o-
zes bevolen had.b

10 Voorts sprak Jehovah tot
M _ozes en zei: 2 „Maak u

twee zilveren trompetten.c Van
gedreven werk zult gĳ ze maken,
en ze moeten u ten dienste staan
om de vergadering samen te roe-
pend en om de kampen te doen op-
breken. 3 En men moet op beide
blazen, en de gehele vergadering
moet haar afspraak met u nako-
men aan de ingang van de tent der
samenkomst.e 4 En blaast men
er op slechts

´
e

´
en, dan moeten de

oversten als hoofden van de dui-
zenden van _Isra

¨
el hun afspraak

met u nakomen.f

5 En gĳlieden moet een ge-
schetter blazen, en de kampen
van hen die aan de oostzĳde ge-
legerd zĳn,g moeten opbreken.
6 En GIJ moet voor de tweede
maal een geschetter blazen, en
de kampen van hen die aan de
zuidzĳde gelegerd zĳn,h moeten
opbreken. Men dient een ge-
schetter te blazen telkens wan-
neer een van ze opbreekt.

7 Wanneer nu de gemeente
wordt bĳeengeroepen, dient GIJ

te blazen,i maar moogt gĳ geen
geschetter laten horen. 8 En
A _

¨
arons zonen, de priesters, die-

nen op de trompetten te blazen,j

en het gebruik daarvan moet
ulieden dienen als een inzetting
tot onbepaalde tĳd inUWgeslach-
ten.

9 En ingeval GIJ U in UW land
ten strĳde begeeft tegen de ver-
drukker dieU in het nauw brengt,k

dan moet GIJ op de trompetten een
oorlogssignaal doen weerklinken,l

en GIJ zult stellig voor het aange-
zicht van Jehovah, UW God, in ge-
dachtenis worden gebracht en van
UW vĳanden worden gered.m

10 En op UW vreugdedagn en op
UW feesttĳdeno en aan het begin
van UW maandenp moet GIJ op de
trompetten blazen over UW brand-

offersa en UW gemeenschapsof-
fers;b en hun gebruik moet U ter
gedachtenis dienen voor het aan-
gezicht van UW God. Ik ben Jeho-
vah, UW God.”c

11 Nu geschiedde het dat in het
tweede jaar, in de tweede maand,
op de twintigste dag in de maand,d

de wolk zich van boven de ta-
bernakel der Getuigenis verhief.e

12 Toen braken de zonen van _Is-
ra

¨
el naar de wĳze van hun optrek-

kenf uit de wildernis van S _ina
¨
ı op,

en vervolgens bleef de wolk in de
wildernis van P _arang vertoeven.
13 Zĳ nu braken voor de eerste
maal op volgens hetgeen Jehovah
door bemiddeling van M _ozes be-
volen had.h

14 De [drie-stammen]afdeling
van het kamp van de zonen van
J _uda brak derhalve het eerst op
naar hun legers,i en Nah _esson,j de
zoon van Ammin _adab, stond over
dit leger. 15 En over het leger
van de stam der zonen van _Issa-
schar stond Neth _ane

¨
el,k de zoon

van Z _uar. 16 En over het leger
van de stam der zonen van Z _ebu-
lon stond El _iab, de zoon van H _e-
lon.l

17 En de tabernakel werd afge-
broken,m en de zonen van G _ersonn

en de zonen van Mer _ario braken
op, als dragers van de tabernakel.

18 En de [drie-stammen]afde-
ling van het kamp van R _ubenp

brak op naar hun legers, en El _i-
zur,q de zoon van Sed _e

¨
ur, stond

over dit leger. 19 En over het
leger van de stam der zonen van
S _imeonr stond Sel _umi

¨
el,s de zoon

van Zur _isaddai. 20 En over het
leger van de stam der zonen van
Gad stond _Eljasaf,t de zoon van
D _ehu

¨
el.

21 En de Kehathieten braken
op, als dragers van het heiligdom,u

daar men tegen de tĳd van hun
komst de tabernakel alweer opge-
richt zou hebben.

22 En de [drie-stammen]afde-
ling van het kamp van de zonen

u Nu 3:31; Nu 4:4; Nu 4:15; Nu 7:9.
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van _Efra
¨
ıma brak op naar hun le-

gers, en Elis _ama,b de zoon van
Amm _ihud, stond over dit leger.
23 En over het leger van de stam
der zonen van Man _assec stond
Gam _ali

¨
el,d de zoon van Ped _azur.

24 En over het leger van de stam
der zonen van B _enjamine stond
Ab _idan,f de zoon van Gide _oni.

25 En de [drie-stammen]afde-
ling van het kamp van de zonen
van Dang brak op, de achterhoe-
deh vormend voor alle kampen
naar hun legers, en Ahi _

¨
ezer,i

de zoon van Ammis _addai, stond
over dit leger. 26 En over het
leger van de stam der zonen van

_Aserj stond P _agi
¨
el,k de zoon van

_Ochran. 27 En over het leger
van de stam der zonen van N _af-
talil stond Ah _ira,m de zoon van
_Enan. 28 Dit was de wĳze van
opbrekenvan de zonen van _Isra

¨
el

naar hun legers, wanneer zĳ op-
braken.n

29 Toen zei M _ozes tot H _obab,
de zoon van R _ehu

¨
el,o de Midia-

niet, de schoonvader van M _ozes:
„Wĳ vertrekken naar de plaats
waarvan Jehovah heeft gezegd:
’Ik zal U die geven.’p Ga toch met
ons mee, en wĳ zullen u stellig
goed doen,q want Jehovah heeft
het goede gesproken over _Is-
ra

¨
el.”r 30 Maar hĳ zei tot hem:

„Ik zal niet meegaan, maar ik zal
naar mĳn eigen lands en naar mĳn
bloedverwanten gaan.” 31 Hier-
op zei hĳ: „Verlaat ons alstublieft
niet, want omdat gĳ zo goed weet
waar wĳ ons in de wildernis kun-
nen legeren, moet gĳ ons tot ogen
dienen. 32 En het moet geschie-
den dat ingeval gĳ met ons mee-
gaat,t ja, het moet geschieden dat
met het goede waarmee Jehovah
ons goed zal doen, wĳ, op onze
beurt, goed zullen doen jegens u.”

33 Zo trokken zĳ weg van de
berg van Jehovah,u drie dagrei-
zen ver, en de ark van Jehovah’s
verbondv trok drie dagreizen ver
voor hen uit om een rustplaats
voor hen uit te zoeken.w 34 En
Jehovah’s wolkx was overdag bo-

ven hen bĳ hun wegtrekken uit
de legerplaats.

35 Nu geschiedde het dat tel-
kens wanneer de Ark optrok, M _o-
zes zei: „Sta toch op, o Jehovah,
en laten uw vĳanden verstrooid
worden;a en laten zĳ die u intens
haten, voor uw aangezicht weg-
vluchten.”b 36 En als ze bleef
rusten, zei hĳ: „Keer toch weder,
o Jehovah, tot de myriaden der
duizenden van _Isra

¨
el.”c

11 Nu werd het volk als men-
sen die ten aanhoren van

Jehovah over iets kwaads te kla-
gen hebben.d Toen het Jehovah ter
ore kwam, ontstak hĳ in toorn,
waarop er een vuur van Jehovah
tegenhen ontbrandde en in het ui-
terste gedeelte van de legerplaats
enigen verteerde.e 2 Toen het
volk luid tot M _ozes ging roepen,
zond hĳ smeekbeden tot Jehovah
op,f en het vuur doofde uit. 3 En
men gaf die plaats voorts de naam
Tabe _

¨
era,g omdat er een vuur van

Jehovah tegen hen was ontbrand.

4 En de gemengde schareh die
zich in hun midden bevond, gaf
uiting aan een zelfzuchtig verlan-
gen,i en ook de zonen van _Isra

¨
el

gingen weer wenen en zeiden:
„Wie zal ons vlees te eten geven?j

5 Wĳ herinneren ons nog goed
de vis die wĳ in Eg _ypte altĳd voor
niets aten,k de komkommers en
de watermeloenen en de prei en
de uien en het knoflook! 6 Maar
nu is onze ziel uitgedroogd. Onze
ogen zien niets anders dan het
manna.”l

7 Terloops zĳ opgemerkt dat
het mannam op korianderzaadn

leek, en het zag eruit als bdellium-
hars.o 8 Het volk verspreidde
zich en raapte het bĳeenp en maal-
de het in handmolens of stampte
het fĳn in een vĳzel, en zĳ kook-
ten het in kookpottenq of maak-
ten er ronde koeken van, en de
smaak ervan bleek te zĳn als de
smaak van een zoete oliekoek.r

9 En wanneer ’s nachts de dauw

p Ex 16:16; q Ex 16:23; r Ex 16:31.
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op het kamp neerdaalde, daalde
ook het manna erop neer.a

10 M _ozes nu hoorde het volk in
hun families wenen, iedere man
bĳ de ingang van zĳn tent. Toen
ontbrandde Jehovah’s toorn he-
vig,b en in de ogen van M _ozes was
het slecht.c 11 Voorts zei M _o-
zes tot Jehovah: „Waarom hebt
gĳ uw knecht kwaad berokkend,
en waarom heb ik geen gunst
in uw ogen gevonden, dat gĳ de
vracht van heel dit volk op mĳ
legt?d 12 Ben

´
ık van heel dit

volk zwanger geworden? Heb
´
ık

hen gebaard, zodat gĳ tot mĳ
dient te zeggen: ’Draag hen aan
uw boezem,e net zoals de verzor-
ger de zuigeling draagt’,f naar de
bodem die gĳ hun voorvaders on-
der ede beloofd hebt?g 13 Waar
haal ik vlees vandaan om aan
heel dat volk te geven? Want zĳ
blĳven tegen mĳ wenen en zeg-
gen: ’Geef ons toch vlees, en laat
ons eten!’ 14 Ik, althans ik al-
leen, kan heel dat volk niet dra-
gen, want zĳ zĳn mĳ te zwaar.h

15 Indien gĳ dus zomet mĳ doet,
dood mĳ dan alstublieft geheel
en al,i indien ik gunst gevonden
heb in uw ogen, en laat mĳ mĳn
rampspoed niet aanzien.”

16 Hierop zei Jehovah tot M _o-
zes: „Vergader mĳ zeventig man-
nen uit de oudere mannen van _Is-
ra

¨
el,j van wie gĳ inderdaad weet

dat zĳ oudere mannen en beamb-
tenvan het volk zĳn,k en gĳ moet
hen naarde tent der samenkomst
brengen, en zĳ moeten zich daar
met u opstellen. 17 En ik zal
moeten afdalenl en daar met u
moeten spreken;m en ik zal wat
van de geestn die op u is, moeten
wegnemen en die op hen moeten
leggen, en zĳ zullen u bĳ het dra-
gen van de vracht van het volk
moeten helpen, opdat gĳ die niet
all

´
e

´
en hoeft te dragen.o 18 En

tot het volk dient gĳ te zeggen:
’Heiligt U voor morgen,p daar GIJ

stellig vlees zult eten, omdat GIJ

ten aanhoren van Jehovah hebt
geweendq en hebt gezegd: „Wie

zal ons vlees te eten geven, want
in Eg _ypte haddenwĳ het goed?”a

En Jehovah zal U stellig vlees ge-
ven, en GIJ zult inderdaad eten.b

19 GIJ zult niet
´
e

´
en dag eten,

noch twee dagen, noch vĳf dagen,
noch tien dagen, noch twintig da-
gen, 20 maar tot het aantal da-
gen van een maand toe, totdat het
UW neusgatenuitkomt en het Utot
een gruwel is geworden,c eenvou-
dig omdat GIJ Jehovah hebt ver-
worpen, die inUW midden is, en GIJ

voor zĳn aangezicht zĳt gaan we-
nen en hebt gezegd: „Waarom zĳn
wĳ eigenlĳk uit Eg _ypte getrok-
ken?”’ ”d

21 Toen zei M _ozes: „Het volk
in welks midden ik ben, is zes-
honderdduizend mane te voet, en
toch hebt gĳ, ja gĳ, gezegd: ’Vlees
zal ik hun geven, en zĳ zullen
stellig zoveel dagen eten als een
maand lang is’! 22 Zullen er zo-
veel schapen en runderen voor
henworden geslacht dat het voor
hen toereikend is?f Of zullen alle
vissen van de zee voor hen ge-
vangen worden, dat het voor hen
toereikend is?”

23 Hierop zei Jehovah tot M _o-
zes: „Is de handvan Jehovah soms
verkort?g Nu zult gĳ zien of het-
geen ik zeg, u al dan niet over-
komt.”h

24 Daarna ging M _ozes naar
buiten en sprak de woorden van
Jehovah tot het volk. Vervolgens
vergaderde hĳ zeventig mannen
uit de oudere mannen van het
volk en liet hen rondom de tent
staan.i 25 Toen daalde Jehovah
neer in een wolkj en sprak tot
hemk en nam wat van de geestl

die op hem was weg en legde die
op elk van de zeventig oudere
mannen. Nu geschiedde het dat
zodra de geest op hen kwam te
rusten, zĳ als profeten gingen op-
treden; maar zĳ deden het niet
weer.m

26 Nu waren er twee van de
mannen in de legerplaats achter-
gebleven. De naamvan de een was

_Eldad, en de naam van de ander
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was M _edad. En de geest kwam op
hen te rusten, daar zĳ tot de op-
geschrevenen behoorden, maar
zĳ waren niet uitgegaan naar de
tent. Zĳ gingen derhalve als pro-
feten optreden in de legerplaats.
27 Toen snelde een jonge man
heen en bracht M _ozes bericht en
zei: „ _Eldad en M _edad treden als
profeten op in de legerplaats!”
28 Waarop J _ozua, de zoon van
Nun, de dienaara van M _ozes van
zĳn jongelingsjaren af, antwoord-
de en zei: „Mĳn heer M _ozes, belet
het hun!”b 29 Maar M _ozes zei
tot hem: „Zĳt gĳ soms jaloers om
mĳ? Neen, ik wenste wel dat allen
van Jehovah’s volk profeten wa-
ren, want Jehovah zou zĳn geest
op hen leggen!”c 30 Later trok
M _ozes zich in de legerplaats te-
rug, hĳ en de oudere mannen van

_Isra
¨
el.

31 Toen stak er een windd op,
door Jehovah gezonden, en voer-
de kwartels aan van de zeee en
liet ze boven de legerplaats vallen,
ongeveer een dagreis ver naar de
ene kant en ongeveer een dagreis
ver naar de andere kant, rondom
de legerplaats, en ongeveer twee
el boven de oppervlakte van de
aarde. 32 Vervolgens stond het
volk op en bleef heel die dag en
heel de nacht en de gehele vol-
gende dag de kwartels verzame-
len. Die het minst bĳeenbracht,
verzamelde tien homer,f en zĳ ble-
ven ze ten behoeve van zichzelf
wĳd uitspreiden, rondom de le-
gerplaats. 33 Het vlees was nog
tussen hun tanden,g voordat het
gekauwd kon worden, toen Jeho-
vah’s toorn tegen het volk ont-
brandde,h waarop Jehovah een
zeer grote slachting onder het
volk aanrichtte.i

34 Die plaats kreeg toen de
naam K _ibroth-Hatt _a

¨
ava,j omdat

men daar het volk begroef dat van
een sterke, zelfzuchtige begeerte
blĳk had gegeven.k 35 Van K _i-
broth-Hatt _a

¨
ava vertrok het volk

naar H _azeroth, en zĳ bleven te
H _azeroth.l

12 M _irjam en A _
¨
aron nu gin-

gen t
´
egen M _ozes spreken

wegens de Kuschitische vrouw
die hĳ had genomen, want hĳ
had een Kuschitische vrouw ge-
nomen.a 2 En zĳ bleven zeggen:
„Heeft Jehovah soms alleen door
M _ozes gesproken? Heeft hĳ ook
niet door ons gesproken?”b En Je-
hovah luisterde.c 3 En de man
M _ozes was verreweg de zacht-
moedigsted van alle mensen die
op de oppervlakte van de aard-
bodem waren.

4 Toen zei Jehovah plotseling
tot M _ozes en A _

¨
aron en M _irjam:

„Gaat met UW drie
¨
en uit naar de

tent der samenkomst.” Zĳ gingen
dus met hun drie

¨
en naar buiten.

5 Daarna daalde Jehovah in de
wolkkolom neere en ging bĳ de
ingang van de tent staan en riep
A _

¨
aron en M _irjam. Hierop tra-

den beiden naar voren. 6 Ver-
volgens zei hĳ: „Hoort alstublieft
mĳn woorden. Indien iemand on-
der U een profeet voor Jehovah
werd, zou ik mĳ in een visioenf

aan hem bekendmaken. In een
droomg zou ik tot hem spreken.
7 Niet zo met mĳn knecht M _o-
zes!h Aan hem is mĳn gehele huis
toevertrouwd.i 8 Van mond tot
mond spreek ik tot hem,j hem al-
dus [dingen] tonend, en niet door
raadsels;k en de gedaante van Je-
hovah aanschouwt hĳ.l Waarom
hebt GIJ dan niet gevreesd t

´
e-

gen mĳn knecht, t
´
egen M _ozes te

spreken?”m

9 En Jehovah’s toorn ontbrand-
de tegen hen, en hĳ ging heen.
10 En de wolk week van boven
de tent, en zie! M _irjam was met
melaatsheid geslagen, wit als
sneeuw.n Toen draaide A _

¨
aron

zich om naar M _irjam, en zie! zĳ
was met melaatsheid geslagen.o

11 Onmiddellĳk zei A _
¨
aron tot M _o-

zes: „Neem mĳ niet kwalĳk, mĳn
heer! Reken ons alstublieft de
zonde waarin wĳ dwaas gehan-
deld hebben en die wĳ bedreven
hebben, niet aan!p 12 Laat haar
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alstublieft niet als een dode blĳ-
ven,a wiens vlees al half verteerd
is als hĳ uit de schoot van zĳn
moeder komt!” 13 En M _ozes
ging luid tot Jehovah roepen en
zei: „O God, alstublieft! Genees
haar alstublieft!”b

14 Toen zei Jehovah tot M _ozes:
„Als haar vader haar midden in
haar gezicht zou spuwen,c zou zĳ
dan niet zeven dagen te schande
zĳn? Laat haar zeven dagen bui-
ten de legerplaatsd in quarantai-
ne worden geplaatst,e en laat haar
daarnaweer worden opgenomen.”f

15 Bĳgevolg werd M _irjam zeven
dagen buiten de legerplaats in
quarantaine geplaatst,g en het
volk brak niet op voordat M _irjam
weer was opgenomen. 16 En
daarna brak het volk op van H _a-
zerothh en legerde zich in de wil-
dernis van P _aran.i

13 Jehovah sprak nu tot M _ozes
en zei: 2 „Zend u mannen

uit om het land K _ana
¨
an te verspie-

den, dat ik aan de zonen van _Isra
¨
el

geef.j GIJ zult
´
e

´
en man uitzenden

voor elke stam van zĳn vaderen,
ieder een overstek onder hen.”

3 M _ozes zond hen dus op bevel
van Jehovah heen uit de wilder-
nis van P _aran.l Al die mannen wa-
ren hoofden van de zonen van _Is-
ra

¨
el. 4 En dit zĳn hun namen:

Van de stam R _uben Samm _ua, de
zoonvan Z _akkur; 5 van de stam
S _imeon S _afat, de zoon van H _ori;
6 van de stam J _uda K _aleb,m de
zoonvan Jef _unne; 7 van de stam
_Issaschar J _igal, de zoon van J _ozef;
8 van de stam _Efra

¨
ım Hos _ea,n de

zoon van Nun; 9 van de stam
B _enjamin P _alti, de zoon van R _afu;
10 van de stam Z _ebulon G _addi-
el, de zoon van S _odi; 11 van de
stam J _ozef,o voor de stam Ma-
n _asse,p G _addi, de zoon van S _usi;
12 van de stam Dan _Ammi

¨
el, de

zoon van Gem _alli; 13 van de
stam _Aser S _ethur, de zoon van
M _icha

¨
el; 14 van de stam N _aftali

N _ahbi, de zoonvanW_ofsi; 15 van
de stam Gad G _u

¨
el, de zoon van M _a-

chi. 16 Dit zĳn de namen van de
mannen die M _ozes uitzond om het

land te verspieden. En M _ozes bleef
Hos _ea, de zoon van Nun, Jeh _osua
noemen.a

17 Toen M _ozes hen nu uitzond
om het land K _ana

¨
an te verspie-

den, zei hĳ tot hen: „Trekt [van]
hier op, de N _egebb in, en GIJ moet
optrekken naar het bergland.c

18 En GIJ moet zien hoe het land
isd en het volk dat daarin woont,
of het sterk is of zwak, gering
of talrĳk; 19 en hoe het land is
waarin het woont, of het goed is
of slecht, en hoe de steden zĳn
waarin het woont, of het in kam-
pementen woont of in vestingen;
20 en hoe het land is, of het vet
is of schraal,e of er bomen in zĳn
of niet. En GIJ moet U moedig to-
nenf en wat van de vrucht van het
land meebrengen.” De dagen nu
waren de dagenvan de eerste rĳpe
vruchten van de druiven.g

21 Zĳ trokken dan op en ver-
spiedden het land vanaf de wilder-
nis van Zinh tot R _ehob,i tot de toe-
gang van H _amath.j 22 Toen zĳ
optrokken, de N _egeb in,k kwamen
zĳ vervolgens tot H _ebron.l Nu wa-
ren daar Ah _iman, S _esai en T _al-
mai,m die aan _Enak geboren wa-
ren.n Terloops zĳ opgemerkt dat
H _ebrono zeven jaar eerder was ge-
bouwd dan het Egyptische Z _oan.p

23 Toen zĳ tot aan het stroomdal
_Eskol waren gekomen,q sneden zĳ
voorts vandaar een rank met

´
e

´
en

tros druiven af.r Vervolgens droe-
gen zĳ hem aan een draagstok op
twee van de mannen, en ook nog
wat van de granaatappelss en wat
van de vĳgen. 24 Men noemde
die plaats het stroomdal _Eskol,t

wegens de druiventros die de zo-
nenvan _Isra

¨
el vandaar hadden af-

gesneden.

25 Ten slotte keerden zĳ na
verloop van veertig dagenu terug
van het verspieden van het land.
26 Zĳ gingen dus op weg en kwa-
men bĳ M _ozes en A _

¨
aron en de ge-

hele vergadering der zonen van _Is-
ra

¨
el in de wildernis van P _aran, te

K _ades.v Voorts brachten zĳ hun
en de gehele vergadering verslag
uit en lieten hun de vrucht van
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het land zien. 27 En zĳ bericht-
ten hem verder en zeiden: „Wĳ
zĳn het land binnengegaan waar-
heen gĳ ons hebt uitgezonden,
en het vloeit werkelĳk van melk
en honing,a en dit is zĳn vrucht.b

28 Niettemin zĳn de feiten dat
het volk dat in het land woont,
sterk is en de versterkte steden
zeer groot zĳn;c en ook hebben
wĳ daar degenen gezien die aan

_Enak geboren zĳn.d 29 De Ama-
lekietene wonen in het land van de
N _egeb,f en de Hethieten en de Je-
busieteng en de Amorietenh wonen
in het bergland, en de Kana

¨
anie-

teni wonen langs de zee en langs
de oever van de Jord _a _an.”

30 Toen trachtte K _alebj het volk
tot bedaren te brengen tegenover
M _ozes, en hĳ zei vervolgens: „La-
ten wĳ direct optrekken, en wĳ
zullen het stellig in bezit nemen,
want wĳ kunnen het zeker over-
meesteren.”k 31 Maar de man-
nen die met hem opgetrokken wa-
ren, zeiden: „Wĳ zĳn niet in staat
tegen dat volk op te trekken, want
het is sterker dan wĳ.”l 32 En
zĳ bleven tegenover de zonen van

_Isra
¨
el een slecht bericht uitbren-

genm over het land dat zĳ had-
den verspied, door te zeggen: „Het
land dat wĳ zĳn doorgetrokken
om het te verspieden, is een land
dat zĳn bewoners verslindt; en al
het volk dat wĳ in het midden
ervan hebben gezien, bestaat uit
mannen van buitengewone afme-
tingen.n 33 En wĳ hebben daar
de N _efilim gezien, de zonen van

_Enak,o die van de N _efilim afkom-
stig zĳn, zodat wĳ in onze eigen
ogen als sprinkhanen werden, en
dat werdenwĳ ook in hun ogen.”p

14 Toen verhief de gehele ver-
gadering haar stem, en die

hele nacht door liet het volk on-
ophoudelĳk zĳn stem weerklin-
ken en bleef het wenen.q 2 En
alle zonen van _Isra

¨
el gingen te-

gen M _ozes en A _
¨
aron murmure-

ren,r en de gehele vergadering
ging tegen hen zeggen: „Waren

wĳ maar in het land Eg _ypte ge-
storven, of waren wĳ maar ge-
storven in deze wildernis! 3 En
waarom brengt Jehovah ons naar
dit land om te vallen door het
zwaard?a Onze vrouwen en onze
kleinen zullen tot plundering wor-
den.b Is het niet beter dat wĳ te-
rugkeren naar Eg _ypte?”c 4 Zĳ
gingen zelfs zo ver dat zĳ tot el-
kaar zeiden: „Latenwĳ een hoofd
aanstellen en naar Eg _ypte terug-
keren!”d

5 Toen vielen M _ozes en A _
¨
aron

op hun aangezichte voor de gehe-
le gemeente van de vergadering
der zonen van _Isra

¨
el. 6 En J _o-

zua, de zoon van Nun,f en K _a-
leb, de zoon van Jef _unne,g die tot
degenen behoorden die het land
hadden verspied, scheurden hun
kleren,h 7 waarop zĳ het vol-
gende tot de gehele vergadering
der zonen van _Isra

¨
el zeiden: „Het

land dat wĳ zĳn doorgetrokken
om het te verspieden, is een zeer,
zeer goed land.i 8 Indien Jeho-
vah behagen in ons heeft gevon-
den,j dan zal hĳ ons stellig in
dit land brengen en het ons ge-
ven, een land dat vloeit van melk
en honing.k 9 Weest alleen niet
weerspannig tegen Jehovah;l en
GIJ, vreest het volk van het land
niet,m want zĳ zĳn brood voor
ons. Hun beschutting is van over
hen geweken,n en Jehovah is met
ons.o Vreest hen niet.”p

10 De gehele vergadering sprak
er echter over hen met stenen te
werpen.q En Jehovah’s heerlĳk-
heid verscheen boven de tent der
samenkomst aan alle zonen van

_Isra
¨
el.r

11 Ten slotte zei Jehovah tot
M _ozes: „Hoe langs zal dit volk
mĳ met minachting bejegenen,t

en hoe lang zullen zĳ geen ge-
loof in mĳ stellen, ondanks alle
tekenen die ik in hun midden heb
verricht?u 12 Laat mĳ hen met
pestilentie slaan en hen verdrĳ-
ven, en laat mĳ u tot een natie
maken, groter en machtiger dan
zĳ.”v
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13 Maar M _ozes zei tot Jeho-
vah: „Dan zullen de Egyptena-
ren stellig horen dat gĳ door uw
kracht dit volk uit hun midden
hebt opgevoerd.a 14 En zĳ zul-
len het stellig aan de bewoners
van dit land vertellen. Zĳ heb-
ben gehoord dat gĳ, Jehovah, te
midden van dit volk zĳt,b dat gĳ
van aangezicht tot aangezicht
zĳt verschenen.c Gĳ zĳt Jehovah,
en uw wolk staat boven hen, en
gĳ gaat voor hen uit, overdag in
de wolkkolom en ’s nachts in de
vuurzuil.d 15 Zoudt gĳ nu dit
volk als

´
e

´
en man ter dood bren-

gen,e dan zouden de nati
¨
en die van

uw faam hebben gehoord, stel-
lig het volgende zeggen: 16 ’Om-
dat Jehovah niet in staat was dit
volk in het land te brengen dat hĳ
hun onder ede beloofd had, heeft
hĳ hen toen maar in de wildernis
afgeslacht.’f 17 Nu dan, laat als-
tublieft uw kracht groot worden,g

o Jehovah, juist zoals gĳ gespro-
ken hebt, toen gĳ hebt gezegd:
18 ’Jehovah, langzaam tot toornh

en overvloedig in liefderĳke goed-
heid,i die dwaling en overtreding
vergeeft,j maar hĳ zal geenszins
vrĳstelling van straf geven,k daar
hĳ straf voor de dwaling van va-
ders brengt over zonen, over het
derde geslacht en over het vier-
de geslacht.’l 19 Vergeef alstu-
blieft de dwaling van dit volk
naar de grootheid van uw liefde-
rĳke goedheid, en juist zoals gĳ
dit volk vergiffenis geschonken
hebt van Eg _ypte af tot nu toe.”m

20 Toen zei Jehovah: „Waar-
lĳk, ik vergeef naar uw woord.n

21 En daarentegen zal, zo waar ik
leef, de gehele aarde met de heer-
lĳkheid van Jehovah vervuld wor-
den.o 22 Maar al de mannen die
mĳn heerlĳkheidp en mĳn teke-
nenq die ik in Eg _ypte en in de wil-
dernis heb verricht, hebben gezien
en mĳ toch nu reeds tienmaal op
de proef zĳn blĳven stellen,r en
niet naar mĳn stem hebben ge-
luisterd,s 23 zullen nimmer het
land zien dat ik hunvaderen onder

ede beloofd heb, ja, allen die mĳ
met minachting bejegenen, zul-
len het niet zien.a 24 Wat mĳn
knecht K _alebb betreft, omdat ge-
bleken is dat hĳ een andere geest
bezit en hĳ mĳ volkomen is blĳ-
ven navolgen,c zal ik hem stellig
in het land brengenwaar hĳ heen
geweest is, en zĳn nageslacht zal
het in bezit nemen.d 25 Wendt
Umorgen om, terwĳl de Amalekie-
ten en de Kana

¨
anietene in de laag-

vlakte wonen, en breekt op om de
wildernis in te trekken langs de
weg van de Rode Zee.”f

26 En Jehovah sprak verder tot
M _ozes en A _

¨
aron, en zei: 27 „Hoe

lang zal deze boze vergadering
dit gemurmureer dat zĳ tegen
mĳ aanheffen, nog volhouden?g

Ik heb de murmureringen van de
zonen van _Isra

¨
el, waarmee zĳ te-

gen mĳ murmureren,h gehoord.
28 Zeg tot hen: ’„Zo waar ik leef,”
is de uitspraak van Jehovah, „in-
dien ik U niet juist zo zal doen
als GIJ ten aanhoren van mĳ hebt
gesproken!i 29 In deze wilder-
nis zullen UW lĳken vallen,j ja,
al UW ingeschrevenen van UWge-
hele aantal van twintig jaar oud
en daarboven, GIJ die tegen mĳ
hebt gemurmureerd.k 30 Wat U

aangaat, GIJ zult het land niet
binnengaan waaromtrent ik mĳn
hand [in een eed] heb opgehevenl

om er bĳ U te verblĳven, behalve
K _aleb, de zoon van Jef _unne, en J _o-
zua, de zoon van Nun.m

31 En UW kleinen, die volgens
UW zeggen tot plundering zouden
wordenn — ook die zal ik er stel-
lig in brengen, en zĳ zullen inder-
daad het land leren kennen dat
GIJ verworpen hebt.o 32 Maar
´

UW lĳken zullen in deze wildernis
vallen.p 33 En UW zonen zullen
veertig jaar lang herders wor-
den in de wildernis,q en zĳ zullen
de verantwoordelĳkheid voor UW

hoererĳen moeten dragen,r tot-
dat UW lĳken in de wildernis hun
einde vinden.s 34 Volgens het
aantal dagen dat GIJ het land hebt
verspied, veertig dagen,t een dag
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voor een jaar, een dag voor een
jaar,a zult GIJ veertig jaar de ver-
antwoordelĳkheid voor UW dwa-
lingen dragen,b daar GIJ moet we-
ten wat het betekent als ik mĳ
afkeer.c

35 Ik, Jehovah, heb gesproken,
indien ik dit niet zal doen met
heel deze boze vergadering,d zĳ
die zich tegen mĳ vergaderd heb-
ben: In deze wildernis zullen zĳ
hun einde vinden, en daar zullen
zĳ sterven.e 36 En de mannen
die M _ozes heeft uitgezonden om
het land te verspieden en die ver-
volgens bĳ hun terugkeer heel
de vergadering tegen hem deden
murmureren door een slecht be-
richt ten nadele van het land uit
te brengen,f 37 ja, de mannen
die het slechte bericht over het
land hebben uitgebracht, zullen
door de gesel voor het aangezicht
van Jehovah sterven.g 38 Maar
J _ozua, de zoon van Nun, en K _a-
leb, de zoon van Jef _unne, zullen
stellig blĳven leven van die man-
nen die het land zĳn gaan ver-
spieden.” ’ ”h

39 Toennu M _ozes dezewoorden
tot alle zonen van _Isra

¨
el sprak,

ging het volk zware rouw bedrĳ-
ven.i 40 Bovendien stonden zĳ
vroeg in de morgen op en tracht-
ten de top van de berg te beklim-
men, terwĳl zĳ zeiden: „Hier zĳn
wĳ, enwĳ moeten optrekken naar
de plaats waarvan Jehovah mel-
ding heeft gemaakt. Want wĳ heb-
ben gezondigd.”j 41 Maar M _ozes
zei: „Waarom overschrĳdt GIJ het
bevel van Jehovah?k Doch dat zal
niet lukken. 42 Trekt niet op,
want Jehovah is niet in UW mid-
den, opdat GIJ niet de nederlaag
lĳdt voor UW vĳanden.l 43 Want
de Amalekieten en de Kana

¨
anie-

ten zĳn daar v
´
o

´
or U;m en GIJ zult

stellig vallen door het zwaard,
want omdat GIJ U van het vol-
gen van Jehovah hebt afgekeerd,
zal Jehovah voortaan niet met U

zĳn.”n

44 Zĳ waren echter zo verme-
tel om de top van de berg te be-

klimmen,a maar de ark van Jeho-
vah’s verbond en M _ozes weken
niet uit het midden van de le-
gerplaats.b 45 Toen kwamen de
Amalekietenc en de Kana

¨
anieten

die op die berg woonden, naar
beneden en versloegen hen ver-
volgens en joegen hen uiteen tot
H _ormad toe.

15 Voorts sprak Jehovah tot
M _ozes en zei: 2 „Spreek

tot de zonen van _Isra
¨
el, en gĳ

moet tot hen zeggen: ’Wanneer
GIJ ten slotte in het land van UW

woonplaatsen komt, dat ik U geef,e

3 en GIJ Jehovah een vuuroffer
moet opdragen,f een brandofferg

of een slachtoffer, om een spe-
ciale gelofte te vervullen, of vrĳ-
willig,h of tĳdens UW periodieke
feesten,i ten einde Jehovah een
rustig stemmende geur te berei-
den,j uit het rundvee of uit het
kleinvee, 4 dan moet degene
die zĳn offergave aanbiedt, Jeho-
vah een graanoffer van een tien-
de efa meelbloem aanbieden,k be-
vochtigd met een vierde hin olie.
5 En gĳ dient een vierde hin wĳn
als drankoffer op te dragen,l te za-
men met het brandoffer of voor
het slachtoffer van elk mannetjes-
lam. 6 Of voor een ram dient
gĳ een graanoffer van twee tien-
de meelbloem op te dragen, be-
vochtigd met een derde hin olie.
7 En gĳ dient een derde hin wĳn
als drankoffer aan te bieden, tot
een rustig stemmende geur voor
Jehovah.

8 Maar ingeval gĳ een manne-
tje uit het rundvee als brand-
offerm of als slachtoffer opdraagt
om een speciale gelofte te vervul-
lenn of als gemeenschapsoffers
voor Jehovah,o 9 dan moet men
te zamen met het mannetje uit
het rundvee een graanofferp van
drie tiende meelbloem aanbieden,
bevochtigdmet een halve hin olie.
10 En gĳ dient een halve hin
wĳn als drankoffer aan te bieden,q

als een vuuroffer tot een rustig
stemmende geur voor Jehovah.
11 Zo dient gedaan te worden
voor elke stier of voor elke ram
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of voor
´
e

´
en exemplaar onder de

mannetjeslammeren of onder de
geiten. 12 Ongeacht het aan-
tal dat GIJ mocht opdragen, GIJ

dient voor elk [daarvan] zo te
doen, overeenkomstig hun aan-
tal. 13 Iedere ingeborene dient
ze op dezewĳze op te dragen, wan-
neer hĳ een vuuroffer tot een rus-
tig stemmende geur voor Jehovah
aanbiedt.a

14 En ingeval er een inwonen-
de vreemdeling bĳ U vertoeft of
iemand die inUWgeslachten reeds
lang in UW midden is, en hĳ een
vuuroffer tot een rustig stemmen-
de geur voor Jehovah moet opdra-
gen, dan dient hĳ net zo te doen
als GIJ dient te doen.b 15 GIJ die
tot de gemeente behoort en de in-
wonende vreemdeling die [bĳ U]
vertoeft, zullen

´
e

´
en inzetting heb-

ben.c Het zal een inzetting zĳn tot
onbepaalde tĳd voor UW geslach-
ten. GIJ en de inwonende vreem-
deling dienenvoor Jehovahwerke-
lĳk gelĳk te zĳn.d 16 E

´
enwet en

´
e

´
en rechterlĳke beslissing dient

te gelden voor U en voor de inwo-
nende vreemdeling die bĳ U ver-
toeft.’ ”e

17 En Jehovah sprak verder tot
M _ozes en zei: 18 „Spreek tot de
zonen van _Isra

¨
el, en gĳ moet tot

hen zeggen: ’Wanneer GIJ in het
land komt waarheen ik U breng,f

19 dan moet het geschieden dat
GIJ, wanneer GIJ iets van het brood
van het land eet,g een bĳdrage
aan Jehovah dient te schenken.
20 GIJdient een bĳdrage te schen-
ken van de eerstelingenh van UW

grofgemalen meel, als ringvormi-
ge koeken. Zoals de bĳdrage van
een dorsvloer, zo dient GIJ het
bĳ te dragen. 21 Van de eerste-
lingen van UW grofgemalen meel
dient GIJ iets als een bĳdrage aan
Jehovah te schenken, in al UWge-
slachten.

22 Ingeval GIJ nu een fout be-
gaat en al deze geboden die Jeho-
vah tot M _ozes gesproken heeft,
niet doet,i 23 alles wat Jehovah

Udoor bemiddeling van M _ozes ge-
boden heeft van de dag af dat
Jehovah geboden heeft en daar-
na, voor UWgeslachten, 24 dan
moet het geschieden dat indien
het ver van de ogen van de verga-
dering bĳ vergissing is gebeurd,
de gehele vergadering alsdan

´
e

´
en

jonge stier als brandoffer moet op-
dragen tot een rustig stemmende
geur voor Jehovah, en het daar-
bĳ behorend graanoffer en drank-
offer overeenkomstig de voorge-
schreven gang van zaken,a en
´
e

´
en geitenbokje als zondeoffer.b

25 En de priester moet voor de
gehele vergadering der zonen van

_Isra
¨
el verzoening doen,c en het

moet hun vergevenworden; want
het was eenvergissing,d en zĳ, van
hun kant, hebben voor hun vergis-
sing als hun offergave een vuurof-
fer aan Jehovah en hun zondeoffer
voor het aangezicht van Jehovah
gebracht. 26 En het moet de ge-
hele vergadering der zonen van _Is-
ra

¨
el vergevenworden,e alsmede de

inwonende vreemdeling die in hun
midden vertoeft, want het was bĳ
vergissing van de zĳde van het ge-
hele volk.

27 En indien enige ziel bĳ ver-
gissing zondigt,f dan moet hĳ een
geit van nog geen jaar als zonde-
offer aanbieden.g 28 Ende pries-
ter moet verzoening doen voor de
ziel die door een zonde onopzette-
lĳkeen fout heeft begaan voor het
aangezicht van Jehovah, ten ein-
de er verzoening voor te doen, en
het moet hem vergeven worden.h

29 Wat de ingeborene onder de zo-
nen van _Isra

¨
el betreft en de in-

wonende vreemdeling die in hun
middenvertoeft, er dient

´
e

´
enwet

voor U te gelden ten opzichte van
het onopzettelĳk doen van iets.i

30 Maar de ziel die iets moed-
willig doet,j of hĳ nu een inge-
borene of een inwonende vreem-
deling is, door schimpend over
Jehovah te spreken,k die ziel moet
in dat geval uit het midden van
zĳn volk worden afgesneden.l
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31 Omdat hĳ Jehovah’s woord
heeft verachta en zĳn gebod heeft
overtreden,b dient die ziel zonder
mankeren afgesneden teworden.c

Zĳn eigen dwaling is op hem.’”d

32 Terwĳl de zonen van _Isra
¨
el

nog steeds in de wildernis waren,
vonden zĳ eens een man die op de
sabbatdag stukken hout aan het
sprokkelen was.e 33 Degenen
die hem gevonden hadden ter-
wĳl hĳ stukken hout sprokkelde,
brachten hem toen naar M _ozes en
A _

¨
aron en de gehele vergadering.

34 Zĳ dan stelden hem in ver-
zekerde bewaring,f omdat er nog
niet uitdrukkelĳk verklaard was
wat er met hem gedaan moest
worden.

35 Te zĳner tĳd zei Jehovah
tot M _ozes: „De man dient zonder
mankeren ter dood gebracht te
worden,g waarbĳ de gehele verga-
dering hem buiten de legerplaats
met stenen dient te werpen.”h

36 Bĳgevolg voerde de gehele
vergadering hem buiten de leger-
plaats en wierp hem met stenen,
zodat hĳ stierf, juist zoals Jeho-
vah M _ozes geboden had.

37 Verder zei Jehovah het vol-
gende tot M _ozes: 38 „Spreek tot
de zonen van _Isra

¨
el, en gĳ moet

tot hen zeggen dat zĳ zich van
franje voorziene randen aan de zo-
men van hun kleren moeten ma-
ken, in al hun geslachten, en bo-
ven de van franje voorziene rand
van de zoomi moeten zĳ een blauw
snoer aanbrengen: 39 ’En het
moet U tot een van franje voor-
ziene rand dienen, en GIJ moet
die zien en U alle geboden van Je-
hovah herinnerenj en ze doen, en
GIJ moet niet UW hart en UW ogen
gaan volgen,k die GIJ volgt in im-
morele gemeenschap.l 40 De be-
doeling is dat GIJ al mĳn geboden
indachtig moogt zĳn en [ze] stel-
lig moogt volbrengen en U inder-
daad heilig betoont voor UW God.m

41 Ik ben Jehovah, UW God, die U

uit het land Eg _ypte heb geleid om
mĳ als UWGod te doen kennen.n Ik
ben Jehovah, UW God.’ ”o

16 Toen stond K _oracha op, de
zoon van J _izhar,b de zoon

van K _ehath,c de zoon van L _evi,d

te zamen met D _athane en Ab _i-
ram,f de zonen van El _iab,g en On,
de zoon van P _eleth, de zonen van
R _uben.h 2 Zĳ dan stonden op
voor het aangezicht van M _ozes,
zĳ en tweehonderd vĳftig mannen
uit de zonen van _Isra

¨
el, oversten

van de vergadering, opgeroepe-
nen van de samenkomst, mannen
van naam. 3 Zo verzamelden zĳ
zich tegeni M _ozes en A _

¨
aron en zei-

den tot hen: „Nu is het genoeg,
want de gehele vergadering, zĳ al-
len zĳnheiligj en Jehovah is in hun
midden.k Waarom dient GIJ U dan
boven de gemeente van Jehovah te
verheffen?”l

4 Toen M _ozes het te horen
kreeg, viel hĳ terstond op zĳn
aangezicht. 5 Daarna sprak hĳ
tot K _orach en tot heel zĳn verga-
dering, en zei: „Morgenochtend
zal Jehovah bekendmaken wie
hem toebehoortm en wie heilig
isn enwie tot hemmoet naderen,o

en al wie hĳ mocht uitkiezen,p

zal tot hem naderen. 6 Doet dit:
Neemt U vuurpotten,q K _orach en
heel zĳn vergadering,r 7 en doet
daar morgen vuur in en legt er
reukwerk op voor het aangezicht
van Jehovah, en het moet geschie-
den dat de man die Jehovah zal
uitkiezen,s die is de heilige. Nu is
het genoeg, GIJ zonen van L _evi!”t

8 Vervolgens zei M _ozes tot K _o-
rach: „Luistert alstublieft, GIJ zo-
nenvanL _evi. 9 Is het zo’n klei-
nigheid voor ulieden dat de God
van _Isra

¨
el ulieden van de ver-

gadering van _Isra
¨
el heeft afge-

zonderdu om U tot zich te doen
naderen, ten einde de dienst met
betrekking tot Jehovah’s taber-
nakel te verrichten en v

´
o

´
or de

vergadering te staan, om hen te
dienen,v 10 en dat hĳ u en al
uw broeders, de zonen van L _evi,
met u zou doen naderen? Moet
gĳlieden dan ook nog het pries-
terschap trachten te verkrĳ-
gen?w 11 Om die reden zĳt gĳ
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en heel uw vergadering die zich
vergadert, tegen Jehovah.a Wat
A _

¨
aron betreft, wat is hĳ dat gĳ-

lieden tegen hem zoudt murmu-
reren?”b

12 Later liet M _ozes D _athan en
Ab _iram,c de zonen van El _iab, roe-
pen, maar zĳ zeiden: „Wĳ zullen
niet opkomen!d 13 Is het zo’n
kleinigheid dat gĳ ons hebt op-
gevoerd uit een land vloeiende
van melk en honing om ons in
dewildernis ter dood te brengen,e

dat gĳ ook nog dient te trach-
ten tot het uiterste de vorst over
ons te spelen?f 14 Zoals de za-
ken nu staan, hebt gĳ ons niet in
een land gebracht dat vloeit van
melk en honing,g om ons velden
en wĳngaarden als erfdeel te ge-
ven.Wilt gĳ de ogenvan dieman-
nenuitsteken?Wĳ zullen niet op-
komen!”

15 Toen werd M _ozes zeer toor-
nig en zei tot Jehovah: „Wend uw
aangezicht niet tot hun graanof-
fer.h Niet

´
e

´
en ezelhengst heb ik

van hen weggenomen, noch heb
ik een van hen kwaad gedaan.”i

16 Toen zei M _ozes tot K _orach:j

„Gĳ en heel uw vergadering, ver-
schĳnt morgen voor het aange-
zicht van Jehovah,k gĳ en zĳ en
A _

¨
aron. 17 En neemt ieder UW

vuurpot, en gĳlieden moet er
reukwerk op doen en ieder UW

vuurpot voor het aangezicht van
Jehovah aanbieden, tweehon-
derd vĳftig vuurpotten, en gĳ
en A _

¨
aron ieder UW vuurpot.”

18 Zĳ namen dus ieder hun vuur-
pot en deden er vuur op en leg-
den er reukwerk op en gingen aan
de ingang van de tent der samen-
komst staan met M _ozes en A _

¨
aron.

19 Toen nu K _orach heel de ver-
gaderingl bĳ de ingang van de
tent der samenkomst tegen hen
had bĳeengebracht, verscheen Je-
hovah’s heerlĳkheid aan de gehe-
le vergadering.m

20 Nu sprak Jehovah tot M _ozes
en A _

¨
aron, en zei: 21 „Zondert U

uit het midden van deze vergade-
ring af,n opdat ik hen in een ogen-

blik kan uitroeien.”a 22 Toen
vielen zĳ op hun aangezicht en
zeiden: „O God, gĳ God van de
geestenvan elke soort vanvlees,b

zult gĳ als slechts
´
e

´
en man zon-

digt, op de gehele vergadering ver-
ontwaardigd worden?”c

23 Hierop sprak Jehovah tot
M _ozes en zei: 24 „Spreek tot de
vergadering en zeg: ’Gaat weg uit
de omtrek van de woningen van
K _orach, D _athan en Ab _iram!’ ”d

25 Daarna stond M _ozes op en
ging naar D _athan en Ab _iram, en
de oudere mannene van _Isra

¨
el

gingen met hem. 26 Toen sprak
hĳ tot de vergadering en zei: „Ver-
wĳdert U alstublieft van voor de
tenten van deze goddeloze man-
nen en raakt niets aan wat hun
toebehoort,f opdat GIJ niet in al
hun zonde wordt weggevaagd.”
27 Onmiddellĳk gingen zĳ aan
alle zĳden weg van voor de wo-
ning van K _orach, D _athan en Ab _i-
ram, en D _athan en Ab _iram kwa-
men naar buiten en gingen aan
de ingang van hun tenten staan,g

met hun vrouwen en hun zonen
en hun kleinen.

28 Toen zei M _ozes: „Hieraan
zult GIJ weten dat Jehovah mĳ ge-
zonden heeft om al deze daden te
doen,h dat het niet uit mĳn eigen
hart is:i 29 Indien deze perso-
nen zullen sterven overeenkom-
stig de dood van alle mensen en
zĳ met de straf van alle men-
sen gestraft zullen worden,j dan
is het niet Jehovah die mĳ ge-
zonden heeft.k 30 Maar indien
het iets geschapens is wat Jeho-
vah zal scheppen,l en de grond
zĳn mond moet openen en hen
moet verzwelgenm met alles wat
hun toebehoort, en zĳ levend in
Sje _o _ol moeten afdalen,n dan zult
GIJ zeker weten dat deze mannen
Jehovahmet minachting bejegend
hebben.”o

31 Nu geschiedde het dat zo-
dra hĳ ge

¨
eindigd hadal dezewoor-

den te spreken, daar spleet de
grond die onder hen was van-
een.p 32 De aarde opende toen
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haar mond en verzwolg hen en
hun huisgezinnen en alle mensen
die bĳ K _orach behoorden en alle
have.a 33 Zo daalden zĳ en al-
len die bĳ hen behoorden, levend
in Sje _o _ol af, waarna de aarde hen
overdekte,b zodat zĳ vergingen
uit het midden van de gemeen-
te.c 34 En alle Isra

¨
elieten die

om hen heen stonden, vluchtten
ophet geschreeuw van hen, want
zĳ zeiden toen: „Wĳ zĳn bevreesd
dat de aarde ons misschien ver-
zwelgt!”d 35 En een vuur ging
uit van Jehovahe en verteerde ver-
volgens de tweehonderd vĳftig
mannen die het reukwerk offer-
den.f

36 Nu sprak Jehovah tot M _o-
zes en zei: 37 „Zeg tot Ele _azar,
de zoon van A _

¨
aron, de priester,

dat hĳ de vuurpotteng van tussen
de brand dient op te nemen, ’En
strooi het vuur daarginds; want
ze zĳn heilig, 38 ja, de vuurpot-
ten van deze mannen die tegen
hun eigen ziel gezondigd hebben.h

En men moet er dunne metalen
platen van maken tot een bekle-
ding voor het altaar,i want zĳ heb-
ben ze voor het aangezicht van
Jehovah aangeboden, zodat ze hei-
lig zĳn geworden; en ze behoren
de zonen van _Isra

¨
el tot een teken

te dienen.’ ”j 39 Bĳgevolg nam
Ele _azar, de priester, de koperen
vuurpottenk die degenen die ver-
brand waren, hadden aangebo-
den, en vervolgens plette men ze
tot een bekleding voor het altaar,
40 tot een gedachtenis voor de zo-
nen van _Isra

¨
el, opdat geen vreem-

del man, die niet tot het nage-
slacht van A _

¨
aron behoort, zou

naderen om reukwerk te bran-
den voor het aangezicht van Je-
hovah,m en het niemand mocht
vergaan als K _orach en zĳn verga-
dering,n juist zoals Jehovah door
bemiddeling van M _ozes tot hem
gesproken had.

41 En direct de daaropvolgen-
de dag ging de gehele vergadering
der zonen van _Isra

¨
el tegen M _o-

zes en A _
¨
aron murmureren,o door

te zeggen: „Gĳlieden, GIJ hebt Je-
hovah’s volk ter dood gebracht.”
42 Nu gebeurde het toen de ver-
gadering zich tegen M _ozes en
A _

¨
aron verzameld had, dat zĳ zich

naar de tent der samenkomst
keerden; en zie! de wolk overdek-
te haar, en toen verscheen Jeho-
vah’s heerlĳkheid.a

43 Nu traden M _ozes en A _
¨
aron

v
´
o

´
or de tent der samenkomst.b

44 Toen sprak Jehovah tot M _o-
zes en zei: 45 „Staat op uit het
midden van deze vergadering,
opdat ik hen in een ogenblik
kan uitroeien.”c Hierop vielen zĳ
op hun aangezicht.d 46 Daarna
zei M _ozes tot A _

¨
aron: „Neem de

vuurpot en doe er vuur in van
het altaare en doe er reukwerk op
en ga haastig naar de vergade-
ring en doe verzoening voor hen,f

want de verontwaardiging is van
het aangezicht van Jehovah uit-
gegaan.g De plaag is begonnen!”
47 A _

¨
aron nam hem terstond,

juist zoals M _ozes gesproken had,
en snelde toen tot midden on-
der de gemeente; en zie! de plaag
was onder het volk begonnen.
Hĳ deed dus het reukwerk erop
en ging verzoening doen voor
het volk. 48 En hĳ bleef tussen
de doden en de levenden staan.h

Ten slotte werd de gesel gestuit.i

49 En [het aantal] dergenen die
ten gevolge van de gesel gestor-
ven waren, bedroeg veertiendui-
zend zevenhonderd, afgezien van
degenen die wegens K _orach ge-
storven waren. 50 Toen A _

¨
aron

ten slotte naar M _ozes bĳ de in-
gang van de tent der samen-
komst terugkeerde, was de gesel
gestuit.

17 Nu sprak Jehovah tot M _o-
zes en zei: 2 „Spreek tot

de zonen van _Isra
¨
el en neem van

hen voor elk vaderlĳk huis
´
e

´
en

stafj van al hun oversten,k volgens
het huis van hun vaderen, twaalf
staven. Gĳ zult ieders naam op
zĳn staf schrĳven. 3 En A _

¨
arons

naam zult gĳ op L _evi’s staf schrĳ-
ven, want er is

´
e

´
en staf voor het
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hoofd van het huis van hun vade-
ren. 4 En gĳ moet ze in de tent
der samenkomst v

´
o

´
or de Getuige-

nisa neerleggen, waar ik mĳ ge-
regeld aan U vertoon.b 5 En het
moet geschieden dat de man die
ik zal uitkiezen,c diens staf zal uit-
botten, en ik zal de tegen mĳ ge-
richte murmureringend van de zo-
nen van _Isra

¨
el, waarmee zĳ tegen

Umurmureren,e stellig tot zwĳgen
brengen.”

6 M _ozes sprak dus tot de zo-
nen van _Isra

¨
el en toen gaven al

hun oversten hem een staf voor
iedere overste, een staf voor iede-
re overste, volgens het huis van
hun vaderen, twaalf staven;f en
A _

¨
arons staf bevond zich onder

hun staven.g 7 Vervolgens leg-
de M _ozes de staven voor het aan-
gezicht van Jehovah in de tent
der Getuigenish neer.

8 Nu gebeurde het de volgen-
de dag dat toen M _ozes de tent
der Getuigenis binnenging, zie!
A _

¨
arons staf voor het huis van

L _evi was uitgebot, en hĳ bracht
knoppen voort en deed bloesems
ontluiken en droeg rĳpe amande-
len. 9 Toen bracht M _ozes alle
staven van voor het aangezicht
van Jehovah naar buiten tot alle
zonen van _Isra

¨
el, waarop zĳ gin-

gen kĳken en iedere man zĳn
eigen staf nam.

10 Dientengevolge zei Jehovah
tot M _ozes: „Leg A _

¨
arons stafi weer

v
´
o

´
or de Getuigenis als iets om be-

waard te worden tot een tekenj

voor de zonen van weerspan-
nigheid,k opdat hun murmurerin-
gen tegen mĳ mogen ophouden,
opdat zĳ niet sterven.” 11 Ter-
stond deed M _ozes juist zoals Je-
hovah hem geboden had. Juist zo
deed hĳ.

12 Toen zeiden de zonen van
_Isra

¨
el het volgende tot M _ozes:

„Nu zullen wĳ stellig de laatste
adem uitblazen, wĳ zullen stellig
vergaan, wĳ allen zullen stellig
vergaan.l 13 Iedereen die toe-
treedt,m die tot Jehovah’s taber-
nakel nadert, zal sterven!n Moet

het voor ons er dan op uitlopen
dat wĳ z

´
o de laatste adem uitbla-

zen?”a

18 Voorts zei Jehovah tot
A _

¨
aron: „Gĳ en uw zonen

en het huis van uw vader met u
zult de verantwoordelĳkheid dra-
gen voor de dwaling [die] tegen
het heiligdom [wordt begaan],b en
gĳ en uw zonen met u zult de
verantwoordelĳkheid dragenvoor
de dwaling [die] tegen UW pries-
terschap [wordt begaan].c 2 En
doe ook uw broeders van de stam
L _evi, de clan van uw vader, met
u naderen, opdat zĳ bĳ u gevoegd
mogen worden en u, zowel u als
uw zonen met u, v

´
o

´
or de tent

der Getuigenisd mogen dienen.e

3 En zĳ moeten hun plicht je-
gens u en hun plicht ten opzich-
te van de gehele tent in acht ne-
men.f Alleen mogen zĳ niet tot
het gerei van de heilige plaats
en tot het altaar naderen, opdat
zĳ niet sterven,g zowel zĳ als ook
gĳlieden. 4 En zĳ moeten bĳ u
gevoegd worden en moeten hun
plicht ten opzichte van de tent
der samenkomst in acht nemen
met betrekking tot heel de dienst
van de tent, en geen vreemde
mag ulieden naderen.h 5 En GIJ

moet UW plicht ten opzichte van
de heilige plaatsi enUW plicht ten
opzichte van het altaarj in acht
nemen, opdat er geen veront-
waardigingk meer over de zonen
van _Isra

¨
el komt. 6 En ik, zie! ik

heb UW broeders, de levieten, uit
het midden der zonen van _Isra

¨
el

genomenl als een geschenk voor
U,m als gegevenen aan Jehovah
om de dienst met betrekking tot
de tent der samenkomst te ver-
richten.n 7 En gĳ en uw zonen
met u, GIJ dient UW priesterschap
te beschermen met betrekking
tot alles wat met het altaar te
maken heeft en met betrekking
tot datgene wat binnen het gor-
dĳn is;o en gĳlieden moet dienst
verrichten.p Als een dienst die
een geschenk is, zal ik UW pries-
terschap geven, en de vreemde
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die nadert, dient ter dood ge-
bracht te worden.”a

8 En Jehovah sprak verder tot
A _

¨
aron: „Wat mĳ aangaat, zie! ik

heb u de zorg opgedragen voor
de bĳdragen die mĳ worden ge-
schonken.b Van alle heilige din-
gen van de zonen van _Isra

¨
el heb

ik ze u en uw zonen gegeven als
een aandeel, als een toegewezen
deel tot onbepaalde tĳd.c 9 Van
de allerheiligste dingen, van het
vuuroffer, dient dit u toe te ko-
men: al hun offergaven met al
hun graanoffersd en al hun zon-
deofferse en al hun schuldoffers,f

die zĳ mĳ zullen teruggeven. Het
is iets allerheiligst voor u en voor
uw zonen. 10 Op een allerhei-
ligste plaats dient gĳ het te eten.g

Al wat mannelĳk is, dient het te
eten.h Het dient iets heiligs voor
u te worden.i 11 En dit behoort
u toe: de bĳdragej van hun gave
met alle beweegoffersk van de zo-
nen van _Isra

¨
el. Ik heb ze u en uw

zonen en uw dochters met u ge-
geven,l als een toegewezen deel
tot onbepaalde tĳd. Iedereen die
in uw huis rein is, mag het eten.m

12 Al het beste van de olie en
al het beste van de nieuwe wĳn
en het koren, hun eerstelingen,n

die zĳ Jehovah zullen geven, u
heb ik ze gegeven.o 13 De eer-
ste rĳpe vruchten van alles wat
op hun land is, die zĳ aan Jeho-
vah zullen brengen, u dient het
toe te komen.p Iedereen die in uw
huis rein is, mag het eten.

14 Al het gebannene in _Isra
¨
el

dient u toe te komen.q

15 Al wat de moederschoot
opent,r van elke soort van vlees,
dat men Jehovah zal aanbieden,
onder de mensen en onder de die-
ren, dient u toe te komen. Maar
het eerstgeborene van de men-
sen dient gĳ zonder mankeren
los te kopen;s en het eerstgebo-
rene van de onreine dieren dient
gĳ los te kopen.t 16 En met een
loskoopprĳs ervoor dient gĳ het
vanaf een maand oud los te ko-
pen, volgens de geschatte waar-
de, vĳf zilveren sikkelen volgens

de sikkel van de heilige plaats.a

Deze is twintig gera.b 17 Alleen
de eerstgeboren stier of het eerst-
geboren mannetjeslamof de eerst-
geboren geit dient gĳ niet los te
kopen.c Ze zĳn iets heiligs. Hun
bloedd dient gĳ op het altaar te
sprenkelen, en hun vet dient gĳ in
rook te doen opgaan als een vuur-
offer tot een rustig stemmende
geur voor Jehovah.e 18 En hun
vlees dient u toe te komen. Even-
als de borst van het beweegoffer
en evenals de rechterpoot dient
het u toe te komen.f 19 Alle hei-
lige bĳdragen,g die de zonen van
_Isra

¨
el aan Jehovah zullen bĳdra-

gen, heb ik u en uw zonen en uw
dochters met u gegeven, als een
toegewezen deel tot onbepaalde
tĳd.h Het is een tot onbepaalde
tĳd durend zoutverbond voor het
aangezicht van Jehovahvoor u en
uw nageslacht met u.”i

20 Vervolgens zei Jehovah tot
A _

¨
aron: „In hun land zult gĳ geen

erfdeel hebben, en een aandeel in
hun midden zal u niet te beurt
vallen.j Ik ben uw aandeel en uw
erfdeel in het midden van de zo-
nen van _Isra

¨
el.k

21 En aan de zonen van L _evi,
zie! heb ik elk tiendel deel in _Is-
ra

¨
el tot erfdeel gegeven als ver-

goeding voor hun dienst die zĳ
verrichten, de dienst van de tent
der samenkomst. 22 En de zo-
nen van _Isra

¨
el dienen niet meer

tot de tent der samenkomst te
naderen, waardoor zĳ zonde op
zich zouden laden en sterven.m

23 En de levieten, die moeten de
dienst met betrekking tot de tent
der samenkomst verrichten, en zĳ
zĳn degenen die de verantwoor-
delĳkheid voor hun dwaling die-
nen te dragen.n Het is een in-
zetting tot onbepaalde tĳd in
UW geslachten dat zĳ geen erfe-
lĳk bezit dienen te verkrĳgen in
het midden van de zonen van _Is-
ra

¨
el.o 24 Want het tiende deel

van de zonen van _Isra
¨
el, dat zĳ
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Ga 6:6; Heb 7:5; m Nu 16:40; Nu 17:13; n Nu 3:7;

Nu 18:1; o Joz 13:33.
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als een bĳdrage voor Jehovah zul-
len bĳdragen, heb ik aan de levie-
ten tot erfdeel gegeven. Daarom
heb ik tot hen gezegd: ’Zĳ dienen
geen erfelĳk bezit te verkrĳgen
in het midden van de zonen van
_Isra

¨
el.’ ”a

25 Toen sprak Jehovah tot M _o-
zes en zei: 26 „En gĳ dient tot
de levieten te spreken, en gĳ moet
tot hen zeggen: ’GIJ zult van de zo-
nen van _Isra

¨
el het tiende deel ont-

vangen dat ik U van hen als UW

erfdeel heb gegeven,b en GIJ moet
daarvan als een bĳdrage voor Je-
hovah een tiende deel van het
tiende deel bĳdragen.c 27 En
het moet U worden toegerekend
als UW bĳdrage, zoals het koren
van de dorsvloerd en zoals de vol-
ledige opbrengst van de wĳn- of
de oliepers. 28 Aldus zult ook
G

´
I
´
J een bĳdrage voor Jehovah bĳ-

dragen van al UW tiende gedeel-
ten die GIJ van de zonen van _Is-
ra

¨
el zult ontvangen, en daarvan

moet GIJ de bĳdrage voor Jeho-
vah aan de priester A _

¨
aron geven.

29 Van alles wat U geschonken
wordt, zult GIJ elke soort van bĳ-
drage voor Jehovah bĳdragen, van
het allerbeste ervan,e als iets hei-
ligs daarvan.’

30 En gĳ moet tot hen zeggen:
’Wanneer GIJ het beste daarvan
bĳdraagt,f dan zal dit de levieten
stellig worden toegerekendals de
opbrengst van de dorsvloer en
als de opbrengst van de wĳn- of
de oliepers. 31 En GIJ moet het
eten op elke plaats, GIJ en UW

huisgezin, want het is UW loon als
vergoeding voor UW dienst in de
tent der samenkomst.g 32 En GIJ

moogt ten aanzien daarvan geen
zonde op U laden wanneer GIJ

het beste ervan bĳdraagt, en GIJ

moogt de heilige dingen van de
zonen van _Isra

¨
el niet ontwĳden,

opdat GIJ niet sterft.’ ”h

19 Voorts sprak Jehovah tot
M _ozes en A _

¨
aron, en zei:

2 „Dit is een wetsinzetting die
Jehovah geboden heeft, door te
zeggen: ’Spreek tot de zonen van

_Isra
¨
el dat zĳ voor u een gave rode

koe dienen te nemen, waaraan
geen gebrek isa en waarop nog
geen juk is gekomen.b 3 En GIJ

moet haar aan de priester Ele _azar
geven, en hĳ moet haar buiten de
legerplaats brengen, en ze moet in
zĳn tegenwoordigheid worden ge-
slacht. 4 Dan moet de priester
Ele _azar met zĳn vinger wat van
haar bloed nemen enwat van haar
bloed zevenmaal recht in de rich-
ting van de voorzĳde van de tent
der samenkomst spatten.c 5 En
de koe moet voor zĳn ogen wor-
den verbrand. Haar huid en haar
vlees en haar bloed te zamen met
haar drek zullen verbrand wor-
den.d 6 En de priester moet ce-
derhoute en hysopf en karmozĳ-
neng stof nemen en dat midden op
de brandende koe werpen. 7 En
de priester moet zĳn kleren was-
sen en zĳn vlees in water baden,
en daarna mag hĳ in de leger-
plaats komen; maar de priester
moet tot de avond onrein zĳn.

8 En degene die haar verbrand
heeft, zal zĳn kleren in water was-
sen en moet zĳn vlees in water ba-
den,h en hĳ moet tot de avond on-
rein zĳn.

9 En een rein man moet de asi

van de koe verzamelen en die bui-
ten de legerplaats op een reine
plaats neerleggen; en ze moet de
vergadering der zonen van _Isra

¨
el

dienen als iets dat bewaardwordt
voor het reinigingswater.j Het is
een zondeoffer. 10 En degene
die de as van de koe verzamelt,
moet zĳn klerenwassen en tot de
avond onrein zĳn.k

En het moet de zonen van _Is-
ra

¨
el en de inwonende vreemde-

ling die in hun midden vertoeft,
dienen als een inzetting tot onbe-
paalde tĳd.l 11 Wie het dode li-
chaam van enige menselĳke ziel
aanraakt,m moet dan zeven da-
gen onrein zĳn.n 12 Zo iemand
dient zich op de derde dag daar-
mee te reinigen,o en op de ze-
vende dag zal hĳ rein zĳn. Maar
indien hĳ zich op de derde dag
niet zal reinigen, dan zal hĳ op
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de zevende dag niet rein zĳn.
13 Iedereen die een dood li-
chaam, de ziel van enig mens
die gestorven mocht zĳn, aan-
raakt en die zich niet zal reini-
gen, heeft Jehovah’s tabernakel
verontreinigd,a en die ziel moet
van _Isra

¨
el worden afgesneden.b

Omdat het reinigingswaterc niet
op hem gesprenkeld is, blĳft hĳ
onrein. Zĳn onreinheid is nog op
hem.d

14 Dit is de wet ingeval een
mens in een tent sterft: Iedereen
die de tent binnenkomt, en ieder-
een die zich in de tent bevindt, zal
zeven dagen onrein zĳn. 15 En
elk geopendvate waarop geen dek-
sel vastgebonden is, is onrein.
16 En iedereen die op het open
veld iemand mocht aanraken die
met het zwaard neergeveld is,f of
een dood lichaam, of een mensen-
been,g of een grafstede, zal zeven
dagen onrein zĳn. 17 En men
moet voor de onreinewat van het
stof van het verbrande zonde-
offer nemen en daarop in een vat
stromend water doen. 18 Dan
moet een rein manh hysopi nemen
en die in het water dopen en daar-
mee spatten op de tent en alle va-
ten en de zielen die zich daar be-
vonden en op degene die het been
of de neergevelde of het dode li-
chaam of de grafstede heeft aan-
geraakt. 19 En de reine persoon
moet daarmee op de derde dag en
op de zevende dag op de onreine
spatten en moet hem op de zeven-
de dag van zonde reinigen;j en hĳ
moet zĳn kleren wassen en zich in
water baden, en hĳ moet ’s avonds
rein zĳn.

20 Maar de man die onrein
mocht zĳn en die zich niet zal
reinigen, welnu, die ziel moet
uit het midden van de gemeen-
teworden afgesneden,k omdat hĳ
Jehovah’s heiligdom verontrei-
nigd heeft. Het reinigingswater
werd niet op hem gesprenkeld.
Hĳ is onrein.

21 En het moet hun dienen tot
een inzetting voor onbepaalde

tĳd, dat degene die het reinigings-
water spat, zĳn kleren dient te
wassen,a alsook degene die het
reinigingswater aanraakt. Hĳ zal
tot de avond onrein zĳn. 22 En
alles wat de onreine mocht aanra-
ken, zal onrein zĳn,b en de ziel die
dat aanraakt, zal tot de avond on-
rein zĳn.’”c

20 Voorts kwamen de zonen
van _Isra

¨
el, de gehele ver-

gadering, in de eerste maand in
de wildernis van Zin,d en het
volk ging te K _adese wonen. Daar
stierfM _irjamf en daarwerd zĳ be-
graven.

2 Nu bleek er geen water voor
de vergadering te zĳn,g waarop zĳ
zich tegen M _ozes en A _

¨
aron ver-

zamelden.h 3 En het volk zocht
ruziei met M _ozes en zei: „Had-
den wĳ maar de laatste adem uit-
geblazen toen onze broeders de
laatste adem uitbliezen voor het
aangezicht van Jehovah!j 4 En
waarom hebt gĳlieden Jehovah’s
gemeente in deze wildernis ge-
bracht, om ons en onze lastdie-
ren hier te laten sterven?k 5 En
waarom hebt GIJ ons uit Eg _ypte
opgevoerd, om ons naar deze
slechte plaats te brengen?l Het
is geen plaats van zaad en vĳ-
gen en wĳnstokken en granaat-
appels,m en er is geenwater om te
drinken.” 6 Toen gingen M _ozes
en A _

¨
aron van voor de gemeente

naarde ingang van de tent der sa-
menkomst en vielen op hun aan-
gezicht,n waarop Jehovah’s heer-
lĳkheid hun verscheen.o

7 Toen sprak Jehovahtot M _ozes
en zei: 8 „Neem de stafp en roep
de vergadering bĳeen, gĳ en uw
broer A _

¨
aron, en GIJ moet voor hun

ogen tot de steile rots spreken, op-
dat ze inderdaad haar water moge
geven; en gĳ moet voor hen wa-
ter uit de steile rots te voorschĳn
doen komen en de vergadering en
hun lastdieren te drinken geven.”q

9 M _ozes dan nam de staf van
voor het aangezicht van Jeho-
vah,r juist zoals hĳ hem geboden
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had. 10 Daarna riepen M _ozes en
A _

¨
aron de gemeente v

´
o

´
or de stei-

le rots bĳeen, en vervolgens zei hĳ
tot hen: „Hoort nu, GIJ weerspan-
nigen!a Zullen wĳ uit deze stei-
le rots water voor U te voorschĳn
doen komen?”b 11 Daarop hief
M _ozes zĳn hand op en sloeg met
zĳn staf op de steile rots, twee-
maal; toen kwam er veel water
uit, en de vergadering en hun
lastdieren gingen drinken.c

12 Later zei Jehovah tot M _ozes
en A _

¨
aron: „Omdat GIJ geen geloof

in mĳ hebt getoond, om mĳ voor
de ogen van de zonen van _Isra

¨
el te

heiligen,d daarom zult GIJ deze
gemeente niet in het land bren-
gen dat ik hun stellig geven zal.”e

13 Dit zĳn de wateren van M _e-
riba,f omdat de zonen van _Isra

¨
el

ruzie met Jehovah hebben ge-
maakt, zodat hĳ onder hen gehei-
ligd werd.

14 Nadien zond M _ozes van K _a-
des uit boden naar de koning van

_Edom:g „Dit heeft uw broeder _Is-
ra

¨
elh gezegd: ’Gĳ weet zelf heel

goed welke moeilĳkheden ons al-
lemaal overkomen zĳn.i 15 Onze
vaderen nu daalden af naar Eg _yp-
te,j en wĳ bleven vele dagenk in
Eg _ypte wonen; voorts deden de
Egyptenaren ons en onze vade-
ren kwaad.l 16 Ten slotte rie-
pen wĳ luid tot Jehovahm en hĳ
hoorde onze stemen zondeen en-
geln en leidde ons uit Eg _ypte; en
nu zĳn wĳ in K _ades, een stad aan
de uiterste rand van uw gebied.
17 Laat ons alstublieft door uw
land trekken. Wĳ zullen niet door
eenveld of eenwĳngaard trekken,
en wĳ zullen geen putwater drin-
ken. Langs de koningsweg zullen
wĳ gaan.o Wĳ zullen noch naar
rechts noch naar links afwĳken,p

totdat wĳ uw gebied doorgetrok-
ken zullen zĳn.’”

18 _Edom zei echter tot hem:
„Gĳ moogt bĳ mĳ niet doortrek-
ken, opdat ik u niet met het
zwaard tegemoet trek.” 19 Hier-
op zeiden de zonen van _Isra

¨
el tot

hem: „Langs de grote weg zullen
wĳ optrekken; en mochten ik en
mĳnvee uwwater drinken, dan zal
ik stellig de waarde ervan geven.a

Ik wil niets anders dan te voet er-
doorheen trekken.”b 20 Noch-
tans zei hĳ: „Gĳ moogt niet door-
trekken.”c Toen trok _Edomd hem
met heel veel volk en een sterke
hand tegemoet. 21 _Edom wei-
gerde dus _Isra

¨
el door zĳn gebied

te laten trekken.e Daarom keerde

_Isra
¨
el zich van hem af.f

22 Voorts braken de zonen van

_Isra
¨
el, de gehele vergadering, op

uit K _adesg en kwamen aan de berg
Hor.h 23 Toen zei Jehovah op de
berg Hor, aan de grens van het
land _Edom, het volgende tot M _o-
zes en A _

¨
aron: 24 „A _

¨
aron zal tot

zĳn volk worden vergaderd,i want
hĳ zal het land dat ik de zonen
van _Isra

¨
el stellig zal geven, niet

binnengaan, op grond van het feit
dat gĳlieden weerspannig zĳt ge-
weest tegen mĳn bevel met be-
trekking tot de wateren van M _eri-
ba.j 25 Neem A _

¨
aron en zĳn zoon

Ele _azar en breng hen op de berg
Hor. 26 En trek A _

¨
aron zĳn kle-

deren uit,k en gĳlieden moet zĳn
zoon Ele _azarl ermee bekleden; en
A _

¨
aron zal [tot zĳn volk] vergaderd

worden en moet daar sterven.”m

27 M _ozes deed dus juist zoals
Jehovah geboden had; en voor
de ogen van de gehele verga-
dering bestegen zĳ nu de berg
Hor. 28 Toen trok M _ozes A _

¨
aron

zĳn klederen uit en bekleedde
zĳn zoon Ele _azar ermee, waarna
A _

¨
aron daar op de top van de berg

stierf.n Vervolgens daalden M _ozes
en Ele _azar van de berg af. 29 De
gehele vergadering nu zag dat
A _

¨
aron de laatste adem had uitge-

blazen, en heel het huis van _Isra
¨
el

bleef A _
¨
aron dertig dagen lang be-

wenen.o

21 Nu kreeg de Kana
¨
aniet, de

koning van _Arad,p die in
de N _egebq woonde, te horen dat

_Isra
¨
el langs de weg van _Atha-

rim was gekomen, waarop hĳ de
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strĳd met _Isra
¨
el aanbond en eni-

gen van hen als gevangenen weg-
voerde. 2 Dientengevolge deed
_Isra

¨
el Jehovah een gelofte en

zei:a „Indien gĳ dit volk zonder
mankeren in mĳn hand zult ge-
ven, dan zal ik stellig hun steden
aan de vernietiging prĳsgeven.”b

3 Jehovah dan luisterde naar _Is-
ra

¨
els stem en leverde de Kana

¨
a-

nieten over; en zĳ gaven hen en
hun steden aan de vernietiging
prĳs. Daarom gaf men die plaats
de naam H _orma.c

4 Terwĳl zĳ nu verder trokken
van de berg Hord langs de weg
van de Rode Zee, ten einde om
het land _Edom heen te trekken,e

geraakte de ziel van het volk uit-
geput wegens de weg. 5 En het
volk bleef tegen Godf en M _ozes
spreken:g „Waarom hebt GIJ ons
uit Eg _ypte opgevoerd om in de
wildernis te sterven?h Want er
is geen brood en geen water,i en
onze ziel heeft een afschuw gekre-
gen van het verachtelĳke brood.”j

6 Daarom zond Jehovah giftige
slangenk onder het volk, en ze
bleven het volk bĳten, zodat er
velen van _Isra

¨
el stierven.l

7 Ten slotte kwam het volk
tot M _ozes en zei: „Wĳ hebben ge-
zondigd,m want wĳ hebben tegen
Jehovah en tegen u gesproken.
Doe een goed woord bĳ Jehovah,
dat hĳ de slangen van ons ver-
wĳdere.”n Toen deed M _ozes een
goed woord ten behoeve van het
volk.o 8 Jehovah zei nu tot M _o-
zes: „Maak u een vurige slang en
bevestig die aan een signaalmast.
En het moet geschieden dat wan-
neer iemand gebeten is, dan moet
hĳ ernaar kĳken en aldus in leven
blĳven.”p 9 M _ozes maakte ter-
stond een koperen slangq en be-
vestigde die aan de signaalmast;r

en het gebeurde inderdaad dat in-
dien een slang een man had gebe-
ten en deze zĳn blik op de kope-
ren slang richtte,s dan bleef hĳ in
leven.t

10 Daarna braken de zonen
van _Isra

¨
el op en legerden zich

te _Oboth.a 11 Toen braken zĳ
op uit _Oboth en legerden zich te
_Ijje- _Abarim,b in de wildernis die
tegenover M _oab ligt, tegen de op-
gang der zon. 12 Vandaar bra-
ken zĳ op en legerden zich toen
bĳ het stroomdal van de Z _ered.c

13 Vandaar braken zĳ op en leger-
den zich vervolgens in de streek
van de _Arnon,d welke in de wilder-
nis ligt die zich uitstrekt vanaf de
grens der Amorieten; want de _Ar-
non is de grens van M _oab, tussen
M _oab en deAmorieten. 14 Daar-
om wordt in het boek van de Oor-
logen van Jehovah gezegd:

„W _aheb in S _ufa en de stroom-
dalen van de _Arnon, 15 en de
monding der stroomdalen, die is
afgebogen in de richting van de
zetel van Are en tegen de grens
van M _oab heeft aangeleund.”

16 Vervolgens vandaar verder
naar B _e

¨
er.f Dit is de put waarom-

trent Jehovah totM _ozes zei: „Ver-
gader het volk, en laat mĳ hun
water geven.”g

17 In die tĳd nu zong _Isra
¨
el dit

lied:h

„Wel op, o put! Zingt hem in
tegenzang toe!

18 Een put, die vorsten groeven,
die de edelenvan het volk
dolven,

Met een gebiedersstaf,i met
hun eigen staven.”

Daarna van de wildernis ver-
der naar Matt _ana. 19 En van
Matt _anaverder naar Nah _ali

¨
el, en

vanNah _ali
¨
el verder naar B _amoth.j

20 En van B _amoth verder naar
het dal dat in het veld van M _oab
ligt,k bĳ de top van de P _isga,l en
deze rĳst op en ziet uit over J _es-
jimoon.m

21 Nu zond _Isra
¨
el boden naar

S _ihon,n de koning van de Amo-
rieten, om te zeggen: 22 „Laat
mĳ door uw land trekken. Wĳ
zullen niet afwĳken naar een
veld of een wĳngaard. Wĳ zullen
geen putwater drinken. Langs de
koningsweg zullen wĳ gaan, tot-
dat wĳ uw gebied zĳn doorge-
trokken.”o 23 En S _ihon stond
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_Isra
¨
el niet toe door zĳn gebied te

trekken,a maar S _ihon vergaderde
al zĳn volk en trok _Isra

¨
el in de

wildernis tegemoet, en hĳ kwam
te J _ahazb en ging tegen _Isra

¨
el

strĳden. 24 Hierop sloeg _Isra
¨
el

hem met de scherpte van het
zwaardc en namzĳn land in bezitd

van de _Arnone af tot de J _abbok,f

nabĳ de zonen van _Ammon; want
Ja _

¨
ezerg is de grens van de zonen

van _Ammon.h

25 _Isra
¨
el nam dus al deze ste-

den, en _Isra
¨
el ging in alle steden

der Amorieteni wonen, in H _esbonj

en al zĳn onderhorige plaatsen.
26 Want H _esbon was de stad van
S _ihon.k Hĳ was de koning van
de Amorieten,l en hĳ was degene
die vroeger tegen de koning van
M _oab had gestreden en toen al
zĳn land uit zĳn hand had geno-
men tot de _Arnonm toe. 27 Van-
daar dat de voordragers van spot-
dichten plachten te zeggen:

„Komt naar H _esbon.
Laat de stad van S _ihon ge-

bouwd worden en blĳken
stevig bevestigd te zĳn.

28 Want een vuur is van H _esbon
uitgegaan,n een vlam uit
de stad van S _ihon.

Het heeft Aro vanM _oab ver-
teerd, de eigenaars van
de hoge plaatsen van de

_Arnon.
29 Weeu,M _oab! Gĳ zult stellig te

gronde gaan, o volk van
K _amos!p

Hĳ zal stellig zĳn zonen als
ontkomenen en zĳn doch-
ters in de gevangenschap
geven aan S _ihon, de ko-
ning van de Amorieten.

30 Latenwĳ hen dus beschieten.
H _esbon zal stellig te gronde

gaan tot D _ibonq toe,
En de vrouwen tot N _ofah

toe, de mannen tot M _ede-
bar toe.”

31 En _Isra
¨
el ging in het landvan

de Amorietens wonen. 32 Toen
liet M _ozes Ja _

¨
ezert verspieden. Zĳ

dan namen zĳn onderhorige plaat-
sen in en verdreven de Amorie-

ten die daar waren uit hun be-
zit.a 33 Daarnaveranderden zĳ
van richting en trokken op langs
de weg van B _asan.b Daarop trok
Og,c de koning van B _asan, hun
tegemoet, hĳ en al zĳn volk, tot
de strĳd bĳ Edr _e

¨
ı.d 34 Jehovah

zei nu tot M _ozes: „Wees niet be-
vreesd voor hem,e want ik zal hem
en al zĳn volk en zĳn land stel-
lig in uw hand geven;f en gĳ moet
met hem doen net zoals gĳ met S _i-
hon, de koning van de Amorieten,
hebt gedaan, die in H _esbon placht
te wonen.”g 35 Toen sloegen zĳ
dus hem en zĳn zonen en al zĳn
volk, totdat hĳ geen overlevende
meer over had;h en daarop namen
zĳ zĳn land in bezit.i

22 Toen braken de zonen van
_Isra

¨
el op en legerden zich

in de woestĳnvlakten van M _oab,j

aan de overkant van de Jord _a _an bĳ
J _ericho. 2 B _alakk dan, de zoon
van Z _ippor, zag alles wat _Isra

¨
el

deAmorieten had gedaan. 3 En
M _oab werd zeer bevreesd voor het
volk, omdat het talrĳk was; en
M _oab ging een ziekmakende angst
gevoelenvoor de zonenvan _Isra

¨
el.l

4 En M _oab zei voorts tot de oude-
re mannen van M _idian:m „Nu zal
deze gemeente onze hele omge-
ving oplikken, zoals de stier het
groene gewas van het veld oplikt.”

En B _alak,n de zoon van Z _ippor,
was toentertĳd koning van M _oab.
5 Hĳ zond nu boden naar B _i-
leam,o de zoon van B _eor, te P _e-
thor,p dat aan de Rivierq ligt van
het land van de zonen van zĳn
volk, om hem te ontbieden, en
liet zeggen: „Zie! Een volk is uit
Eg _ypte gekomen. Zie! Het heeft
de aarde bedekt zover het oog
reikt,r en het woont vlak tegen-
over mĳ. 6 Nu dan, kom toch
alstublieft; vervloeks toch dit
volk voor mĳ, want het is mach-
tiger dan ik. Misschien kan ik
het dan een slag toebrengen en
het uit het land verdrĳven; want
ik weet heel goed dat wie gĳ ze-
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gent, een gezegende is en dat wie
gĳ vervloekt, vervloekt is.”a

7 De oudere mannen van M _oab
en de oudere mannen van M _idian
ondernamen dus de reis met het
loon voor dewaarzeggingb in hun
handen en gingen naar B _ileamc

en spraken B _alaks woorden tot
hem. 8 Hierop zei hĳ tot hen:
„Blĳft hier vannacht over en ik
zal U stellig antwoord brengen
juist zoals Jehovah tot mĳ spre-
ken zal.”d Bĳgevolg bleven de vor-
sten van M _oab bĳ B _ileam.

9 Toen kwam God tot B _ileam
en zei:e „Wie zĳn die mannen bĳ
u?” 10 B _ileam zei dus tot de
[ware] God: „B _alak,f de zoon van
Z _ippor, de koning van M _oab, heeft
[hen] tot mĳ gezonden, om te zeg-
gen: 11 ’Zie! Het volk dat uit
Eg _ypte komt, en het bedekt de
aarde zover het oog reikt.g Kom
nu toch, verwens het toch voor
mĳ.h Misschien kan ik er dan te-
gen strĳden en zal ik het werke-
lĳk verdrĳven.’ ” 12 Maar God
zei tot B _ileam: „Gĳ moogt niet
met hen meegaan. Gĳ moogt het
volk niet vervloeken,i want het is
gezegend.”j

13 Daarna stond B _ileam ’s mor-
gens op en zei tot de vorsten van
B _alak: „Gaat naar UW land, want
Jehovah heeft geweigerd mĳ met
U mee te laten gaan.” 14 De vor-
sten van M _oab stonden dus op en
kwamen bĳ B _alak en zeiden: „B _i-
leamheeft geweigerd met ons mee
te gaan.”k

15 Maar B _alak zond opnieuw
andere vorsten, talrĳker en aan-
zienlĳker dan de voorgaanden.
16 Ook zĳ kwamen bĳ B _ileam en
zeiden tot hem: „Dit heeft B _alak,
de zoon van Z _ippor, gezegd: ’Laat
u er alstublieft niet vanweerhou-
den tot mĳ te komen. 17 Want
ik zal u zonder mankeren gro-
te eer bewĳzen,l en alles wat gĳ
mĳ mocht zeggen, zal ik doen.m

Kom dus toch, alstublieft. Ver-
wens toch dit volk voor mĳ.’”
18 Doch B _ileam antwoordde en
zei tot de dienaren van B _alak:
„Al gaf B _alak mĳ zĳn huis vol

zilver en goud, ik zou het bevel
van Jehovah, mĳn God, niet kun-
nen overschrĳden om iets kleins
of groots te doen.a 19 Nu dan,
blĳft ook GIJ alstublieft vannacht
hier, opdat ik moge weten wat
Jehovah verder tot mĳ spreken
zal.”b

20 Toen kwam God ’s nachts
tot B _ileam en zei tot hem: „In-
dien de mannen gekomen zĳn om
u te ontbieden, sta op, ga met
hen mee. Maar gĳ moogt slechts
het woord spreken dat ik tot u
spreken zal.”c 21 Daarna stond
B _ileam ’s morgens op en zadelde
zĳn ezelin en ging met de vorsten
van M _oab mee.d

22 Toen ontbrandde de toorn
van God omdat hĳ ging; voorts
plaatste Jehovah’s engel zich op
de weg om hem te weerstaan.e

En hĳ reed op zĳn ezelin en had
twee bedienden van hem bĳ zich.
23 De ezelin nu zag Jehovah’s en-
gel op de weg staan met zĳn ge-
trokken zwaard in de hand;f en
de ezelin trachtte van de weg af
te wĳken om het veld in te gaan,
maar toen sloeg B _ileam de eze-
lin om haar te doen wĳken naar
de weg. 24 En Jehovah’s engel
bleef op de smalle weg tussen de
wĳngaarden staan, waar een ste-
nen muur aan de ene zĳde en een
stenen muur aan de andere zĳde
was. 25 En de ezelin bleef Jeho-
vah’s engel zien en drukte zich
nu tegen de muur en drukte daar-
bĳ B _ileams voet tegen de muur,
waarop hĳ haar nog meer sloeg.

26 Jehovah’s engel ging nu op-
nieuw voorbĳ en bleef staan op
een nauwe plaats, waar geen weg
was om naar rechts of links uit
te wĳken. 27 Toen nu de ezelin
Jehovah’s engel zag, ging ze on-
der B _ileam liggen, zodat B _ileams
toorn ontbranddeg en hĳ de ezelin
met zĳn staf bleef slaan. 28 Ten
slotte opende Jehovah de mond
van de ezelin,h en ze zei tot B _i-
leam: „Wat heb ik u gedaan, dat
gĳ mĳ nu al driemaal hebt gesla-
gen?”i 29 Hierop zei B _ileam tot
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de ezelin: „Welnu, omdat gĳ mĳ
zomeedogenloos behandeld hebt.
Als ik maar een zwaard in mĳn
hand had, dan zou ik u nu gedood
hebben!”a 30 Toen zei de ezelin
tot B _ileam: „Ben ik niet uw eze-
lin, waarop gĳ uw leven lang tot
op vandaag gereden hebt? Ben ik
ooit gewoon geweest z

´
o tegen u

te doen?”b Waarop hĳ zei: „Neen!”
31 Nu nam Jehovah de bedekking
weg van B _ileams ogen,c zodat hĳ
Jehovah’s engel op de weg zag
staan met zĳn getrokken zwaard
in de hand. Terstond boog hĳ zich
diep en wierp zich op zĳn aange-
zicht neer.

32 Toen zei Jehovah’s engel tot
hem: „Waarom hebt gĳ uw ezelin
nu al driemaal geslagen? Zie! Ik
— ik ben uitgetrokken om weer-
stand te bieden, omdat uw weg
lĳnrecht tegen mĳn wil is ge-
weest.d 33 De ezelin nu zag mĳ
en trachtte reeds driemaal voor
mĳ uit te wĳken.e Veronderstel
dat ze niet voor mĳ was uitge-
weken! Want dan zou ik

´
u nu

reeds gedood hebben,f maar haar
zou ik in leven gelaten hebben.”
34 Hierop zei B _ileam tot Jeho-
vah’s engel: „Ik heb gezondigd,g

omdat ik niet wist dat g
´
ı
´
j op de

weg stondt om mĳ te ontmoeten.
Nu dan, indien het slecht is in uw
ogen, laat mĳ dan terugkeren op
mĳn weg.” 35 Maar Jehovah’s
engel zei tot B _ileam: „Ga met de
mannen mee;h en gĳ moogt niets
anders spreken dan het woord dat
ik tot u spreken zal.”i En B _ileam
ging met de vorsten van B _alak
verder.

36 Toen B _alak te horen kreeg
dat B _ileam was gekomen, ging
hĳ hem dadelĳk tegemoet tot de
stad van M _oab, die aan de oever
van de _Arnon ligt, die aan de
uiterste rand van het gebied ligt.j

37 Toen zei B _alak tot B _ileam:
„Heb ik u niet werkelĳk laten ont-
bieden? Waarom zĳt gĳ niet naar
mĳ toe gekomen? Ben ik niet wis
en waarachtig in staat om u eer
te bewĳzen?”k 38 Hierop zei B _i-
leamtot B _alak: „Zie, ik ben nu tot

u gekomen. Zal ik ook maar iets
kunnen spreken?a Het woord dat
Godmĳ in de mond zal leggen, dat
zal ik spreken.”b

39 B _ileam ging dus met B _alak
mee en zĳ kwamen te K _irjath-
H _uzz

ˆ
oth. 40 En B _alak ging er-

toe over runderen en schapen
ten slachtoffer te brengenc en
daarvan te zenden aan B _ileam
en de vorsten die bĳ hem waren.
41 Nu geschiedde het ’s morgens
dat B _alak B _ileamvoorts meenam
en hem naar B _amoth-B _a

¨
ald liet

opklimmen, opdat hĳ vandaar
het volk in zĳn geheel kon over-
zien.e

23 Toen zei B _ileam tot B _alak:
„Bouw mĳ op deze plek ze-

ven altarenf enmaakop deze plek
zeven stieren en zeven rammen
voor mĳ gereed.” 2 B _alak deed
onmiddellĳk juist zoals B _ileam
gesproken had. Daarna offerden
B _alak en B _ileam een stier en een
ram op elk altaar.g 3 Vervol-
gens zei B _ileam tot B _alak: „Ga bĳ
uw brandoffer staan,h en laat mĳ
gaan. Misschien zal Jehovah met
mĳ in contact treden en mĳ tege-
moet komen.i In dat geval zal ik u
stellig alles meedelen wat hĳ mĳ
tonen zal.” Hĳ ging dus naar een
kale heuvel.

4 Toen nu God met B _ileam in
contact trad,j zei hĳ voorts tot
Hem: „Ik heb de zeven altaren in
rĳen gezet en vervolgens op elk
altaar een stier en een ram ge-
offerd.”k 5 Bĳgevolg legde Jeho-
vah B _ileam een woord in de mondl

en zei: „Keer terug naar B _alak,
en dit zult gĳ spreken.”m 6 Hĳ
keerde dus naar hem terug, en zie!
hĳ en alle vorsten van M _oab ston-
den bĳ zĳn brandoffer. 7 Toen
hief hĳ zĳn spreukachtigen rede
aan en zei:

„Uit _Aramo trachtte B _alak, de
koning van M _oab, mĳ te
leiden,

Uit de bergen van het oos-
ten:

’Kom toch, vervloek toch J _a-
kob voor mĳ.
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Ja, kom toch, veroordeel _Is-
ra

¨
el openlĳk.’a

8 Hoe zou ik degenen kunnen
verwensen die God niet
heeft verwenst?b

Enhoe zou ik degenen open-
lĳk kunnen veroordelen
die Jehovah niet openlĳk
heeft veroordeeld?c

9 Want van de top der rotsen
zie ik hen,

En vanaf de heuvels aan-
schouw ik hen.

Als eenvolk blĳven zĳ daar af-
gezonderd vertoeven,d

En onder de nati
¨
en rekenen

zĳ zich niet.e

10 Wie heeft de stofdeeltjes van
J _akob geteld,f

Enwie heeft het vierde deel
van _Isra

¨
el berekend?

Laat mĳn ziel de dood der op-
rechten sterven,g

En laat mĳn einde later als
het hunne blĳken te zĳn.”h

11 Hierop zei B _alak tot B _ile-
am: „Wat hebt gĳ mĳ aangedaan?
Om mĳn vĳanden te verwensen,
heb ik u gehaald, en zie, gĳ hebt
hen tot het uiterste gezegend.”i

12 Hĳ antwoordde daarop en zei:
„Dien ik er niet voor te zorgen
datgene te spreken wat Jehovah
mĳ in de mond legt?”j

13 Toen zei B _alak tot hem:
„Komtoch alstublieft met mĳ mee
naar een andere plaats vanwaar
gĳ hen kunt zien. Slechts het
uiterste deel vanhen zult gĳ zien,k

en gĳ zult niet hen allen zien. En
verwens hen vandaar voor mĳ.”l

14 Hĳ nam hem dus mee naar
het veld Z _ofim, naar de top van
de P _isga,m waar hĳ vervolgens
zeven altaren bouwde en op elk
altaar een stier en een ram of-
ferde.n 15 Daarna zei hĳ tot B _a-
lak: „Ga hier bĳ uw brandoffer
staan, en wat mĳ aangaat, laat
mĳ ginds met hem in contact tre-
den.” 16 Daarop trad Jehovah
met B _ileam in contact en legde
een woord in zĳn mond en zei:o

„Keer terug naar B _alak,p en dit
zult gĳ spreken.” 17 Hĳ ging

dus naar hem toe, en zie! daar
stond hĳ bĳ zĳn brandoffer, en de
vorsten van M _oab met hem. Toen
zei B _alak tot hem: „Wat heeft Je-
hovah gesproken?” 18 Hierop
hief hĳ zĳn spreukachtige rede
aan en zei:a

„Sta op, B _alak, en luister.
Leen mĳ toch het oor, o zoon

van Z _ippor.b

19 God is geen mens, dat hĳ leu-
gens zou vertellen,c

Noch een mensenzoon, dat
hĳ spĳt zou gevoelen.d

Heeft hĳzelf het gezegden zal
hĳ het niet doen,

En heeft hĳ gesproken en
zal hĳ het niet volbren-
gen?e

20 Zie! Ik ben gehaald om te ze-
genen,

En Hĳ heeft gezegend,f en
ik zal het niet keren.g

21 Hĳ heeft geen magische
krachth tegen J _akob in be-
schouwing genomen,

En geen moeite heeft hĳ
voor _Isra

¨
el gezien.

Jehovah, zĳn God, is met hem,i

En de luide begroeting van
een koning is in zĳn mid-
den.

22 God leidt hen uit Eg _ypte.j

Zĳn snelle loop is als die van
een wilde stier.k

23 Want er is geen bezwering te-
gen J _akob,l

Noch enigewaarzeggerĳ te-
gen _Isra

¨
el.m

Op dit tĳdstip kan er met be-
trekking tot J _akob en _Is-
ra

¨
el worden gezegd:

’Wat heeft God tot stand ge-
bracht!’n

24 Zie, een volk zal opstaan als
een leeuw,

En als de leeuw zal het zich
verheffen.o

Het zal niet gaan liggen voor-
dat het prooi kan eten,

En het bloed van verslage-
nen zal het drinken.”p

25 Hierop zei B _alak tot B _ile-
am: „Indien gĳ het enerzĳds in
geen geval kunt verwensen, dan
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dient gĳ het anderzĳds in geen
geval te zegenen.” 26 Waarop
B _ileam weer antwoordde en tot
B _alak zei: „Heb ik niet tot u ge-
sproken en gezegd: ’Alles wat
Jehovah spreken zal, dat zal ik
doen’?”a

27 Toen zei B _alak tot B _ileam:
„O kom, alstublieft. Laat mĳ u
naar nog een andere plaats bren-
gen. Misschien zal het juist zĳn
in de ogen van de [ware] God, zo-
dat gĳ het vandaar stellig voor
mĳ zult verwensen.”b 28 Daar-
op nam B _alak B _ileam mee naar de
top van de P _eor, die uitziet over
J _esjimoon.c 29 Toen zei B _ileamd

tot B _alak: „Bouw mĳ op deze plek
zeven altaren en maak op deze
plek zeven stieren en zeven ram-
men voor mĳ gereed.”e 30 B _a-
lak deed dus juist zoals B _ileam
gezegd had, waarna hĳ op elk al-
taar een stier en een ram offerde.f

24 Toen nu B _ileam zag dat
het in de ogen van Jeho-

vah goed was _Isra
¨
el te zegenen,

ging hĳ niet zoals de andere ke-
reng op slechte voortekensh uit,
maar richtte hĳ zĳn aangezicht
naar de wildernis. 2 Toen B _ile-
am zĳn ogen opsloeg en _Isra

¨
el

volgens zĳn stammenverblĳf zag
houden,i kwam voorts de geest
van God over hem.j 3 Derhalve
hief hĳ zĳn spreukachtige redek

aan en zei:

„De uitspraak van B _ileam, de
zoon van B _eor,

En de uitspraak van de fy-
siek sterke man met het
open oog,l

4 Deuitspraakvandegene die de
woorden van God hoort,m

Die een visioen van de Al-
machtige te zien kreegn

Terwĳl hĳ neerviel met ont-
sloten ogen:o

5 Hoe mooi zĳn uw tenten, o J _a-
kob, uw woningen, o _Is-
ra

¨
el!p

6 Als stroomdalen hebben ze
zich ver uitgestrekt,q

Als tuinen langs de rivier.r

Als alo
¨
e’s die Jehovah heeft

geplant,
Als ceders langs het water.a

7 Water blĳft uit zĳn twee le-
ren emmers sĳpelen,

En zĳn zaad is langs vele
wateren.b

Ook zal zĳn koningc hoger dan

_Agag zĳn,d

En zĳn koninkrĳk zal ver-
heven worden.e

8 God leidt hem uit Eg _ypte;
Hĳ heeft de snelle loop van

een wilde stier.f

Hĳ zal de nati
¨
en, zĳn onder-

drukkers, verteren,g

En hun beenderen zal hĳ af-
knagen,h en hĳ zal ze met
zĳn pĳlen verpletteren.i

9 Hĳkromde zich, hĳ legde zich
neer als de leeuw,

En, als een leeuw, wie durft
hem wekken?j

Die u zegenen, zĳn de gezegen-
den,k

En die u vervloeken, zĳn de
vervloekten.”l

10 Hierop ontbrandde B _alaks
toorn tegen B _ileam en hĳ klap-
te in zĳn handen,m en B _alak zei
vervolgens tot B _ileam: „Om mĳn
vĳanden te verwensen,n heb ik u
ontboden, en zie! gĳ hebt hen nu
al driemaal tot het uiterste ge-
zegend. 11 En maak nu dat gĳ
wegkomt naar uw plaats. Ik had
bĳ mĳzelf gezegd dat ik u zon-
der mankeren eer zou bewĳzen,o

maar zie! Jehovah heeft u de eer
onthouden.”

12 Hierop zei B _ileam tot B _a-
lak: „Heb ik ook tot uw boden die
gĳ naar mĳ toe zondt, niet ge-
sproken en gezegd: 13 ’Al gaf
B _alak mĳ zĳn huis vol zilver en
goud, ik zou het bevel van Je-
hovah niet kunnen overschrĳden
om iets goeds of slechts uit mĳn
eigen hart te doen. Wat Jehovah
spreken zal, dat zal ik spreken’?p

14 En nu, zie, ik ga heen naar
mĳn volk. Kom toch, laat ik u
van advies dienenq wat dit volk
later, op het einde der dagen, uw
volk zal aandoen.”r 15 Hĳ hief
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dus zĳn spreukachtige redea aan
en zei:

„De uitspraak van B _ileam, de
zoon van B _eor,

En de uitspraak van de fy-
siek sterke man met het
open oog,b

16 Deuitspraakvan degene die de
woorden van God hoort,c

En degene die de kennis van
de Allerhoogste kent —

Een visioen van de Almachti-
ge kreeg hĳ te ziend

Terwĳl hĳ neerviel met ont-
sloten ogen:e

17 Ik zal hem zien,f maar niet
nu;

Ik zal hem aanschouwen,
maar niet van nabĳ.

Een sterg zal stellig te voor-
schĳn treden uit J _akob,

En een scepter zal inderdaad
oprĳzen uit _Isra

¨
el.h

En hĳ zal stellig de slapenvan
M _oab verplettereni

En de schedel van alle zo-
nen van oorlogsrumoer.

18 En _Edom moet een bezitting
worden,j

Ja, S _e
¨
ırk moet de bezitting

van zĳn vĳanden wor-
den,l

Terwĳl _Isra
¨
el zĳn moed

toont.
19 En uit J _akob zal iemand gaan

onderwerpen,m

En hĳ moet elke overleven-
de uit de stadverdelgen.”n

20 Toenhĳnu _Amalek zag, zet-
te hĳ zĳn spreukachtige rede
voort en zei vervolgens:o

„ _Amalekwas de eerste der na-
ti

¨
en,p

Maar zĳn einde later zal zĳn
dat hĳ zelfs te gronde
gaat.”q

21 Toen hĳ nu de Kenietenr zag,
zette hĳ zĳn spreukachtige rede
voort en zei vervolgens:

„Duurzaam is uw woning, en
geplaatst op de steile rots
is uw verblĳf.

22 Maar er zal iemandkomen om
K _ajins te verbranden.

Hoe lang zal het nog duren
voordat Ass _yri

¨
e u gevan-

kelĳk zal wegvoeren?”a

23 En hĳ zette zĳn spreukach-
tige rede voort en zei vervolgens:

„Wee! Wie zal in leven blĳven
wanneerGod het bewerk-
stelligt?b

24 En er zullen schepen zĳn van
de kust van K _ittim,c

En die zullen Ass _yri
¨
e stellig

kwellen,d

En ze zullen H _eber inderdaad
kwellen.

Maar ook hĳ zal ten slotte
te gronde gaan.”

25 Hierna stond B _ileam op en
ging heen en keerde naar zĳn
plaats terug.e En ook B _alak ging
zĳns weegs.

25 _Isra
¨
el nu woonde in S _ittim.f

Toen begon het volk immo-
rele betrekkingen te hebben met
de dochters van M _oab.g 2 En de
vrouwen kwamen het volk uitno-
digen tot de slachtoffers van hun
goden,h en het volk ging eten en
zich voor hun goden neerbuigen.i

3 Zo verbond _Isra
¨
el zich aan de

B _a
¨
al van P _eor;j en de toorn van

Jehovah ontbrandde nu tegen _Is-
ra

¨
el.k 4 Daarom zei Jehovah tot

M _ozes: „Neem alle hoofden van
het volk en stel hen voor Jehovah
tentoonl in de richting van de zon,
opdat de brandende toorn van Je-
hovah zich van _Isra

¨
el moge afwen-

den.” 5 Toen zei M _ozes tot de
rechters van _Isra

¨
el:m „Een ieder

van U doden zĳn mannen die een
binding hebben met de B _a

¨
al van

P _eor.”

6 Maar zie! daar kwam een
mano van de zonen van _Isra

¨
el,

en hĳ bracht een Midianitische
vrouwp in de nabĳheid van zĳn
broeders voor de ogen van M _o-
zes en voor de ogen van de gehe-
le vergadering der zonen van _Is-
ra

¨
el, terwĳl zĳ bĳ de ingang van

de tent der samenkomst ween-
den. 7 Toen P _inehas,q de zoon
van Ele _azar, de zoon van A _

¨
aron,

l 2Sa 21:6; m Ex 18:21; n Ex 22:20; Ex 32:27; De

13:8; De 13:9; 1Kon 18:40; o Nu 25:14; p Nu 25:15;

q Ex 6:25; Joz 22:30; 1Kr 6:4.
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de priester, dit in het oog kreeg,
stond hĳ dadelĳk op uit het mid-
den van de vergadering en nam
een lans in zĳn hand. 8 Vervol-
gens ging hĳ de manvan _Isra

¨
el tot

in de gewelfde tent achterna en
doorstak hen beiden, de man van
_Isra

¨
el en de vrouw, door haar ge-

slachtsdelen. Toen werd de gesel
over de zonen van _Isra

¨
el gestuit.a

9 En [het aantal] van hen die ten
gevolge van de gesel gestorven
waren, bedroeg vierentwintigdui-
zend.b

10 Toen sprak Jehovah tot M _o-
zes en zei: 11 „P _inehas,c de zoon
van Ele _azar, de zoon van A _

¨
aron,

de priester, heeftmĳn gramschap
van de zonen van _Isra

¨
el afge-

wendd doordat hĳ volstrekt geen
mededinging ten opzichte van mĳ
in het midden van hen heeft ge-
duld,e zodat ik de zonen van _Is-
ra

¨
el in mĳn staan op exclusieve

toewĳdingf niet heb uitgeroeid.
12 Zeg daarom: ’Zie, ik geef hem
mĳn vredesverbond. 13 En het
moet voor hemen zĳnnageslacht
na hem dienen als het verbond
van een priesterschap tot onbe-
paalde tĳd,g ten gevolge van het
feit dat hĳ geen mededinging ten
opzichte van zĳn God heeft ge-
duldh en ertoe overging verzoe-
ning voor de zonen van _Isra

¨
el te

doen.’ ”i

14 Terloops zĳ opgemerkt dat
de naam van de dodelĳk getrof-
fen Isra

¨
elitische man, die met de

Midianitische dodelĳk getroffen
werd, Z _imri was, de zoonvan S _alu,
een overstej van een vaderlĳk
huis van de Simeonieten. 15 En
de naam van de dodelĳk getrof-
fen Midianitische vrouw was K _oz-
bi, de dochter van Zur;k hĳ was
een hoofd van de clans van een va-
derlĳk huis in M _idian.l

16 Later sprak Jehovah tot M _o-
zes en zei: 17 „Laat de Midia-
nieten in het nauw worden ge-
bracht, en gĳlieden moet hen
slaan,m 18 want zĳ brengen U

in het nauw met hun arglistige
dadenn die zĳ op arglistige wĳze
tegen U bedreven hebben in de

zaak van P _eora en in de zaak van
K _ozbi,b de dochter van een overste
van M _idian, hun zuster, die dode-
lĳk getroffen werdc op de dag van
de gesel naar aanleiding van de
zaak van P _eor.”d

26 Het geschiedde nu na de
gesel,e dat Jehovah voorts

het volgende tot M _ozes en Ele _a-
zar, de zoon van A _

¨
aron, de pries-

ter, zei: 2 „Neemt het totale
aantal op van de gehele verga-
dering der zonen van _Isra

¨
el van

twintig jaar oud en daarboven,
naar het huis van hun vaderen,
allen die in _Isra

¨
el in het leger uit-

trekken.”f 3 Toen spraken M _o-
zes en de priester Ele _azarg met
hen in de woestĳnvlakten van
M _oabh aan de Jord _a _an bĳ J _eri-
cho,i en zeiden: 4 „[Neemt het
totale aantal op van hen] van
twintig jaar oud en daarboven,
juist zoals Jehovah M _ozes gebo-
den had.”j

De zonen van _Isra
¨
el nu die uit

het land Eg _ypte waren getrok-
ken, waren: 5 R _uben, _Isra

¨
els

eerstgeborene;k R _ubens zonen:
Van H _anochl de familie der Ha-
nochieten; van P _allum de familie
der Pallu

¨
ıeten; 6 van H _ezronn

de familie der Hezronieten; van
K _armio de familie der Karmieten.
7 Dit waren de families der Rube-
nieten, en hun ingeschrevenen be-
droegen drie

¨
enveertigduizend ze-

venhonderd dertig.p

8 En de zoon van P _allu was
El _iab. 9 En de zonen van El _iab:
N _emu

¨
el en D _athan en Ab _iram.

Deze D _athanq en Ab _iramr waren
opgeroepenenvan de vergadering,
die strĳd voerden tegen M _ozes en
A _

¨
aron in de vergadering van K _o-

rach,s toen zĳ strĳd voerden tegen
Jehovah.

10 Toen opende de aarde haar
mond en verzwolg hen.t Wat K _o-
rach betreft, [hĳ stierf] bĳ de dood
van de vergadering, toen het vuur
tweehonderd vĳftig mannen ver-
teerde.u En zĳ werden een sym-
bool.v 11 De zonen van K _orach
stierven echter niet.w
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12 De zonen van S _imeona vol-
gens hun families: Van N _emu

¨
elb

de familie der Nemu
¨
elieten; van

J _aminc de familie der Jaminieten;
van J _achind de familie der Jachi-
nieten; 13 van Z _era de familie
der Zarhieten; van Saule de fami-
lie der Saulieten. 14 Dit waren
de families van de Simeonieten:
twee

¨
entwintigduizend tweehon-

derd.f

15 De zonen van Gadg volgens
hun families: Van Z _efon de fami-
lie der Zefonieten; van H _aggi de
familie der Haggieten; van S _uni
de familie der Sunieten; 16 van

_Ozni de familie der Oznieten;
van _Eri de familie der Erieten;
17 van _Arod de familie der Aro-
dieten; van Ar _elih de familie der
Arelieten. 18 Dit waren de fami-
lies van de zonen van Gad, naar
hun ingeschrevenen: veertigdui-
zend vĳfhonderd.i

19 De zonen van J _udaj waren
Erk en _Onan.l Er en _Onan stier-
ven echter in het land K _ana

¨
an.m

20 De zonen van J _uda nu waren,
volgens hun families: Van S _elahn

de familie der Selanieten; van P _e-
rezo de familie der Parzieten; van
Z _erap de familie der Zarhieten.
21 De zonen van P _erez nu wa-
ren: Van H _ezronq de familie der
Hezronieten; van H _amulr de fami-
lie der Hamulieten. 22 Dit wa-
ren de families van J _uda,s naar
hun ingeschrevenen: zesenzeven-
tigduizend vĳfhonderd.t

23 De zonen van _Issaschar,u

volgens hun families, waren: Van
T _olav de familie der Tola

¨
ıeten;

van P _uva de familie der Punieten;
24 van J _asub de familie der Ja-
subieten; van S _imronw de familie
der Simronieten. 25 Dit waren
de families van _Issaschar, naar
hun ingeschrevenen: vierenzes-
tigduizend driehonderd.x

26 De zonen van Z _ebulon,y vol-
gens hun families, waren: Van S _e-
red de familie der Sardieten; van
_Elon de familie der Elonieten;
van J _ahle

¨
elz de familie der Jah-

le
¨
elieten. 27 Dit waren de fa-

milies van de Zebulonieten, naar
hun ingeschrevenen: zestigdui-
zend vĳfhonderd.a

28 De zonen van J _ozef,b vol-
gens hun families, waren Man _as-
se en _Efra

¨
ım.c 29 De zonen van

Man _assed waren: Van M _achire de
familie der Machirieten. En M _a-
chir werd de vader van G _ilead.f

Van G _ilead de familie der Gilea-
dieten. 30 Dit waren de zonen
van G _ilead: Van I _

¨
ezerg de fami-

lie der I
¨
ezrieten; van H _elek de

familie der Helekieten; 31 van
_Asri

¨
el de familie der Asri

¨
elieten;

van S _ichem de familie der Siche-
mieten; 32 van Sem _idah de fa-
milie der Semida

¨
ıeten; van H _e-

feri de familie der Heferieten.
33 Zel _afead nu, de zoon van H _e-
fer, bleek geen zonen te hebben,
maar dochters,j en de namen van
de dochters van Zel _afead waren
M _achla en N _oa, H _ogla, M _ilka en
T _irza.k 34 Dit waren de fami-
lies van Man _asse, en hun inge-
schrevenen waren twee

¨
envĳftig-

duizend zevenhonderd.l

35 Dit waren de zonen van
_Efra

¨
ım,m volgens hun families:

Van S _utelahn de familie der Su-
talhieten; van B _echer de familie
der Bachrieten; van T _ahano de fa-
milie der Tahanieten. 36 En dit
waren de zonen van S _utelah: Van
_Eran de familie der Eranieten.
37 Dit waren de families van de
zonen van _Efra

¨
ım,p naar hun inge-

schrevenen: twee
¨
endertigduizend

vĳfhonderd. Dit waren de zonen
van J _ozef, volgens hun families.q

38 De zonen van B _enjamin,r

volgens hun families, waren: Van
B _elas de familie der Balieten;
van _Asbelt de familie der As-
belieten; van Ah _iram de familie
der Ahiramieten; 39 van Sef _u-
fam de familie der Sufamieten;
van H _ufamu de familie der Hufa-
mieten. 40 De zonen van B _ela
nu waren Ard en Na _

¨
aman:v [Van

Ard] de familie der Ardieten;
van Na _

¨
aman de familie der Na

¨
a-

mieten. 41 Dit waren de zonen
van B _enjamin,w volgens hun fa-
milies, en hun ingeschrevenen
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waren vĳfenveertigduizend zes-
honderd.a

42 Dit waren de zonen van
Dan,b volgens hun families: Van
S _uhamde familie der Suhamieten.
Dit waren de families van Dan,c

volgens hun families. 43 Alle
families van de Suhamieten, van
hun ingeschrevenen, waren vier-
enzestigduizend vierhonderd.d

44 De zonen van _Aser,e vol-
gens hun families, waren: Van
J _imnaf de familie der Jimna

¨
ıe-

ten; van J _isvig de familie der Jis-
vieten; van Ber _ia de familie der
Beri

¨
ıeten; 45 van de zonen van

Ber _ia: Van H _eber de familie der
Heberieten; van M _alki

¨
elh de fami-

lie der Malki
¨
elieten. 46 En de

naam van _Asers dochter was S _e-
rah.i 47 Dit waren de families
van de zonen van _Aser,j van hun
ingeschrevenen: drie

¨
envĳftig-

duizend vierhonderd.k

48 De zonen van N _aftali,l vol-
gens hun families, waren: Van
J _ahze

¨
elm de familie der Jahze

¨
elie-

ten; van G _unin de familie der Gu-
nieten; 49 van J _ezero de fami-
lie der Jizrieten; van S _illemp de
familie der Sillemieten. 50 Dit
waren de families van N _aftali,q

volgens hun families, en hun in-
geschrevenen waren vĳfenveer-
tigduizend vierhonderd.r

51 Dit waren de ingeschreve-
nen van de zonen van _Isra

¨
el: zes-

honderd
´
e

´
en duizend zevenhon-

derd dertig.s

52 Daarna sprak Jehovah tot
M _ozes en zei: 53 „Aan dezen
dient het land ten erfdeel te wor-
den toebedeeld volgens het ge-
tal der namen.t 54 Naar gelang
van de grootte van het aantal
dient gĳ iemands erfdeel te ver-
meerderen, en naar gelang van
de geringheid dient gĳ iemands
erfdeel te verminderen.u Aan een
ieder dient naar verhouding van
zĳn ingeschrevenen een erfdeel
te worden gegeven. 55 Slechts
door het lotv dient het land te
worden toebedeeld. Naar de na-

men van de stammen van hun
vaderen dienen zĳ een erfdeel te
ontvangen. 56 Naar de beslis-
sing van het lot dient iemands
erfdeel te worden toebedeeld tus-
sen de velen en de weinigen.”

57 Dit nu waren de ingeschre-
venen van de levieten,a volgens
hun families: Van G _ersonb de fa-
milie der Gersonieten; van K _e-
hathc de familie der Kehathieten;
van Mer _arid de familie der Me-
rarieten. 58 Dit waren de fami-
lies van de levieten: de familie
der Libnieten,e de familie der He-
bronieten,f de familie der Mah-
lieten,g de familie der Musieten,h

de familie der Korachieten.i

En K _ehathj werd de vader van

_Amram.k 59 En de naam van

_Amrams vrouw was Joch _ebed,l

L _evi’s dochter, die zĳn vrouw
in Eg _ypte aan L _evi baarde. Met-
tertĳd baarde zĳ aan _Amram
A _

¨
aron en M _ozes en M _irjam, hun

zuster.m 60 Voorts werden aan
A _

¨
aron N _adab en Ab _ihu,n Ele _azar

en _Ithamaro geboren. 61 Maar
N _adab en Ab _ihu stierven, omdat
zĳ onwettig vuur voor het aange-
zicht van Jehovah hadden aange-
boden.p

62 En hun ingeschrevenen be-
droegen drie

¨
entwintigduizend,

allen mannelĳke personen van
een maand oud en daarboven.q

Want zĳ werden niet ingeschre-
ven onder de zonen van _Isra

¨
el,r

omdat hun geen erfdeel gegeven
mocht worden onder de zonen
van _Isra

¨
el.s

63 Dit waren degenen die door
M _ozes en de priester Ele _azar wer-
den ingeschreven, toen zĳ de zo-
nen van _Isra

¨
el inschreven in de

woestĳnvlakten van M _oab aan de
Jord _a _an bĳ J _ericho.t 64 Maar
onder dezen bleek zich geen man
te bevinden van hen die door
M _ozes en de priester A _

¨
aron wa-

ren ingeschreven toen zĳ de zo-
nen van _Isra

¨
el in de wildernis
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van S _ina
¨
ı hadden ingeschreven.a

65 Want Jehovah had betreffen-
de hen gezegd: „Zĳ zullen zonder
mankeren in de wildernis ster-
ven.”b Van hen was er dus geen
man overgebleven, behalve K _aleb,
de zoon van Jef _unne, en J _ozua, de
zoon van Nun.c

27 Toen traden de dochters
van Zel _afead,d de zoon van

H _efer, de zoon van G _ilead, de zoon
van M _achir, de zoon van Man _as-
se,e van de families van Man _asse,
de zoon van J _ozef, nader. En dit
waren de namen van zĳn doch-
ters: M _achla, N _oa en H _ogla en
M _ilka en T _irza.f 2 Zĳ dan plaat-
sten zich voor M _ozes en voor de
priester Ele _azarg en voor de over-
sten en de gehele vergadering bĳ
de ingang van de tent der samen-
komst, en zeiden: 3 „Onze va-
der is in de wildernis gestorven,h

en toch bleek hĳ niet tot de ver-
gadering te behoren, dat wil zeg-
gen tot hen die zich tegen Jeho-
vah schaarden in de vergadering
van K _orach,i maar hĳ is om zĳn
eigen zonde gestorven;j en hĳ had
geen zonen gekregen. 4 Waar-
om zou de naam van onze va-
der uit het midden van zĳn fami-
lie worden weggenomen omdat hĳ
geen zoon had?k O geef ons een be-
zitting in het midden van de broe-
ders van onze vader.”l 5 Hier-
op bracht M _ozes hun zaak voor
Jehovah.m

6 Jehovah zei toen het volgen-
de tot M _ozes: 7 „De dochters
van Zel _afead hebben gelĳk. Gĳ
dient hun beslist een erfelĳk be-
zit in het midden van de broeders
van hun vader te geven, en gĳ
moet het erfdeel van hun vader
op hen doen overgaan.n 8 En
tot de zonen van _Isra

¨
el dient gĳ

aldus te spreken: ’Ingeval enige
man sterft zonder een zoon te
hebben, dan moet GIJ zĳn erfdeel
op zĳn dochter doen overgaan.
9 En indien hĳ geen dochter
heeft, dan moet GIJ zĳn erfdeel
aan zĳn broers geven. 10 En in-
dien hĳ geen broers heeft, dan

moet GIJ zĳn erfdeel aan de broers
van zĳn vader geven. 11 En in-
dien zĳn vader geen broers heeft,
dan moet GIJ zĳn erfdeel geven
aan die bloedverwanta van hem
die hem in zĳn familie het naast
verwant is, en hĳ moet het in be-
zit nemen. En het moet de zonen
van _Isra

¨
el dienen tot een inzetting

ingevolge een rechterlĳke beslis-
sing, juist zoals Jehovah M _ozes ge-
boden heeft.’ ”

12 Nadien zei Jehovah tot M _o-
zes: „Beklim dit Abarimgeberg-
teb en zie het land dat ik de zo-
nen van _Isra

¨
el stellig geven zal.c

13 Wanneer gĳ het gezien hebt,
dan moet gĳ tot uw volk verga-
derd worden,d ja gĳ, net zoals uw
broer A _

¨
aron [tot zĳn volk] ver-

gaderd is,e 14 aangezien gĳlie-
den in de wildernis van Zin, bĳ
het ruzie maken van de verga-
dering,f weerspannig zĳt geweest
tegen mĳn bevel mĳ bĳ de wa-
teren voor hun ogen te heiligen.g

Dit zĳn de wateren van M _eribah

bĳ K _adesi in de wildernis van
Zin.”j

15 Toen sprak M _ozes tot Jeho-
vah en zei: 16 „Laat Jehovah,
de God van de geestenk van elke
soort van vlees,l een man over de
vergadering aanstellenm 17 die
v

´
o

´
or hen zal uitgaan en die v

´
o

´
or

hen zal ingaan en die hen zal
uitleiden en die hen zal binnen-
leiden,n opdat Jehovah’s vergade-
ring niet wordt als schapen die
geen herder hebben.”o 18 Daar-
om zei Jehovah tot M _ozes: „Neem
u J _ozua, de zoon van Nun, een
man in wie geestp is, en gĳ moet
hem uw hand opleggen;q 19 en
gĳ moet hem voor de priester
Ele _azar en voor de gehele verga-
dering plaatsen, en gĳ moet hem
voor hun ogen het bevel overdra-
gen.r 20 En gĳ moet iets van
uw waardigheid op hem leggen,s

opdat de gehele vergadering der
zonen van _Isra

¨
el naar hem moge

luisteren.t 21 En voor de pries-
ter Ele _azar zal hĳ staan, en die
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moet ten behoeve van hem voor
het aangezicht van Jehovah in-
lichtingen inwinnena door de uit-
spraak van de Urim.b Op zĳn be-
vel zullen zĳ uitgaan en op zĳn
bevel zullen zĳ ingaan, hĳ en alle
zonen van _Isra

¨
el met hem en de

gehele vergadering.”

22 M _ozes nu deed juist zoals Je-
hovah hem geboden had. Bĳge-
volg nam hĳ J _ozua en plaatste
hem voor de priester Ele _azarc

en voor de gehele vergadering
23 en legde hem de handen op en
droeg hem het bevel over,d juist
zoals Jehovah door bemiddeling
van M _ozes gesproken had.e

28 En Jehovah sprak verder
tot M _ozes en zei: 2 „Ge-

bied de zonen van _Isra
¨
el, en gĳ

moet tot hen zeggen: ’GIJ dient
ervoor te zorgen mĳn offergave,
mĳn brood,f voor mĳn vuuroffers
tot een rustig stemmende geur
voor mĳ,g op de daarvoor bestem-
de tĳdenh aan mĳ aan te bieden.’

3 En gĳ moet tot hen zeggen:
’Dit is het vuuroffer dat GIJ aan
Jehovah zult aanbieden: twee
gave eenjarige mannetjeslamme-
ren per dag als een bestendig
brandoffer.i 4 Het ene manne-
tjeslam zult gĳ ’s morgens opdra-
gen, en het andere mannetjeslam
zult gĳ tussen de twee avonden
opdragen,j 5 met een tiende efak

meelbloemals graanoffer,l bevoch-
tigd met een vierde hin gestoten
olie;m 6 het bestendig brand-
offer,n dat bĳ de berg S _ina

¨
ı werd

opgedragen tot een rustig stem-
mende geur, een vuuroffer voor
Jehovah,o 7 met het daarbĳ be-
horend drankoffer,p een vierde
hin voor elk mannetjeslam.q Giet
het drankoffer van bedwelmen-
de drankr voor Jehovah uit op de
heilige plaats. 8 En het andere
mannetjeslam zult gĳ tussen de
twee avonden opdragen. Met het-
zelfde graanoffer als ’s morgens
en met hetzelfde daarbĳ beho-
rende drankoffer zult gĳ het op-
dragen als een vuuroffer, tot een

rustig stemmende geur voor Je-
hovah.a

9 Op de sabbatdagb zullen het
echter twee gave eenjarige man-
netjeslammeren zĳn en twee tien-
de maat meelbloem als graan-
offer, met olie bevochtigd, met
het daarbĳ behorend drankoffer,
10 als een sabbatsbrandoffer op
zĳn sabbat, naast het bestendig
brandofferc en het daarbĳ beho-
rend drankoffer.d

11 En aan het begin van UW

maanden zult gĳlieden als brand-
offer aan Jehovah aanbieden: twee
jonge stieren en

´
e

´
en ram, zeven

gave mannetjeslammeren van een
jaar oud,e 12 en drie tiende maat
meelbloem als graanoffer,f met
olie bevochtigd, bĳ elke stier en
twee tiende maat meelbloem als
graanoffer, met olie bevochtigd,
bĳ de ene ram,g 13 en respec-
tievelĳk een tiende maat meel-
bloem als graanoffer, met olie
bevochtigd, bĳ elk mannetjes-
lam, als een brandoffer, een rus-
tig stemmende geur,h een vuur-
offer voor Jehovah. 14 En als
de daarbĳ behorende drankoffers
dient er een halvei hin wĳn bĳ
een stier te komen en een der-
dej hin bĳ de ram en een vierdek

hin bĳ een mannetjeslam. Dit is
het maandelĳks brandoffer in zĳn
maand voor de maanden van het
jaar.l 15 Ook dient er buiten het
bestendig brandoffer nog

´
e

´
en gei-

tenbokjem als zondeoffer aan Je-
hovah te worden opgedragen met
het daarbĳ behorend drankoffer.n

16 En in de eerste maand, op de
veertiende dag van de maand, zal
Jehovah’s Pascha zĳn.o 17 Enop
de vĳftiende dag van die maand
zal er een feest zĳn. Zeven da-
gen zullen er ongezuurde broden
worden gegeten.p 18 Op de eer-
ste dag zal er een heilige samen-
komst zĳn.q Geen enkel soort
van zwaar werk moogt GIJ doen.r

19 En GIJ moet als vuuroffer, een
brandoffers voor Jehovah, twee

q Le 23:2; r Le 23:7; s Le 1:9.
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jonge stieren en
´
e

´
en ram en ze-

ven mannetjeslammeren van een
jaar oud aanbieden.a Het dienen
werkelĳk gave [dieren] voor U

te zĳn.b 20 En als de daarbĳ be-
horende graanoffersc van meel-
bloem, met olie bevochtigd, zult
GIJ drie tiende maat opdragen bĳ
een stier en twee tiende maatd

bĳ de ram. 21 Gĳ zult respectie-
velĳk een tiende maate opdragen
bĳ elk mannetjeslam van de ze-
venmannetjeslammeren; 22 en
´
e

´
en zondeofferbok om verzoening

voor U te doen.f 23 Buiten het
morgenbrandoffer, dat als besten-
digg brandofferh dient, zult GIJ

deze opdragen. 24 Deze zelfde
zult GIJ dagelĳks gedurende de ze-
ven dagen als brood opdragen,i

eenvuuroffer, tot een rustig stem-
mende geur voor Jehovah.j Te za-
men met het bestendig brandoffer
dient het te worden opgedragen,
en het daarbĳ behorend drank-
offer. 25 En op de zevende dag
dient GIJ een heilige samenkomst
te houden.k Geen enkel soort van
zwaar werk moogt GIJ doen.l

26 En op de dag van de eer-
ste rĳpe vruchten,m wanneer GIJ

een nieuw graanoffer aan Jeho-
vah aanbiedt, opUW wekenfeest,n

dient GIJ een heilige samenkomst
te houden. Geen enkel soort van
zwaar werk moogt GIJ doen.o

27 En GIJ moet als brandoffer tot
een rustig stemmende geur voor
Jehovah aanbieden: twee jonge
stieren,

´
e

´
en ram, zeven manne-

tjeslammeren van een jaar oud;p

28 en als het daarbĳ behorend
graanoffer van meelbloem, met
olie bevochtigd, drie tiende maat
bĳ elke stier, twee tiende maatq

bĳ de ene ram, 29 een tiende
maatr respectievelĳk bĳ elk man-
netjeslam van de zeven manne-
tjeslammeren; 30

´
e

´
en geiten-

bokje om verzoening voor U te
doen.s 31 Buiten het bestendig
brandoffer en het daarbĳ beho-
rend graanoffer zult GIJ ze opdra-
gen.t Het dienen werkelĳk gave
[dieren] voor U te zĳn,u met de
daarbĳ behorende drankoffers.v

29 En in de zevende maand,
op de eerste van de maand,

dient GIJ een heilige samenkomst
te houden.a Geen enkel soort van
zwaar werk moogt GIJ doen.b Het
dient werkelĳk een dag van trom-
petgeschal voor U te zĳn.c 2 En
GIJ moet als brandoffer tot een
rustig stemmende geur voor Je-
hovah opdragen:

´
e

´
en jonge stier,

´
e

´
en ram, zeven mannetjeslamme-

ren van een jaar oud, gave [die-
ren];d 3 en het daarbĳ behorend
graanoffer van meelbloem, met
olie bevochtigd, drie tiende maat
bĳ de stier, twee tiende maat bĳ
de ram,e 4 en

´
e

´
en tiende maat

bĳ elk mannetjeslam van de zeven
mannetjeslammeren;f 5 en

´
e

´
en

geitenbokje als zondeoffer omver-
zoening voor U te doen;g 6 bui-
ten het maandelĳks brandofferh

en het daarbĳ behorend graan-
offeri en het bestendig brandofferj

en het daarbĳ behorend graan-
offer,k met de daarbĳ behorende
drankoffers,l overeenkomstig de
voorgeschreven gang van zaken
daarvoor, tot een rustig stemmen-
de geur, een vuuroffer voor Jeho-
vah.m

7 En op de tiende van deze ze-
vende maand dient GIJ een hei-
lige samenkomst te houden,n en
GIJ moet UW ziel in droefheid bui-
gen.o Geen enkel soort van werk
moogt GIJ doen.p 8 En GIJ moet
Jehovah als brandoffer, als een
rustig stemmende geur, aanbie-
den:

´
e

´
en jonge stier,

´
e

´
en ram,

zeven mannetjeslammeren van
een jaar oud.q Het dienen werke-
lĳk gave [dieren] voor U te zĳn.r

9 En als het daarbĳ behorend
graanoffer van meelbloem, met
olie bevochtigd, drie tiende maat
bĳ de stier, twee tiende maat
bĳ de ene ram,s 10 een tiende
maat respectievelĳk bĳ elk man-
netjeslam van de zeven manne-
tjeslammeren;t 11

´
e

´
en geiten-

bokje als zondeoffer, buiten het
zondeoffer der verzoeningu en
het bestendig brandoffer en het
daarbĳ behorend graanoffer, met
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de daarbĳ behorende drankof-
fers.a

12 En op de vĳftiende dag van
de zevende maandb dient GIJ een
heilige samenkomst te houden.c

Geen enkel soort van zwaarwerk
moogt GIJ doen,d en zeven da-
gen moet GIJ een feest voor Je-
hovah vieren.e 13 En GIJ moet
als brandofferf een vuuroffer van
een rustig stemmende geur voor
Jehovah aanbieden: dertien jon-
ge stieren, twee rammen, veer-
tien mannetjeslammeren van een
jaar oud. Het dienen werkelĳk
gave [dieren] te zĳn.g 14 En als
het daarbĳ behorend graanoffer
van meelbloem, met olie bevoch-
tigd, drie tiende maat bĳ elke
stier van de dertien stieren, twee
tiende maat bĳ elke ram van de
twee rammen,h 15 en een tien-
de maat bĳ elk mannetjeslam van
de veertien mannetjeslammeren;i

16 en
´
e

´
en geitenbokje als zonde-

offer, buiten het bestendig brand-
offer, het daarbĳ behorend graan-
offer en het daarbĳ behorend
drankoffer.j

17 En op de tweede dag twaalf
jonge stieren, twee rammen, veer-
tien mannetjeslammeren van een
jaar oud, gave [dieren];k 18 en
het daarbĳ behorend graanofferl

en de daarbĳ behorende drankof-
fersm bĳ de stieren, de rammen
en de mannetjeslammeren, naar
hun getal, overeenkomstig de
voorgeschreven gang van zaken;n

19 en
´
e

´
en geitenbokje als zondeof-

fer,o buiten het bestendig brandof-
fer en het daarbĳ behorend graan-
offer, met de daarbĳ behorende
drankoffers.p

20 En op de derde dag elf stie-
ren, twee rammen, veertien man-
netjeslammeren van een jaar
oud, gave [dieren];q 21 en het
daarbĳ behorend graanofferr en
de daarbĳ behorende drankof-
ferss bĳ de stieren, de rammen
en de mannetjeslammeren, naar
hun getal, overeenkomstig de
voorgeschreven gang van zaken;
22 en

´
e

´
en bok als zondeoffer,t

buiten het bestendig brandoffer
en het daarbĳ behorend graan-
offer en het daarbĳ behorend
drankoffer.

23 En op de vierde dag tien
stieren, twee rammen, veertien
mannetjeslammeren van een
jaar oud, gave [dieren];a 24 het
daarbĳ behorend graanofferb en
de daarbĳ behorende drankof-
fersc bĳ de stieren, de rammen
en de mannetjeslammeren, naar
hun getal, overeenkomstig de
voorgeschreven gang van za-
ken;d 25 en

´
e

´
en geitenbokje als

zondeoffer,e buiten het bestendig
brandoffer,f het daarbĳ behorend
graanoffer en het daarbĳ beho-
rend drankoffer.g

26 En op de vĳfde dag negen
stieren, twee rammen, veertien
mannetjeslammeren van een jaar
oud, gave [dieren];h 27 en het
daarbĳ behorend graanofferi en
de daarbĳ behorende drankof-
fersj bĳ de stieren, de rammen en
de mannetjeslammeren, naar hun
getal, overeenkomstig de voor-
geschreven gang van zaken;k

28 en
´
e

´
en bokals zondeoffer,l bui-

ten het bestendig brandoffer en
het daarbĳ behorend graanoffer
en het daarbĳ behorend drank-
offer.m

29 En op de zesde dag acht stie-
ren, twee rammen, veertien man-
netjeslammeren van een jaar oud,
gave [dieren];n 30 en het daarbĳ
behorend graanoffero en de daar-
bĳ behorende drankoffersp bĳ de
stieren, de rammen en de man-
netjeslammeren, naar hun getal,
overeenkomstig de voorgeschre-
ven gang van zaken;q 31 en

´
e

´
en

bok als zondeoffer,r buiten het be-
stendig brandoffer, het daarbĳ be-
horend graanoffer en de daarbĳ
behorende drankoffers.s

32 En op de zevende dag ze-
ven stieren, twee rammen, veer-
tien mannetjeslammeren van een
jaar oud, gave [dieren];t 33 en
het daarbĳ behorend graanofferu

en de daarbĳ behorende drankof-
fersv bĳ de stieren, de rammen
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en de mannetjeslammeren, naar
hun getal, overeenkomstig de
voorgeschreven gang van zaken
daarvoor;a 34 en

´
e

´
en bok als

zondeoffer,b buiten het bestendig
brandoffer, het daarbĳ behorend
graanoffer en het daarbĳ beho-
rend drankoffer.c

35 En op de achtste dag dient
GIJ een plechtige vergadering
te houden.d Geen enkel soort
van zwaar werk moogt GIJ doen.e

36 En GIJ moet als brandoffer een
vuuroffer van een rustig stem-
mende geur voor Jehovah aan-
bieden:

´
e

´
en stier,

´
e

´
en ram, zeven

mannetjeslammeren van een jaar
oud, gave [dieren];f 37 en het
daarbĳ behorend graanofferg en
de daarbĳ behorende drankoffersh

bĳ de stier, de ram en de man-
netjeslammeren, naar hun getal,
overeenkomstig de voorgeschre-
ven gang van zaken;i 38 en

´
e

´
en

bok als zondeoffer,j buiten het be-
stendig brandoffer en het daarbĳ
behorend graanoffer en het daar-
bĳ behorend drankoffer.k

39 Deze zult GIJ op UW perio-
dieke feesten aan Jehovah op-
dragen,l buiten UW gelofteof-
fersm en UW vrĳwillige gavenn

in de vorm van UW brandofferso

en UW graanoffersp en UW drank-
offersq en UW gemeenschapsof-
fers.’ ”r 40 Voorts sprak M _ozes
tot de zonen van _Isra

¨
el overeen-

komstig alles wat Jehovah M _ozes
geboden had.s

30 Toen sprak M _ozes tot de
stamhoofdent van de zo-

nen van _Isra
¨
el en zei: „Dit is het

woord dat Jehovah geboden heeft:
2 Ingeval eenman een gelofte aan
Jehovah doetu of een eed zweertv

waardoor hĳ zĳn ziel een gelofte
van onthoudingw oplegt, mag hĳ
zĳn woord niet breken.x Overeen-
komstig alles wat zĳn mond is uit-
gegaan, dient hĳ te handelen.y

3 En ingeval een vrouw een
gelofte aan Jehovah doetz of zĳ
zich in het huis van haar vader
in haar jeugdwerkelĳk een gelof-

te van onthouding oplegt, 4 en
haar vader hoort werkelĳk haar
gelofte of haar onthoudingsge-
lofte die zĳ haar ziel heeft op-
gelegd, en haar vader bewaart in-
derdaad het stilzwĳgen tegenover
haar, dan moeten al haar gelof-
ten van kracht zĳn, en elke ont-
houdingsgeloftea die zĳ haar ziel
heeft opgelegd, zal van kracht
zĳn. 5 Maar indien haar vader
haar weerhouden heeft op de dag
dat hĳ al haar geloften of haar ont-
houdingsgeloften die zĳ haar ziel
heeft opgelegd, hoorde, zal zulks
niet van kracht zĳn, maar Jeho-
vah zal haar vergeven, omdat haar
vader haar weerhouden heeft.b

6 Maar mocht zĳ soms aan een
man toebehoren, en haar gelof-
te is op haar,c of de ondoordach-
te belofte van haar lippen die zĳ
haar ziel heeft opgelegd, 7 en
haar man hoort het werkelĳk en
bewaart het stilzwĳgen tegenover
haar op de dag dat hĳ het hoort,
dan moeten haar geloften van
kracht zĳn, of haar onthoudings-
geloften die zĳ haar ziel heeft op-
gelegd, zullen van kracht zĳn.d

8 Maar indien haar man op de
dag dat hĳ het hoort, haar weer-
houdt,e dan heeft hĳ haar gelof-
te die op haar was, of de ondoor-
dachte belofte van haar lippen
die zĳ haar ziel heeft opgelegd,
ongeldig gemaakt, en Jehovah zal
haar vergeven.f

9 Wat de gelofte van een we-
duwe of een gescheiden vrouw
betreft, alles wat zĳ haar ziel
heeft opgelegd, zal voor haar van
kracht zĳn.

10 Heeft zĳ echter in het huis
van haar man een gelofte gedaan
of haar ziel door een eed een
onthoudingsgelofteg opgelegd,
11 en haar man heeft het ge-
hoord en heeft tegenover haar
het stilzwĳgen bewaard, hĳ heeft
haar niet weerhouden, dan moe-
ten al haar geloften van kracht
zĳn, of elke onthoudingsgelofte
die zĳ haar ziel heeft opgelegd,
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zal van kracht zĳn. 12 Maar in-
dien haar man ze totaal ongel-
dig heeft verklaard op de dag
dat hĳ enige uiting van haar lip-
pen als haar geloften of als een
onthoudingsgelofte van haar ziel
hoorde, zullen ze niet van kracht
zĳn.a Haar man heeft ze ongel-
dig verklaard, en Jehovah zal
haar vergeven.b 13 Welke ge-
lofte of welke eed met betrek-
king tot een onthoudingsgelofte
om de ziel in droefheid te bui-
genc maar ook, haar man dient
ze te bekrachtigen of haar man
dient ze ongeldig te verklaren.
14 Maar indien haar man van
dag tot dag absoluut het stilzwĳ-
gen tegenover haar bewaart, dan
heeft hĳ al haar geloften of al
haar onthoudingsgeloften die op
haar zĳn, bekrachtigd.d Hĳ heeft
ze bekrachtigd omdat hĳ tegen-
over haar het stilzwĳgen heeft
bewaardop de dag dat hĳ ze hoor-
de. 15 En indien hĳ ze totaal
ongeldig verklaart nadat hĳ ze
gehoord heeft, dan draagt hĳ in
werkelĳkheid haar dwaling.e

16 Dit zĳn de voorschriften die
Jehovah M _ozes geboden heeft
[over de verhouding] tussen een
man en zĳn vrouw,f tussen een
vader en zĳn dochter in haar
jeugd in het huis van haar va-
der.”g

31 Voorts sprak Jehovah tot
M _ozes en zei: 2 „Neem

voor de zonen van _Isra
¨
el wraakh

op de Midianieten.i Daarna zult gĳ
tot uw volk worden vergaderd.”j

3 M _ozes sprak dus tot het volk
en zei: „Rust mannen uit UW mid-
den toe voor het leger, opdat zĳ
tegen M _idian mogen optreden om
Jehovah’s wraak aan M _idian te
voltrekken.k 4 Duizendvan elke
stam, van alle stammen van _Is-
ra

¨
el, zult GIJ in het leger zenden.”

5 Bĳgevolg werden er uit de dui-
zendenl van _Isra

¨
el duizend van

elke stam toegewezen, twaalfdui-
zend toegerust voor het leger.m

6 Toen zond M _ozes hen, dui-

zend van elke stam, tot het leger,
hen en P _inehas,a de zoonvan Ele _a-
zar, de priester, tot het leger, en
het heilige gerei en de trompet-
tenb omoproepen te blazen, waren
in zĳn hand. 7 Zĳ dan voerden
oorlog tegen M _idian, juist zoals
JehovahM _ozes geboden had, en zĳ
gingen ertoe over allen die van het
mannelĳk geslacht waren, te do-
den.c 8 En behalve de anderen
die zĳ deden sneuvelen, doodden
zĳ ook de koningen van M _idian,
namelĳk _Evi en R _ekem en Zur
en Hur en R _eba, de vĳf koningen
van M _idian;d en zĳ doodden B _i-
leam,e de zoon van B _eor, met het
zwaard. 9 Maar de zonen van
_Isra

¨
el voerden de vrouwen van

M _idian en hun kleinen gevanke-
lĳk weg;f en al hun huisdieren
en al hun vee en al hun midde-
len voor levensonderhoud plun-
derden zĳ. 10 En al hun steden
waarin zĳ zich gevestigd hadden,
en al hun ommuurde kampemen-
ten verbrandden zĳ met vuur.g

11 Voorts namen zĳ heel de buith

en al de roof aan mensen en huis-
dieren mee. 12 Zĳ dan brach-
ten de gevangenen en de roof en
de buit naar M _ozes en de priester
Ele _azar en naar de vergadering
der zonen van _Isra

¨
el, naar de le-

gerplaats, naar de woestĳnvlak-
tenvan M _oab,i die aan de Jord _a _an
bĳ J _ericho liggen.

13 Toen gingen M _ozes en de
priester Ele _azar en alle oversten
van de vergadering hun buiten
de legerplaats tegemoet. 14 En
M _ozes werd verontwaardigd op
degenen die over de strĳdkrach-
tenj waren aangesteld, de over-
sten van duizend en de oversten
van honderd, die van de mili-
taire veldtocht terugkwamen.
15 Daarom zei M _ozes tot hen:
„Hebt GIJ iedere vrouwelĳke per-
soon in leven gelaten?k 16 Ziet!
Zĳ zĳn het juist die, door het
woord van B _ileam, ertoe hebben
gediend de zonen van _Isra

¨
el tot

het plegen van ontrouw tegen-
over Jehovah te bewegenl in de
zaak van P _eor,m zodat de gesel
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over de vergadering van Jeho-
vah kwam.a 17 Nu dan, doodt
al wat mannelĳk is onder de klei-
nen, en doodt iedere vrouw die
gemeenschap met een man heeft
gehad door bĳ een persoon van
hetmannelĳk geslacht te liggen.b

18 En laat alle kleinen onder de
vrouwen, die de daad van het lig-
gen bĳ een persoon van het man-
nelĳk geslacht niet hebben ge-
kend, voor U in leven.c 19 Wat
UZELF betreft, legert U zeven da-
gen buiten de legerplaats. Ieder
van U die een ziel heeft gedoodd

en ieder van U die een gesneuvel-
de heeft aangeraakt,e dient zich
op de derde en op de zevende dag
te reinigen,f GIJ en UW gevange-
nen. 20 En elk kledingstuk en
elk van huiden vervaardigd voor-
werp en alles wat van geitenhaar
gemaakt is en elk houten voor-
werp dient GIJ voor U te ontzondi-
gen.”g

21 Toen zei de priester Ele _a-
zar tot de mannen van het le-
ger die ten strĳde waren getrok-
ken: „Dit is de wetsinzetting die
Jehovah M _ozes geboden heeft:
22 ’Alleen het gouden het zilver,
het koper, het ĳzer, het tin en
het lood, 23 alles wat eenvuur-
bewerking ondergaat,h dient GIJ

door het vuur te laten gaan, en
het moet rein zĳn. Alleen dient
het door het reinigingswateri te
worden ontzondigd. En alles wat
geen vuurbewerking ondergaat,
dient GIJ door het water te laten
gaan.j 24 En op de zevende dag
moet GIJ UW kleren wassen en
rein zĳn, en daarna moogt GIJ in
de legerplaats komen.’ ”k

25 Nu zei Jehovah het volgen-
de tot M _ozes: 26 „Neem het to-
taal op van de roof, de gevangenen
van zowel mensen als huisdieren,
gĳ en de priester Ele _azar en de
hoofdenvan de vaderen der verga-
dering. 27 En gĳ moet de roof in
twee

¨
en verdelen tussen de deelne-

mers aan de strĳd die te velde zĳn
uitgetrokken, en alle overigen van

de vergadering.a 28 Enals belas-
tingb voor Jehovah moet gĳ van de
krĳgslieden die te velde zĳn uit-
getrokken,

´
e

´
en ziel op de vĳfhon-

derd afnemen, van de mensen en
van het rundvee en van de ezels
en van het kleinvee. 29 Van hun
helft dient GIJ ze te nemen en gĳ
moet ze aan de priester Ele _azar
geven als een bĳdrage voor Jeho-
vah.c 30 En van de helft die de
zonenvan _Isra

¨
el toebehoort, dient

gĳ
´
e

´
en op de vĳftig te nemen,

van de mensen, van het rundvee,
van de ezels en van het kleinvee,
van elke huisdiersoort, en gĳ moet
ze aan de levieten geven,d die de
plicht in acht nemen met betrek-
king tot Jehovah’s tabernakel.”e

31 Toen deden M _ozes en de
priester Ele _azar juist zoals Jeho-
vah M _ozes geboden had. 32 En
de roof, het overschot van het ge-
plunderde dat het te velde uit-
getrokken volk had buitgemaakt,
bedroeg: aankleinvee, zeshonderd
vĳfenzeventig duizend, 33 en
aan rundvee, twee

¨
enzeventigdui-

zend, 34 en aan ezels, eenen-
zestigduizend. 35 Wat menselĳ-
ke zielenf betreft uit de vrouwen
die de daad van het liggen bĳ
een persoon van het mannelĳk ge-
slacht niet hadden gekend,g in
het geheel waren het twee

¨
en-

dertigduizend zielen. 36 En de
helft die het deel was van degenen
die te velde waren uitgetrokken,
bedroeg in aantal, van het klein-
vee, driehonderd zevenendertig
duizend vĳfhonderd. 37 En de
belastingh voor Jehovah van het
kleinvee bedroeg zeshonderd vĳf-
enzeventig. 38 En aan rundvee
waren er zesendertigduizend, en
de belasting daarvan voor Jeho-
vahwas twee

¨
enzeventig. 39 En

de ezels waren dertigduizend vĳf-
honderd [in getal], en de belasting
daarvan voor Jehovahwas eenen-
zestig. 40 En de menselĳke zie-
len waren zestienduizend [in ge-
tal], en de belasting daarvan voor
Jehovahwas twee

¨
endertig zielen.

41 Toen gaf M _ozes de belasting
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als bĳdrage voor Jehovah aan de
priester Ele _azar,a juist zoals Je-
hovah M _ozes geboden had.b

42 En van de helft die de zonen
van _Isra

¨
el toebehoorde, die M _o-

zes had afgescheiden van hetgeen
de mannen die oorlog hadden ge-
voerd toebehoorde: 43 De helft
nu voor de vergadering bedroeg
van het kleinvee, driehonderd ze-
venendertig duizend vĳfhonderd,
44 en aan rundvee, zesendertig-
duizend, 45 en aan ezels, dertig-
duizendvĳfhonderd, 46 en aan
menselĳke zielen, zestienduizend.
47 Toen nam M _ozes van de helft
die de zonen van _Isra

¨
el toebehoor-

de, de ene die er van elke vĳf-
tig genomen moest worden, van
de mensen en van de huisdieren,
en gaf die aan de levieten,c die
de plicht in acht namend met be-
trekking tot Jehovah’s taberna-
kel, juist zoals Jehovah M _ozes ge-
boden had.

48 Toen traden de over de dui-
zenden van het leger aangestel-
den,e de oversten van duizend en
de oversten van honderd,f op M _o-
zes toe 49 en zeiden tot M _ozes:
„Uw dienaren hebben het totale
aantal opgenomen van de krĳgs-
lieden die onder ons bevel staan
en niet

´
e

´
en van ons is als ver-

mist gemeld.g 50 Laat daarom
ieder van ons als Jehovah’s offer-
gave aanbieden wat hĳ gevonden
heeft:h gouden voorwerpen, en-
kelkettinkjes en armbanden, ze-
gelringen,i oorringen en vrouwen-
sieraden,j om verzoening voor
onze ziel te doen voor het aange-
zicht van Jehovah.”

51 Bĳgevolg namen M _ozes en
de priester Ele _azar het goud, alle
juwelen, van hen aan.k 52 En
al het goud van de bĳdrage die
zĳ aan Jehovah bĳdroegen, be-
liep zestienduizend zevenhon-
derd vĳftig sikkelen, van de
oversten van duizend en de over-
sten van honderd. 53 De man-
nen van het leger hadden ieder
voor zich roofgoed genomen.l

54 M _ozes en de priester Ele _azar

namen dus het goud van de over-
sten van duizend en van honderd
aan en brachten het in de tent
der samenkomst tot een gedach-
tenisa voor de zonen van _Isra

¨
el

voor het aangezicht van Jeho-
vah.

32 De zonen van R _ubenb en
de zonen van Gadc nu wa-

ren in het bezit gekomen van een
talrĳke, ja, zelfs zeer grote vee-
stapel. Toen zagen zĳ het land
Ja _

¨
ezerd en het land G _ilead, en

zie! de plaats was een plaats voor
vee. 2 Daarom kwamen de zo-
nen van Gad en de zonen van R _u-
ben en zeiden het volgende tot
M _ozes en de priester Ele _azar en
tot de oversten van de vergade-
ring: 3 „ _Atarothe en D _ibonf en
Ja _

¨
ezer en N _imrag en H _esbonh en

Ele _alei en S _ebam en N _eboj en
B _ehon,k 4 het land dat Jeho-
vah voor het aangezicht van de
vergadering van _Isra

¨
el verslagen

heeft,l is een landvoor vee, en uw
dienaren hebben vee.”m 5 Ver-
volgens zeiden zĳ: „Indien wĳ
gunst in uw ogen hebben gevon-
den, laat dan dit land aan uw die-
naren als bezitting worden gege-
ven.Doe ons niet over de Jord _a _an
trekken.”n

6 Toen zei M _ozes tot de zonen
van Gad en de zonen van R _uben:
„DienenUW broeders ten strĳde te
trekken terwĳl G

´
I
´
J hier blĳft wo-

nen?o 7 En waarom zoudt GIJ de
zonen van _Isra

¨
el de moed ontne-

men om over te trekken naar het
land dat Jehovah hun stellig ge-
ven zal? 8 Zo hebben UW vade-
ren gedaan,p toen ik hen van K _a-
des-Barn _ea uitzondq om het land
te bezien. 9 Toen zĳ optrokken
naar het stroomdal _Eskolr en het
land zagen, ontnamen zĳ vervol-
gens de zonen van _Isra

¨
el de moed

om het land dat Jehovah hun stel-
lig geven zou, binnen te trekken.s

10 Dientengevolge ontbrandde
Jehovah’s toorn op die dag, zodat
hĳ zwoert en zei: 11 ’De man-
nen van twintig jaar oud en daar-
boven die uit Eg _ypte zĳn opge-
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trokken,a zullen de bodem die ik
_Abraham, _Isa

¨
ak en J _akob onder

ede beloofd heb,b niet zien, om-
dat zĳ mĳ niet volkomen hebben
gevolgd, 12 behalve K _aleb,c de
zoon van Jef _unne, de Kenizziet,
en J _ozua,d de zoon van Nun, want
zĳ hebben Jehovah volkomen ge-
volgd.’ 13 Daarom ontbrandde
Jehovah’s toorn tegen _Isra

¨
el en

liet hĳ hen veertig jaar in de
wildernis ronddolen,e totdat heel
het geslacht dat kwaad deed in
de ogen van Jehovah, zĳn ein-
de vond.f 14 En nu zĳt GIJ op-
gestaan in de plaats van UW va-
deren als het broed van zondige
mannen, om de brandende toorn
van Jehovah tegen _Isra

¨
el nog te

vergroten.g 15 Zoudt GIJ Uervan
afwenden hem te volgen,h dan zou
hĳ hen stellig wederom langer in
de wildernis laten blĳven,i en GIJ

zoudt ten aanzien van heel dit
volk verderfelĳk gehandeld heb-
ben.”j

16 Later traden zĳ op hem toe
en zeiden: „Laat ons hier stenen
kleinveekooien bouwen voor ons
vee en steden voor onze kleinen.
17 Maar wĳzelf zullen in slagor-
de toegerust voor de zonen van

_Isra
¨
el uit trekken,k net zolang

totdat wĳ hen op hun plaats heb-
ben gebracht, terwĳl onze klei-
nen in de steden met vesting-
werken moeten wonen, uit het
gezicht van de bewoners van het
land. 18 Wĳ zullen niet naar
onze huizen terugkeren totdat de
zonen van _Isra

¨
el zich grondbe-

zit hebben verschaft, ieder zĳn
eigen erfdeel.l 19 Want wĳ zul-
len geen erfdeel met hen krĳ-
genvanaf de zĳde van de Jord _a _an
en verder, omdat ons erfdeel ons
ten deel gevallen is vanaf de zĳde
van de Jord _a _an tegen de opgang
[der zon].”m

20 Hierop zei M _ozes tot hen:
„Indien GIJ deze zaak zult doen,
indien GIJ U voor het aangezicht
van Jehovah ten strĳde zult toe-
rustenn 21 en iedere toegerus-
te van U werkelĳk voor het aan-

gezicht van Jehovah de Jord _a _an
zal overtrekken, totdat hĳ zĳn
vĳanden van voor zĳn aangezicht
verdrĳft,a 22 en het land werke-
lĳk voor het aangezicht van Jeho-
vah onderworpen isb en GIJ daarna
terugkeert,c dan zult GIJ inder-
daad tonen geen schuld te hebben
tegenover Jehovah en tegenover

_Isra
¨
el; en dit land moet vanU wor-

den tot een bezitting voor het aan-
gezicht van Jehovah.d 23 Maar
indien GIJ niet zo zult handelen,
dan zult GIJ stellig tegen Jehovah
zondigen.e Weet dan dat UW zon-
de U zal achterhalen.f 24 Bouwt
U steden voor UW kleinen en ste-
nen kooien voor UW kleinveekud-
den, en GIJ dient te doen wat uit
UW mond is uitgegaan.”g

25 Toen zeiden de zonen van
Gad en de zonen van R _uben het
volgende tot M _ozes: „Uw knech-
ten zullen doen juist zoals mĳn
heer gebiedt.h 26 Onze kleinen,
onze vrouwen, ons vee en al onze
huisdieren zullen daar in de ste-
den van G _ilead blĳven,i 27 maar
uw knechten zullen, een ieder die
toegerust is voor het leger,j voor
het aangezicht van Jehovah over-
trekken voor de strĳd, juist zoals
mĳn heer spreekt.”

28 Bĳgevolg gaf M _ozes aan-
gaande hen bevel aan de pries-
ter Ele _azar en aan J _ozua, de zoon
van Nun, en aan de hoofden van
de vaderen der stammen van de
zonen _Isra

¨
els. 29 M _ozes dan zei

tot hen: „Indien de zonen van Gad
en de zonen van R _uben, een ieder
die ten strĳde toegerust is,k met
U voor het aangezicht van Jeho-
vah de Jord _a _an overtrekken, en
het land werkelĳk voor UW aange-
zicht onderworpen is, danmoet GIJ

hun het land G _ilead tot een bezit-
ting geven.l 30 Maar zo zĳ niet
toegerust met U overtrekken, dan
moeten zĳ zich in UW midden in
het land K _ana

¨
an vestigen.”m

31 Hierop antwoordden de zo-
nen van Gad en de zonen van R _u-
ben, en zeiden: „Wat Jehovah tot
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uw knechten gesproken heeft, zo
zullen wĳ doen.a 32 Wĳ zullen
toegerust voor het aangezicht
van Jehovah naar het land K _a-
na

¨
an overtrekken,b en onze erfe-

lĳke bezitting zal ons aan deze
zĳde van de Jord _a _an toevallen.”c

33 Toen gaf M _ozes hun, dat wil
zeggen de zonen van Gadd en de
zonen van R _ubene en de halve
stam Man _asse,f de zoon van J _o-
zef, het koninkrĳk van S _ihon,g

de koning der Amorieten, en het
koninkrĳk van Og,h de koning
van B _asan, het land behorend bĳ
de steden daarvan in de gebie-
den, en de steden van het land
rondom.

34 En de zonen van Gad gin-
gen D _iboni bouwen en _Atarothj

en _Aro
¨
er,k 35 en _Atroth-S _ofan

en Ja _
¨
ezerl en J _ogbeha,m 36 en

Beth-N _imran en Beth-H _aran,o

steden met vestingwerken,p en
stenen kooien voor kleinvee.q

37 Ende zonenvanR _uben bouw-
den H _esbonr en Ele _ales en Kir-
jath _a

¨
ım,t 38 en N _ebou en B _a

¨
al-

M _eonv — hun namen werden
veranderd — en S _ibma; voorts
noemden zĳ de namenvan de ste-
den die zĳ bouwden, naar hun
eigen namen.

39 En de zonen van M _achir,w de
zoon van Man _asse, trokken voorts
naar G _ilead en namen het in en
verdreven de Amorieten die daar-
in waren. 40 Daarom gaf M _ozes
G _ilead aan M _achir, de zoon van
Man _asse, en hĳ ging daarin wo-
nen.x 41 En J _a

¨
ır, de zoon van

Man _asse, trok op en nam vervol-
gens hun tentendorpen in, waar-
na hĳ ze H _avvoth-J _a

¨
ır noemde.y

42 En N _obah trok op en nam ver-
volgens K _enathz en zĳn onderhori-
ge plaatsen in; voorts noemde hĳ
het N _obah naar zĳn eigen naam.

33 Dit waren de etappen van
de zonen van _Isra

¨
el, die

door de handvan M _ozes en A _
¨
arona

volgens hun legersb uit het land
Eg _ypte waren getrokken.c 2 En
M _ozes bleef op bevel van Jeho-
vah de vertrekplaatsen optekenen

naar hun etappen; en dit waren
hun etappen van de ene vertrek-
plaats tot de andere:a 3 Zĳ dan
braken op uit Ram _esesb in de eer-
ste maand, op de vĳftiende dag
van de eerste maand.c Daags na
het Paschad trokken de zonen van
_Isra

¨
el met opgeheven hand voor

de ogen van alle Egyptenaren uit.e

4 Al die tĳd waren de Egyptena-
ren bezig degenen te begraven die
Jehovah onder hen geslagen had,
namelĳk alle eerstgeborenen;f en
aan hun goden had Jehovah straf-
gerichten voltrokken.g

5 De zonen van _Isra
¨
el braken

dus op uit Ram _esesh en leger-
den zich vervolgens te S _ukkoth.i

6 Toen braken zĳ op uit S _uk-
koth en legerden zich te _Etham,j

dat aan de rand van de wildernis
ligt. 7 Vervolgens braken zĳ op
uit _Etham en keerden terug in de
richting van Pi-H _achiroth,k dat in
het gezicht van B _a

¨
al-S _efonl ligt;

zĳ nu legerden zich v
´
o

´
or M _igdol.m

8 Daarna braken zĳ op uit Pi-
H _achiroth en trokken vervolgens
midden door de zeen naar de wil-
derniso en bleven drie dagreizen
ver de wildernis van _Ethamp in
trekken en legerden zich toen te
M _ara.q

9 Voorts braken zĳ op uit M _ara
en kwamen te _Elim.r In _Elim nu
waren twaalf waterbronnen en ze-
ventig palmbomen. Derhalve le-
gerden zĳ zich daar. 10 Vervol-
gens braken zĳ op uit _Elim en
legerden zich aan de Rode Zee.
11 Daarna braken zĳ op van de
Rode Zee en legerden zich in
de wildernis van Sin.s 12 Toen
braken zĳ op uit de wildernis van
Sin en legerden zich te D _ofka.
13 Later braken zĳ op uit D _ofka
en legerden zich te _Alus. 14 Zĳ
braken vervolgens op uit _Alus
en legerden zich te R _afidim.t En
er bleek daar geen water voor
het volk te zĳn om te drinken.
15 Daarna braken zĳ op uit R _afi-
dimen legerden zich in dewilder-
nis van S _ina

¨
ı.u

t Ex 17:1; Ex 17:8; u Ex 18:5; Ex 19:1; Ex 19:2;

Nu 1:1; Nu 3:4; Nu 9:1.
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16 Nadien braken zĳ op uit
de wildernis van S _ina

¨
ı en leger-

den zich te K _ibroth-Hatt _a
¨
ava.a

17 Toen braken zĳ op uit K _ibroth-
Hatt _a

¨
ava en legerden zich te H _a-

zeroth.b 18 Daarna braken zĳ op
uit H _azeroth en legerden zich te
R _ithma. 19 Vervolgens braken
zĳ op uit R _ithma en legerden zich
teR _immon-P _erez. 20 Toen bra-
ken zĳ op uit R _immon-P _erez en
legerden zich te L _ibna. 21 Later
braken zĳ op uit L _ibna en leger-
den zich te R _issa. 22 Vervolgens
braken zĳ op uit R _issa en legerden
zich te Kehel _atha. 23 Toen bra-
ken zĳ op uit Kehel _atha en leger-
den zich bĳ de berg S _afer.

24 Daarna braken zĳ op van de
berg S _afer en legerden zichc te H _a-
rada. 25 Toen braken zĳ op uit
H _arada en legerden zich te M _a-
kheloth. 26 Vervolgens braken
zĳ opd uit M _akheloth en leger-
den zich te T _ahath. 27 Daarna
braken zĳ op uit T _ahath en leger-
den zich te T _erah. 28 Toen bra-
ken zĳ op uit T _erah en legerden
zich te M _ithka. 29 Later bra-
ken zĳ op uit M _ithka en legerden
zich te Hasm _ona. 30 Vervol-
gens braken zĳ op uit Hasm _o-
na en legerden zich te Mos _eroth.
31 Toen braken zĳ op uit Mos _e-
roth en legerden zich te B _en

´
e-

J _a
¨
akan.e 32 Daarna braken zĳ

op uit B _en
´
e-J _a

¨
akan en legerden

zich te Hor-Hagg _idgad. 33 Ver-
volgens braken zĳ op uit Hor-
Hagg _idgad en legerden zich te
Jotb _atha.f 34 Later braken zĳ
op uit Jotb _atha en legerden zich
te Abr _ona. 35 Toen braken zĳ
op uit Abr _ona en legerden zich te

_Ezeon-G _eber.g 36 Daarna bra-
ken zĳ op uit _Ezeon-G _eber en le-
gerden zich in de wildernis van
Zin,h dat wil zeggen K _ades.

37 Later braken zĳ op uit K _a-
des en legerden zich bĳ de berg
Hor,i aan de grens van het land

_Edom. 38 De priester A _
¨
aron nu

besteeg op bevel van Jehovah de
berg Hor en stierf daar in het
veertigste jaar van de uittocht

der zonen van _Isra
¨
el uit het land

Eg _ypte, in de vĳfde maand, op
de eerste van demaand.a 39 En
A _

¨
aron was honderd drie

¨
entwin-

tig jaar oud toen hĳ op de berg
Hor stierf.

40 Nu kreeg de Kana
¨
aniet, de

koning van _Arad,b die in de N _e-
gebc in het land K _ana

¨
an woonde,

te horen dat de zonen van _Isra
¨
el

in aantocht waren.

41 Na verloop van tĳd braken
zĳ op van de berg Hord en leger-
den zich te Zalm _ona. 42 Daarna
braken zĳ op uit Zalm _ona en leger-
den zich te F _unon. 43 Vervol-
gens braken zĳ op uit F _unon en le-
gerden zich te _Oboth.e 44 Toen
braken zĳ op uit _Oboth en leger-
den zich te _Ijje- _Abarim, aan de
grens van M _oab.f 45 Later bra-
ken zĳ op uit _Ijjim en legerden
zich te D _ibon-Gad.g 46 Daarna
braken zĳ op uit D _ibon-Gad en le-
gerden zich te _Almon-Diblath _a

¨
ım.

47 Toen braken zĳ op uit _Almon-
Diblath _a

¨
ımh en legerden zich in

de bergen van _Abarimi tegenover
N _ebo.j 48 Ten slotte braken zĳ
op van de bergen van _Abarim en
legerden zich in de woestĳnvlak-
ten van M _oabk aan de Jord _a _an bĳ
J _ericho. 49 En zĳ bleven zich
aan de Jord _a _an legeren vanaf
Beth-J _esimothl tot _Abel-S _ittimm

in de woestĳnvlakten van M _oab.

50 Voorts sprak Jehovah tot
M _ozes in de woestĳnvlakten van
M _oab aan de Jord _a _an bĳ J _eri-
cho,n en zei: 51 „Spreek tot de
zonen van _Isra

¨
el, en gĳ moet tot

hen zeggen: ’GIJ trekt de Jor-
d _a _an over naar het land K _ana

¨
an.o

52 En GIJ moet alle bewoners
van het land van voor UW aan-
gezicht verdrĳven en al hun ste-
nen figuren vernietigen,p en al
hun beelden van gegoten metaalq

dient GIJ te vernietigen, en al hun
heilige hoge plaatsen dient GIJ

te verwoesten.r 53 En GIJ moet
het land in bezit nemen en daar-
in wonen, want aan U zal ik het
land stellig geven om het in be-
zit te nemen.s 54 En GIJ moet
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U het land door het lota als be-
zit toebedelen, naar UW families.b

Voor wie veel [volk] heeft, dient
GIJ zĳn erfdeel te vermeerderen,
en voor wie weinig [volk] heeft,
dient GIJ zĳn erfdeel te vermin-
deren.c Waar het lot voor hem
op zal uitkomen, dat zal van hem
worden.d Volgens de stammen van
UW vaderen dient GIJ UZELF van
grondbezit te voorzien.e

55 Indien GIJ evenwel de bewo-
ners van het land niet van voor
UW aangezicht zult verdrĳven,f

dan zullen degenen die GIJ van
hen overlaat, stellig als prikkels
in UW ogen worden en als doorns
in UW zĳden, en zĳ zullen U inder-
daad benauwen in het land waar-
in GIJ wonen zult.g 56 En het
moet geschieden dat juist zoals ik
gedacht had met hen te doen, ik
met U zal doen.’”h

34 En Jehovah sprak verder
tot M _ozes en zei: 2 „Ge-

bied de zonen van _Isra
¨
el, en gĳ

moet tot hen zeggen: ’GIJ gaat het
land K _ana

¨
ani binnen. Dit is het

land dat U ten erfdeel zal toeval-
len,j het land K _ana

¨
an naar zĳn

grenzen.k

3 En UW zuidzĳde moet blĳken
te zĳn vanaf de wildernis van Zin
langs _Edom,l en UW zuidgrens
moet blĳken te zĳn vanaf het uit-
einde van de Zoutzeem in het oos-
ten. 4 En UW grens moet van
richting veranderen vanaf het
zuiden van de opgang van _Akrab-
bimn en oversteken naar Zin, en
haar eindpunt moet zich ten zui-
den van K _ades-Barn _eao bevinden;
en ze moet uitgaan naar H _azar-
_Addarp en doorlopen tot _Azmon.
5 En bĳ _Azmon moet de grens
van richting veranderen naar
het stroomdal van [de beek van]
Eg _ypte,q en haar eindpunt moet
bĳ de Zee blĳken te zĳn.r

6 Wat dewestgrenss betreft, die
moet voor U de Grote Zee en het
kustland blĳken te zĳn. Dit zal UW

westgrens worden.

7 Dit nu zal UW noordgrens
worden: Vanaf de Grote Zee zult

GIJ UW grenslĳn trekken naar de
berg Hor.a 8 Vanaf de berg Hor
zult GIJ de grenslĳn trekken tot
de toegang van H _amath,b en het
eindpunt van de grens moet zich
bĳ Z _edadc bevinden. 9 En de
grens moet uitgaan naar Z _ifron,
en haar eindpunt moet H _azar-
_Enand blĳken te zĳn. Dit zal UW

noordgrens worden.

10 Vervolgens moet GIJ UWoost-
grens trekken van H _azar- _Enan
naar S _efam. 11 En van S _efam
moet de grens afdalen naar R _i-
bla, ten oosten van _A

¨
ın, en de

grens moet afdalen en stoten
op de oostelĳke helling van de
zee van K _innereth.e 12 En de
grens moet afdalen naar de Jor-
d _a _an, en haar eindpunt moet de
Zoutzeef blĳken te zĳn. Dit zal
UW landg worden naar zĳn gren-
zen rondom.’”

13 M _ozes gebood dus de zonen
van _Isra

¨
el en zei: „Dit is het land

dat GIJ U door het lot als bezit
zult toebedelen,h juist zoals Jeho-
vah geboden heeft het aan de ne-
gen en een halve stam te ge-
ven.i 14 Want de stam van de
zonen der Rubenieten volgens
het huis van hun vaderen en de
stam van de zonen der Gadie-
ten volgens het huis van hun va-
deren hebben hun erfdeel reeds
genomen, en de halve stam Ma-
n _asse heeft het reeds genomen.j

15 De twee en een halve stam
hebben hun erfdeel reeds geno-
men van de Jordaanstreek bĳ J _e-
richo oostwaarts, tegen de op-
gang [der zon].”k

16 En Jehovah sprak verder
tot M _ozes en zei: 17 „Dit zĳn
de namen van de mannen die het
land ten bezit onder U zullen ver-
delen: de priester Ele _azarl en J _o-
zua, de zoon van Nun.m 18 En
GIJ zult uit elke stam

´
e

´
en over-

ste nemen om het land ten be-
zit te verdelen.n 19 En dit zĳn
de namen van de mannen: Van
de stam J _udao K _aleb, de zoon van
Jef _unne;p 20 en van de stam
der zonen van S _imeonq S _emu

¨
el,

de zoon van Amm _ihud; 21 van
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de stam B _enjamina _Elidad, de
zoon van K _islon; 22 en van de
stam der zonen van Danb een
overste, B _ukki, de zoon van J _og-
li; 23 van de zonen van J _ozef,c

van de stam der zonen van Ma-
n _assed een overste, H _anni

¨
el, de

zoon van _Efod; 24 en van de
stam der zonen van _Efra

¨
ıme een

overste, K _emu
¨
el, de zoon van S _if-

tan; 25 en van de stam der zo-
nen van Z _ebulonf een overste,
Eliz _afan, de zoon van P _arnach;
26 en van de stam der zonen van
_Issascharg een overste, P _alti

¨
el,

de zoon van _Azzan; 27 en van
de stam der zonen van _Aserh een
overste, Ach _ihud, de zoon van
Sel _omi; 28 en van de stam der
zonen van N _aftalii een overste,
Ped _a

¨
el, de zoon van Amm _ihud.”

29 Dit zĳn degenen aan wie Je-
hovah gebood de zonenvan _Isra

¨
el

tot grondbezitters in het land
K _ana

¨
an te maken.j

35 En Jehovah ging voort tot
M _ozes te spreken in de

woestĳnvlakten van M _oab aan
de Jord _a _ank bĳ J _ericho, en zei:
2 „Geef de zonen van _Isra

¨
el be-

vel dat zĳ van hun erfelĳk be-
zit steden aan de levieten moe-
ten geven,l om daar te wonen, en
zĳ dienen de levieten de weide-
grond rondom die steden te ge-
ven.m 3 En de steden moeten
voor hen dienen om er te wo-
nen, terwĳl hun weidegronden
zullen dienen voor hun huisdie-
ren en hun have en voor al hun
wild gedierte. 4 En de weide-
gronden van de steden, die GIJ

aan de levieten zult geven, zullen
zich van de stadsmuur af naar
buiten tot duizend el in het rond
uitstrekken. 5 En GIJ moet bui-
ten de stadaan de oostzĳde twee-
duizend el meten en aan de zuid-
zĳde tweeduizend el en aan de
westzĳde tweeduizend el en aan
de noordzĳde tweeduizend el,
met de stad in hetmidden.Dit zal
hun tot weidegronden bĳ de ste-
den dienen.

6 Dit zĳn de steden die GIJ aan
de levieten zult geven: zes toe-

vluchtssteden,a die GIJ zult geven
opdat de doodslager daarheen
kan vluchten,b en daarenboven
zult GIJ nog twee

¨
enveertig ande-

re steden geven. 7 Alle steden
die GIJ aan de levieten zult ge-
ven, zullen achtenveertig steden
zĳn, deze te zamen met hun wei-
degronden.c 8 De steden die GIJ

zult geven, zullen uit de bezit-
ting der zonen van _Isra

¨
el zĳn.d

Van die er veel heeft, zult GIJ er
veel nemen, en van die er wei-
nig heeft, zult GIJ er weinig ne-
men.e Een ieder zal naar gelang
van zĳn erfdeel dat hĳ in bezit zal
nemen, enige van zĳn steden aan
de levieten geven.”

9 En Jehovah ging voort tot M _o-
zes te spreken en zei: 10 „Spreek
tot de zonenvan _Isra

¨
el, en gĳ moet

tot hen zeggen: ’GIJ trekt de Jor-
d _a _an over naar het land K _ana

¨
an.f

11 En GIJ moet steden uitkiezen
die geschikt voor U zĳn. Tot toe-
vluchtssteden zullen ze U dienen,
en daarheen moet de doodslager
vluchten die onopzettelĳk een ziel
doodslaat.g 12 Ende steden moe-
ten U dienen tot een toevluchts-
oord tegen de bloedwreker,h opdat
de doodslager niet sterft eer hĳ
voor de vergadering terechtstaat.i

13 En de steden die GIJ zult ge-
ven, de zes toevluchtssteden, zul-
len U ten dienste staan. 14 Drie
steden zult GIJgeven aan deze zĳde
van de Jord _a _an,j en drie steden
zult GIJ geven in het land K _a-
na

¨
an.k Tot toevluchtssteden zul-

len ze dienen. 15 Voor de zonen
van _Isra

¨
el en voor de inwonen-

de vreemdelingl en voor de bĳ-
woner in hun midden zullen deze
zes steden tot toevluchtsoord die-
nen, opdat een ieder die zonder
opzet een ziel doodslaat, daar-
heen kan vluchten.m

16 Indien hĳ hem nu met een
ĳzeren werktuig zo heeft gesla-
gen dat hĳ sterft, is hĳ een moor-
denaar.n De moordenaar dient
zonder mankeren ter dood ge-
bracht te worden.o 17 En in-
dien hĳ hem met een kleine steen,
waardoor hĳ zou kunnen sterven,
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zo heeft geslagen dat hĳ sterft,
is hĳ een moordenaar. De moor-
denaar dient zonder mankeren ter
dood gebracht te worden. 18 En
indien hĳ hem met een klein hou-
ten werktuig, waardoor hĳ zou
kunnen sterven, zo heeft gesla-
gen dat hĳ sterft, is hĳ een moor-
denaar. De moordenaar dient zon-
der mankeren ter dood gebracht
te worden.

19 De bloedwrekera is degene
die de moordenaar ter dood zal
brengen. Wanneer hĳ hem aan-
treft, zal hĳzelf hem ter dood
brengen. 20 En indien hĳ hem
uit haat een stoot heeft toege-
brachtb of hĳ naar hem gewor-
pen heeft terwĳl hĳ op de loer
lag,c opdat hĳ zou sterven, 21 of
hĳ hem uit vĳandschap met zĳn
hand heeft geslagen, opdat hĳ zou
sterven, dient degene die gesla-
gen heeft, zonder mankeren ter
dood gebracht te worden. Hĳ is
een moordenaar. De bloedwreker
zal de moordenaar ter dood bren-
gen wanneer hĳ hem aantreft.d

22 Maar indien hĳ hem onvoor-
ziens, zonder vĳandschap, een
stoot heeft toegebracht, of enig
voorwerp naar hem heeft gewor-
pen zonder op de loer te liggene

23 of enige steen waardoor hĳ
zou kunnen sterven, zonder hem
te zien, of hĳ er de oorzaak van
zou zĳn dat die op hem viel, zo-
dat hĳ stierf, terwĳl hĳ hem geen
vĳandschap toedroeg en niet zĳn
nadeel zocht, 24 dan moet de
vergadering naar deze rechtsbe-
slissingen rechtspreken tussen
degene die geslagen heeft en de
bloedwreker.f 25 En de vergade-
ringg moet de doodslager uit de
hand van de bloedwreker bevrĳ-
den, en de vergadering moet hem
naar zĳn toevluchtsstad, waar-
heen hĳ gevlucht was, doen terug-
keren, en hĳ moet daarin wonen
tot aan de dood van de hogepries-
ter, diemet de heilige oliewerd ge-
zalfd.h

26 Maar begeeft de doodslager
zichwerkelĳk buiten de grens van
zĳn toevluchtsstad waarheen hĳ
mocht vluchten, 27 en de bloed-

wrekera vindt hem inderdaad bui-
ten de grens van zĳn toevluchts-
stad, en de bloedwreker doodt
de doodslager ook, dan heeft hĳ
geen bloedschuld. 28 Want hĳ
behoort tot aan de doodvan de ho-
gepriester in zĳn toevluchtsstad
te wonen,b en na de dood van de
hogepriester mag de doodslager
naar het land van zĳn bezitting
terugkeren. 29 En deze [dingen]
moeten U dienen tot een rechtsin-
zetting voor al UWgeslachten in al
UW woonplaatsen.

30 Al wie een ziel doodslaat,
dient op de verklaring van getui-
genc als een moordenaard te wor-
den gedood, en

´
e

´
en getuige mag

niet tegen een ziel getuigen om
hem te doen sterven. 31 En GIJ

moogt geen losprĳs aannemen
voor de ziel van een moordenaar,
die verdient te sterven,e want hĳ
dient zonder mankeren ter dood
gebracht te worden.f 32 En GIJ

moogt geen losprĳs aannemen
voor iemand die naar zĳn toe-
vluchtsstad gevlucht is, om hem
v

´
o

´
or de dood van de hogepriester

weer in het land te laten wonen.

33 En GIJ moogt het landwaar-
in GIJ zĳt, niet bezoedelen; want
bloed, d

´
at bezoedelt het land,g

en voor het land is geen verzoe-
ning mogelĳk ten aanzien van
het bloed dat daarop vergoten is
dan door het bloed van hem die
het vergoten heeft.h 34 En gĳ
moogt het landwaarin GIJ woont,
in welks midden ik verblĳf houd,
niet verontreinigen; want ik, Je-
hovah, houd verblĳf te midden
van de zonen van _Isra

¨
el.’”i

36 En de hoofden der vaderen
van de familie der zonen

van G _ilead, de zoon van M _achir,j

de zoon van Man _asse, van de fa-
milies der zonen van J _ozef, traden
nu toe en spraken in tegenwoor-
digheid van M _ozes en de oversten,
de hoofden van de vaderen der zo-
nen van _Isra

¨
el, 2 en zeiden: „Je-

hovah heeft mĳn heer geboden
het land door het lot aan de zonen
van _Isra

¨
el ten erfdeel te geven;k

en aan mĳn heer is door Jehovah
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1 Dit zĳn de woorden die M _ozes
tot heel _Isra

¨
el heeft gespro-

ken in de Jordaanstreek,a in de
wildernis, in de woestĳnvlakten
tegenover Suf, tussen P _aranb

en T _ofel en L _aban en H _azerothc

en Di-Z _ahab; 2 elf dagen is het
van H _oreb, via de weg van het
gebergte S _e

¨
ır, tot aan K _ades-

Barn _ea.d 3 Nu geschiedde het
in het veertigstee jaar, in de elf-
de maand, op de eerste van de
maand, dat M _ozes de zonen van
_Isra

¨
el toesprak overeenkomstig

alles wat Jehovah hem met be-
trekking tot hen geboden had,
4 nadat hĳ S _ihon,a de koning der
Amorieten, die in H _esbon woon-
de, en Og,b de koning van B _a-
san, die in _Astaroth,c in Edr _e

¨
ı,d

woonde, had verslagen. 5 In de
Jordaanstreek, in het land M _oab,
nam M _ozes het op zich deze wete

te verklaren, door te zeggen:

6 „Jehovah, onze God, heeft tot

c Joz 9:10; d Joz 13:12; e De 4:8; De 17:18; Ne

8:7.
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gebodenhet erfdeel van onze broe-
der Zel _afead aan zĳn dochters te
geven.a 3 Stel nu eens dat een
der zonen uit de andere stam-
men der zonen van _Isra

¨
el hen tot

vrouwkrĳgt, danmoet het erfdeel
van de vrouwen aan het erfdeel
van onze vaderenworden onttrok-
ken en bĳ het erfdeel van de stam
worden gevoegdwaartoe zĳ moch-
ten gaan behoren, zodat het aan
het lot van ons erfdeel onttrokken
zou worden.b 4 Indien nu het ju-
beljaarc voor de zonen van _Isra

¨
el

aanbreekt, dan moet het erfdeel
van de vrouwen bĳ het erfdeel van
de stam worden gevoegd waartoe
zĳ mochten gaan behoren; zodat
hun erfdeel aan het erfdeel van de
stam van onze vaderen onttrok-
ken zou worden.”

5 Toen gebood M _ozes de zonen
van _Isra

¨
el op bevel van Jeho-

vah het volgende: „De stam van
de zonen van J _ozef heeft gelĳk.
6 Dit is het woord dat Jehovah
heeft geboden aangaande de doch-
ters van Zel _afead,d namelĳk: ’Aan
wie het goed is in hun ogen mo-
gen zĳ tot vrouw worden. Alleen
dienen zĳ aan de familie van de
stam van hun vaderen tot vrouw
te worden.e 7 En geen erfdeel
van de zonen van _Isra

¨
el dient

van stam tot stam rond te gaan,
want de zonen van _Isra

¨
el dienen

ieder aan het erfdeel van de stam
van hun voorvaders vast te hou-
den. 8 En iedere dochter die
een erfelĳk bezit uit de stammen
van de zonen van _Isra

¨
el krĳgt,

die dient aan iemand uit de fami-
lie van de stam van haar vader
tot vrouw te worden,a opdat een
iederder zonenvan _Isra

¨
el het erf-

deel van zĳn voorvaders in bezit
moge krĳgen. 9 En geen erf-
deel dient van de ene stam op de
andere stam over te gaan, want
de stammen der zonen van _Isra

¨
el

dienen elk aan hun eigen erfdeel
vast te houden.’”

10 De dochters van Zel _afead
deden juist zoals Jehovah M _o-
zes geboden had.b 11 Bĳgevolg
werden M _achla, T _irza en H _ogla
en M _ilka en N _oa, de dochters
van Zel _afead,c de vrouwen van
de zonen van hun vaders broers.
12 Aan sommigen uit de families
der zonen van Man _asse, de zoon
van J _ozef, werden zĳ tot vrou-
wen, opdat hun erfdeel bĳ de
stam van de familie van hun va-
der bleef.

13 Dit zĳn de gebodend en de
rechterlĳke beslissingen die Jeho-
vah door bemiddeling van M _ozes
in de woestĳnvlakten van M _oab
aan de Jord _a _an bĳ J _ericho, aan de
zonen van _Isra

¨
el gebood.e
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ons gesproken in H _oreba en ge-
zegd: ’GIJ hebt lang genoeg in dit
bergland gewoond.b 7 Wendt U

en begeeft U op weg en trekt naar
het bergland der Amorietenc en
naar al hun naburen in de Ar _a-
ba,d het berglande en de Sjef _ela
en de N _egebf en de zeekust,g het
land der Kana

¨
anieten,h en de L _i-

banon,i tot aan de grote rivier,
de rivier de _E _ufraat.j 8 Ziet, ik
stel het land waarlĳk v

´
o

´
or U.

Trekt er binnen en neemt het
land in bezit dat Jehovah UW va-
deren, _Abraham, _Isa

¨
akk en J _a-

kob,l onder ede beloofd heeft hun
en hun zaad na hen te geven.’m

9 Nu zei ik toentertĳd het vol-
gende tot U: ’Ik alleen kan U niet
dragen.n 10 Jehovah, UW God,
heeft U vermenigvuldigd en ziet,
GIJ zĳt heden zo talrĳk als de ster-
ren aan de hemel.o 11 Moge Je-
hovah, de God van UW voorva-
ders, Unog duizendmaal talrĳker
makenp dan GIJ zĳt, en moge hĳ U

zegenen,q juist zoals hĳ U beloofd
heeft.r 12 Hoe kan ik alleen UW

last en UW vracht en UW geru-
zie dragen?s 13 Neemt wĳze en
beleidvollet en ervarenu mannen
van UW stammen, opdat ik hen
tot hoofden over U kan stellen.’v

14 Toen hebt GIJ mĳ geantwoord
en gezegd: ’De zaak waarvan gĳ
gesproken hebt, dat wĳ die moe-
ten doen, is goed.’ 15 Ik heb dus
de hoofden vanUW stammen geno-
men, wĳze en ervaren mannen, en
hen tot hoofden over Ugesteld, tot
oversten van duizend en oversten
van honderd en oversten van vĳf-
tig en oversten van tien en beamb-
ten van UW stammen.w

16 Vervolgens gebood ik toen-
tertĳd UWrechters en zei: ’Bĳ het
afnemenvan een verhoor [inzake
geschillen] tussen UW broeders,
moet GIJ rechtvaardig oordelenx

tussen een man en zĳn broeder
of zĳn inwonende vreemdeling.y

17 GIJ moogt bĳ de rechtspraak
niet partĳdig zĳn.z De kleine dient
GIJ evenzeer aan te horen als de
grote.a GIJ moogt niet bevreesd

worden wegens een man,a want
de rechtspraak behoort God toe;b

en de zaak die te moeilĳk voor U

is, dient GIJ voormĳ te brengen, en
ik moet die horen.’c 18 Voorts
gebood ik U toentertĳd alle din-
gen die GIJ moest doen.

19 Daarna braken wĳ uit H _o-
reb op en trokken toen door heel
die grote en vrees inboezemen-
de wildernis,d die GIJ hebt gezien,
langs deweg vanhet bergland der
Amorieten,e juist zoals Jehovah,
onze God, ons had geboden; en
ten slotte kwamen wĳ te K _ades-
Barn _ea.f 20 Nu zei ik tot U: ’GIJ

zĳt aan het bergland der Amorie-
ten gekomen, dat Jehovah, onze
God, ons geeft.g 21 Zie, Jeho-
vah, uw God, heeft het land aan
u overgeleverd.h Trek op, neem
[het] in bezit, juist zoals Jehovah,
de God van uw voorvaders, tot
u gesproken heeft.i Wees niet be-
vreesd, noch verschrikt.’j

22 Doch GIJ zĳt allen tot mĳ
genaderd en hebt gezegd: ’Laten
wĳ toch mannen voor ons uit
zenden om het land voor ons te
verkennen en ons verslag uit te
brengen over de weg waarlangs
wĳ dienen op te trekken en over
de steden waar wĳ zullen ko-
men.’k 23 Welnu, de zaak bleek
goed te zĳn in mĳn ogen, zodat
ik twaalf mannen van U nam, voor
elke stam

´
e

´
en.l 24 Toen wend-

den zĳ zich en trokken het berg-
land inm en kwamen tot aan het
stroomdal _Eskoln en gingen het
verspieden. 25 Voorts namen zĳ
wat van de vrucht van het lando

in hun hand en brachten die tot
ons, en tevens brachten zĳ ons
verslag uit en zeiden: ’Het land
dat Jehovah, onze God, ons geeft,
is goed.’p 26 Maar GIJ hebt niet
willen optrekken,q en GIJ zĳt U

weerspannig tegen het bevel van
Jehovah, UW God, gaan gedra-
gen.r 27 En GIJ bleeftmorren in
UW tenten en zeggen: ’Omdat Je-

m Nu 13:17; n Nu 13:24; o Nu 13:23; Nu 13:26;

p Nu 13:27; q Heb 10:38; r Nu 14:1; Nu 14:4; Ps

106:24.
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hovah ons haatte,a heeft hĳ ons
uit het land Eg _ypte geleid,b om
ons in de hand der Amorieten te
geven, ten einde ons te verdel-
gen.c 28 Waarheen trekken wĳ
op? Onze broeders hebben ons
hart doen smelten,d door te zeg-
gen: „Een volk, groter en rĳziger
dan wĳ,e steden, groot en tot aan
de hemel versterkt,f en ook de zo-
nen van de Enakieteng zagen wĳ
daar.” ’

29 Daarom zei ik tot U: ’GIJ

moogt niet van angst ineenkrim-
pen, noch bevreesd zĳn wegens
hen.h 30 Jehovah, UW God, is de-
gene die voor U uit gaat. Hĳ zal
voor U strĳdeni overeenkomstig
alles wat hĳ in Eg _ypte voor UW

eigen ogen met U heeft gedaan,j

31 en in de wildernis,k waar gĳ
hebt gezien hoe Jehovah, uw God,
u heeft gedragenl net zoals een
man zĳn zoon draagt, op heel de
weg die GIJ gegaan zĳt, totdat
GIJ op deze plaats gekomen zĳt.’m

32 Maar ondanks dit woord hadt
GIJ geen geloof in Jehovah, UW

God,n 33 die voor U uit ging op
de weg om een plaats voor U te
verspiedenwaar GIJ U kondt lege-
ren,o ’s nachts door vuur, opdat
GIJ zoudt kunnen zien langs wel-
ke weg GIJ moest gaan, en over-
dag door een wolk.p

34 Al die tĳd hoorde Jehovah
de stem van UW woorden. Daar-
om werd hĳ verontwaardigd en
zwoer,q door te zeggen: 35 ’Niet
´
e

´
en onder deze mannen van dit

boosaardig geslacht zal het goe-
de land zien dat ik onder ede aan
UW vaderen beloofd heb te ge-
ven,r 36 behalve K _aleb, de zoon
van Jef _unne.s Hĳ zal het zien, en
aan hem en aan zĳn zonen zal
ik het land geven dat hĳ betre-
den heeft, wegens het feit dat hĳ
Jehovah volkomen heeft gevolgd.t

37 (Zelfs tegen mĳ werd Jeho-
vah vanwege U vertoornd, en hĳ
zei: ’Ook gĳ zult daar niet bin-
nengaan.u 38 J _ozua, de zoon van
Nun, die voor u staat, hĳ zal daar
binnengaan.’v Hem heeft hĳ sterk

gemaakt,a want hĳ zal het _Isra
¨
el

doen be
¨
erven.) 39 Wat UW klei-

nen betreft, van wie GIJ hebt ge-
zegd: „Tot plundering zullen zĳ
worden!”,b en UW zonen, die thans
nog geen goed of kwaad kennen,
zĳ zullen daar binnengaan, en aan
hen zal ik het geven, en zĳ zul-
len het in bezit nemen. 40 Wat
´

U aangaat, verandert van rich-
ting en vertrekt naar de wildernis
langs de weg van de Rode Zee.’c

41 Hierop hebt GIJ geantwoord
en tot mĳ gezegd: ’Wĳ hebben
tegen Jehovah gezondigd.d Wĳ
— wĳ zullen optrekken en strĳ-
den overeenkomstig alles wat Je-
hovah, onze God, ons heeft ge-
boden!’ Een ieder van U gordde
daarom zĳn oorlogswapens aan en
dacht dat het gemakkelĳk was de
berg te beklimmen.e 42 Maar Je-
hovah zei tot mĳ: ’Zeg hun: „GIJ

moogt niet optrekken en strĳ-
den, want ik ben niet in UW mid-
den;f opdat GIJ niet de neder-
laag lĳdt voor UW vĳanden.” ’g

43 Ik sprak dus tot U, en GIJ hebt
niet geluisterd maar zĳt U weer-
spannig tegen Jehovah’s bevel
gaan gedragenh en helemaal ver-
hit geraakt, en GIJ hebt getracht
de berg te beklimmen.i 44 Toen
trokken de Amorieten die op die
bergwoonden, Utegemoet en ach-
tervolgden U,j net zoals de bĳen
dat doen, en joegen U in S _e

¨
ır uit-

een tot H _orma toe.k 45 Daarna
zĳt GIJ teruggekeerd en voor het
aangezicht van Jehovah gaan we-
nen, maar Jehovah luisterde niet
naar UW stem,l noch leende hĳ U

het oor.m 46 GIJ zĳt dus vele da-
gen in K _ades gebleven, zoveel da-
gen als GIJ daar werkelĳk zĳt ge-
bleven.n

2 Daarna wendden wĳ ons en
vertrokken naar de wildernis

langs de weg van de Rode Zee,
juist zoals Jehovah tot mĳ ge-
sproken had;o en wĳ trokken
vele dagen om het gebergte S _e

¨
ır

heen. 2 Ten slotte zei Jehovah
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het volgende tot mĳ: 3 ’GIJ hebt
nu lang genoeg om dit gebergte
heen getrokken.a Verandert van
richting naar het noorden. 4 En
gebied het volk en zeg: „GIJ trekt
verder langs de grens van UW

broeders,b de zonen van _Esau,c die
in S _e

¨
ır wonen;d en zĳ zullen be-

vreesd zĳn wegens U,e en GIJ moet
zeer voorzichtig zĳn. 5 Bindt
geen strĳd met hen aan, want ik
zal U van hun land zelfs niet de
breedte van een voetzool geven;
want ik heb het gebergte S _e

¨
ır

aan _Esau tot een bezitting gege-
ven.f 6 Het voedsel dat GIJ voor
geld van hen mocht kopen, moet
GIJ eten; en ook het water dat GIJ

voor geld van hen mocht kopen,
moet GIJ drinken.g 7 Want Je-
hovah, uw God, heeft u gezegend
in al het werk van uw hand.h

Uw trekken door deze grote wil-
dernis is hem heel goed bekend.
Deze veertigi jaar is Jehovah, uw
God, met u geweest. Het heeft
u aan niets ontbroken.” ’j 8 Zo
trokkenwĳ verder, weg van onze
broeders, de zonen van _Esau,k die
in S _e

¨
ır wonen, van de weg van de

Ar _aba,l van _Elath en van _Ezeon-
G _eber.m

Vervolgens wendden wĳ ons en
trokken voort langs de weg van
dewildernis van M _oab.n 9 Toen
zei Jehovah tot mĳ: ’Val M _oab
niet lastig en begin geen oor-
log met hen, want ik zal u niets
van zĳn land tot een bezitting
geven, daar ik Aro aan de zonen
van Lotp tot een bezitting heb
gegeven. 10 (In vroeger tĳden
woonden daar de Emieten,q een
volk, groot en talrĳk en rĳzig als
de Enakieten.r 11 Wat de Refa-
ietens betreft, ook zĳ werden als
de Enakietent beschouwd, en de
Moabieten plachten hen Emie-
ten te noemen. 12 En in S _e

¨
ır

woonden in vroeger tĳden de Ho-
rieten,u en de zonen van _Esauv

hebben hen voorts uit hun be-
zit verdreven en hen van voor
hun aangezicht verdelgd en zĳn
toen in hun plaats gaan wonen,w

evenals _Isra
¨
el moet doen met het

land dat zĳn bezitting is, het-
welk Jehovah hun stellig geven
zal.) 13 Staat nu op en trekt
het stroomdal van de Z _eredover.’
Bĳgevolg trokken wĳ toen het
stroomdal van de Z _ereda over.
14 En de dagen die wĳ te voet af-
legden vanaf K _ades-Barn _ea tot-
dat wĳ het stroomdal van de
Z _ered overtrokken, waren acht-
endertig jaar, totdat heel het ge-
slacht van krĳgslieden zĳn ein-
de had gevonden en verdwenen
was uit het midden van de le-
gerplaats, juist zoals Jehovah hun
had gezworen.b 15 En ook bleek
de handc van Jehovah op hen te
zĳn om hen uit het midden van de
legerplaats op te jagen, totdat zĳ
hun einde vonden.d

16 Nu geschiedde het dat zo-
dra alle krĳgslieden tot de laat-
ste man uit het midden van het
volk waren gestorven,e 17 Je-
hovah verder tot mĳ sprak en
zei: 18 ’Gĳ trekt heden het ge-
bied van M _oab, dat wil zeggen
Ar,f voorbĳ, 19 en gĳ moet tot
vlak tegenover de zonenvan _Am-
mon komen. Val hen niet lastig
en bind geen strĳd met hen aan,
want ik zal u niets van het land
der zonen van _Ammon tot een
bezitting geven, daar ik het aan
de zonen van Lot tot een bezit-
ting heb gegeven.g 20 Het werd
ook wel als het land van de Re-
fa

¨
ıetenh beschouwd. (In vroeger

tĳden woonden daar de Refa
¨
ıe-

ten, en de Ammonieten plachten
hen Zamzummieten te noemen.
21 Zĳ waren een groot en tal-
rĳk en rĳzig volk, als de Enakie-
ten;i voorts verdelgde Jehovahj

hen van voor hun aangezicht, op-
dat zĳ hen uit hun bezit konden
verdrĳven en in hun plaats kon-
den wonen; 22 evenals hĳ voor
de zonen van _Esau had gedaan,
die in S _e

¨
ır wonen,k toen hĳ deHo-

rietenl van voor hun aangezicht
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verdelgde, opdat zĳ hen uit hun
bezit konden verdrĳven en tot op
de dag van heden in hun plaats
konden wonen. 23 Wat de Av-
vietena betreft, die in nederzet-
tingen woonden tot G _azab toe,
de Kaftorieten,c die uit K _aftord

waren weggetrokken, verdelgden
hen, om in hun plaats te kunnen
wonen.)

24 Staat op, breekt op en trekt
het stroomdal van de _Arnone over.
Zie, ik heb S _ihon,f de koning van
H _esbon, de Amoriet, in uw hand
gegeven. Begin dus zĳn land in be-
zit te nemen en voer oorlog met
hem. 25 Op deze dag zal ik be-
ginnen de angst voor u en de vrees
voor u op de volken onder de gan-
se hemel te leggen, die het bericht
omtrent u zullen horen; en ze zul-
len wegens u stellig in beroering
zĳn en wee

¨
en hebben als die van

een barende.’g

26 Toen zond ik uit de wilder-
nis van Ked _emothh boden naar
S _ihon,i de koning van H _esbon,
met woorden van vrede,j en liet
zeggen: 27 ’Laat mĳ door uw
land trekken. Slechts op de weg
zal ik gaan. Ik zal noch naar
rechts noch naar links afwĳken.k

28 Het voedsel dat gĳ mĳ voor
geld zult verkopen, moet ik eten;
en het water dat gĳ mĳ voor
geld zult geven, moet ik drinken.
Laat mĳ slechts te voet erdoor-
heen trekken,l 29 evenals de
zonen van _Esau, die in S _e

¨
ır wo-

nen,m en de Moabieten,n die in Ar
wonen, ten aanzien van mĳ heb-
ben gedaan, totdat ik de Jord _a _an
zal overtrekken naar het land dat
Jehovah, onze God, ons geeft.’o

30 En S _ihon, de koning van H _es-
bon, liet ons niet bĳ zich door-
trekken, want Jehovah, uw God,
had zĳn geest verstoktp en zĳn
hart verhard laten worden, ten
einde hem in uw hand te geven,
juist zoals op deze dag.q

31 Hierop zei Jehovah tot mĳ:
’Zie, ik ben begonnen S _ihon en
zĳn land aan u over te leveren.
Begin zĳn land in bezit te nemen.’r

32 Toen nu S _ihon uittrok, hĳ en
al zĳn volk, om bĳ J _ahaz tegen
ons te strĳden,a 33 leverde Jeho-
vah, onze God, hem voorts aan
ons over,b zodat wĳ hem en zĳn
zonen en al zĳn volk versloegen.c

34 En wĳ gingen er toentertĳd
toe over al zĳn steden in te nemen
en elke stad aan de vernietiging
prĳs te geven,d mannen en vrou-
wen en kleine kinderen. Wĳ lie-
ten niemand in leven. 35 Alleen
de huisdieren namen wĳ als roof-
goed voor onszelf mee, alsook de
buit uit de steden die wĳ ingeno-
men hadden.e 36 Van _Aro

¨
erf af,

dat aan de oever van het stroom-
dal van de _Arnon ligt, en de stad
die in het stroomdal ligt, tot aan
G _ilead, bleek er geen stad te zĳn
die ons te hoog lag.g Jehovah, onze
God, leverde ze alle aan ons over.
37 Alleen tot het land van de zo-
nen van _Ammon,h de hele oever
van het stroomdal van de J _abbok,i

zĳt gĳ niet genaderd, noch tot de
steden van het bergland, noch tot
iets in verband waarmee Jehovah,
onze God, bevel had gegeven.

3 Daarop wendden wĳ ons en
trokken op langs de weg van

B _asan. Toen trok Og,j de koning
van B _asan, uit, hĳ en al zĳn volk,
om bĳ Edr _e

¨
ık tegen ons te strĳ-

den. 2 Jehovah zei daarom tot
mĳ: ’Wees niet bevreesd voor
hem,l want ik zal hem en al zĳn
volk en zĳn land stellig in
uw hand geven; en gĳ moet met
hem doen net zoals gĳ met S _i-
hon, de koning van de Amorie-
ten, hebt gedaan,m die in H _esbon
woonde.’ 3 Bĳgevolg gaf Jeho-
vah, onze God, ook Og, de koning
van B _asan, en al zĳn volk in onze
hand, en wĳ bleven hem slaan
totdat hĳ geen overlevende meer
over had.n 4 Voorts namen wĳ
toentertĳd al zĳn steden in. Er
bleek geen stad te zĳn die wĳ
hun niet ontnamen, zestig ste-
den,o heel de streek _Argob,p het
koninkrĳk van Og in B _asan.q

5 Al die steden waren met een
hoge muur, deuren en grendels

HFDST. 2

a Joz 13:3

b Ge10:19

Joz 11:22

c Ge10:14

1Kr 1:12

d Jer 47:4

Am9:7

Han 27:13

e Nu21:13

Re 11:18

f Nu21:23

Joz 9:10

g Ex 15:14

Ex 23:27

De 11:25

Joz 2:9

h Joz 13:18

Joz 21:37

i Nu21:21

j De20:11

k Nu21:22

Re 11:19

l Nu20:19

m De2:8

n De2:9

De 2:18

o De9:5

Joz 1:11

p Job 34:11

Ro 9:18

q Nu21:25

Ps 135:10

Ps 136:18

r Nu32:33

Ps 135:12

�����������������������������

2ekolom

a Nu21:23

Re 11:20

b De20:13

Ne 9:22

Ps 135:11

Ps 136:18

c Nu21:24

De 29:7

d Le 27:28

Nu31:17

De 20:16

De 20:17

e Joz 8:27

f De3:12

De 4:48

Joz 13:9

g Joz 1:5

Ps 44:3

h De3:16

Re 11:15

i Nu21:24

Joz 12:2

�����������������������������

HFDST. 3

j Nu21:33

De 29:7

Joz 9:10

Ne 9:22

k Joz 12:4

Joz 13:12

l Nu14:9

Nu 21:34

De 20:3

m Nu21:24

n Nu21:35

Joz 13:12

o Nu32:33

Joz 13:30

p 1Kon 4:13

q De29:8

241 Sihon verslagen. Ammon gespaard DEUTERONOMIUM 2:23–3:5



versterkt, de zeer vele steden van
het platteland nietmeegerekend.
6 Wĳ gaven ze echter aan de
vernietiging prĳs,a net zoals wĳ
met S _ihon, de koning van H _es-
bon, hadden gedaan, door elke
stad aan de vernietiging prĳs te
geven, mannen, vrouwen en klei-
ne kinderen.b 7 En alle huisdie-
ren en de buit van de steden na-
menwĳ als roofgoed voor onszelf
mee.c

8 Vervolgens namen wĳ toen-
tertĳd het land uit de hand van
de beide koningen der Amorietend

die in de Jordaanstreek waren,
van het stroomdal van de _Arnone

af tot aan de berg H _ermonf 9 (de
Sidoni

¨
ers plachten de H _ermon S _ir-

jong te noemen, en de Amorieten
plachten hem S _enirh te noemen),
10 alle steden van de hoogvlak-
te en heel G _ilead en heel B _asan
tot aan S _alchai en Edr _e

¨
ıj toe, de

steden van het koninkrĳk van Og
in B _asan. 11 Want alleen Og, de
koning van B _asan, was overgeble-
ven van wat er nog over was van
de Refa

¨
ıeten.k Zie! Zĳn baar was

een baar van ĳzer. Bevindt die
zich niet in [de stad] R _abbal van
de zonen van _Ammon? Negen el is
haar lengte, en vier el haar breed-
te, volgens de el van een man.
12 En wĳ namen dit land toen-
tertĳd in bezit; van _Aro

¨
erm af,

dat aan het stroomdal van de _Ar-
non ligt, met de helft van het
bergland van G _ilead, en zĳn ste-
den, heb ik [het] aan de Rube-
nieten en de Gadieten gegeven.n

13 En de rest van G _ileado en heel
B _asanp van het koninkrĳk van
Og heb ik aan de halve stam Ma-
n _asse gegeven. De hele streek

_Argobq van heel B _asan,wordt die
niet het land van de Refa

¨
ıetenr

genoemd?

14 J _a
¨
ır,s de zoon van Man _asse,

nam de hele streek _Argobt tot
aan de grens van de Gesurietenu

en de Ma
¨
achathieten,v en noem-

de die dorpen van B _asan ver-
volgens naar zĳn eigen naam,
H _avvoth-J _a

¨
ır,w tot op deze dag.

15 En aan M _achira heb ik G _ilead
gegeven.b 16 En aan de Rube-
nietenc en de Gadieten heb ik ge-
geven van G _ileadd af tot aan het
stroomdal van de _Arnon — het
midden van het stroomdal vorm-
de de grens — en tot aan de J _ab-
bok, het stroomdal dat de grens
vormt van de zonen van _Ammon;e

17 alsook de Ar _aba en de Jord _a _an
en het aangrenzende gebied, van
K _innerethf tot aan de zee van de
Ar _aba, de Zoutzee,g aan de voet
van de hellingen van de P _isgah te-
gen de opgang [der zon].

18 Daarom gebood ik ulieden
toentertĳd en zei: ’Jehovah, UW

God, heeft U dit land gege-
ven om het in bezit te nemen.
GIJ zult toegerust v

´
o

´
or UW broe-

ders, de zonen van _Isra
¨
el, uit naar

de overkant trekken, alle dappe-
remannen.i 19 AlleenUW vrou-
wen en UW kleinen en UW vee
(ik weet heel goed dat GIJ veel
vee hebt) zullen inUW steden blĳ-
ven wonen, die ik U heb gegeven,j

20 totdat Jehovah UW broeders,
evenals U, rust geeft en ook zĳ
het land in bezit hebben geno-
men dat Jehovah, UW God, hun
aan de overkant van de Jord _a _an
geeft, waarna GIJ moet terugke-
ren, ieder naar zĳn bezitting die
ik U gegeven heb.’k

21 En ik gebood J _ozual toen-
tertĳd en zei: ’Uw ogen zien alles
wat Jehovah, UW God, met deze
twee koningen heeft gedaan. Zo
zal Jehovah ook doen met alle
koninkrĳken waarheen gĳ over-
trekt.m 22 Gĳlieden moogt niet
bevreesd zĳn voor hen, want Je-
hovah, UW God, is het die voor U

strĳdt.’n

23 Voorts smeekte ik Jehovah
toentertĳd om gunst en zei:
24 ’O Soevereine Heer Jehovah,
gĳzelf zĳt begonnen uw knecht
uw grootheido en uw sterke armp

te laten zien, want wie is een god
in de hemel of op de aarde die
werken doet als de uwe en mach-
tige daden als de uwe?q 25 Laat
mĳ alstublieft naar de overkant
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trekken en het goede landa zien
dat aan de overkant van de Jor-
d _a _an ligt, dat goede berglandb

en de L _ibanon.’c 26 En Jehovah
bleef vanwegeU verbolgen op mĳd

en luisterde niet naar mĳ; maar
Jehovah zei tot mĳ: ’Nu is het ge-
noeg! Spreek mĳ nooit meer over
deze zaak. 27 Beklim de top van
de P _isgae en sla uw ogen op naar
het westen en noorden en zuiden
en oosten en zie met uw ogen,
want gĳ zult deze Jord _a _an niet
overtrekken.f 28 En draag het
bevel overg aan J _ozua en moe-
dig hem aan en sterk hem, want
h
´
ı
´
j zal voor dit volk uit naar de

overkant trekkenh en h
´
ı
´
j zal hen

het land doen be
¨
erven dat gĳ zult

zien.’i 29 Al die tĳd woonden
wĳ in het dal tegenover Beth-
P _eor.j

4 Nu dan, o _Isra
¨
el, luister naar

de voorschriften en de rech-
terlĳke beslissingen die ik U leer
om [ze] te volbrengen, opdat GIJ

moogt levenk en het land dat Je-
hovah, de God vanUW voorvaders,
U geeft, inderdaad moogt binnen-
gaan en in bezit moogt nemen.
2 GIJ moogt niets toevoegen aan
het woord dat ik U gebied, noch
er iets van afnemen,l opdat GIJ

de gebodenvan Jehovah, UWGod,
die ik U gebied, onderhoudt.

3 Met eigen ogen hebt GIJ ge-
zienwat Jehovah gedaan heeft in
het geval van de B _a

¨
al van P _eor,m

dat iedere man die de B _a
¨
al van

P _eor achternaliep, door Jehovah,
uw God, uit uw midden werd
verdelgd.n 4 Maar GIJ, die Jeho-
vah, UWGod, aanhangt,o zĳt allen
heden nog in leven. 5 Ziet, ik
heb U voorschriftenp en rechter-
lĳke beslissingen geleerd,q juist
zoals Jehovah, mĳn God, mĳ ge-
boden heeft, opdat GIJ aldus doet
in het midden van het land waar-
heen GIJ gaat om het in bezit te
nemen. 6 En GIJ moet ze onder-
houden en volbrengen, want dit
is wĳsheidr van UW zĳde en ver-
stands van UW zĳde voor de ogen

van de volken die van al deze
voorschriften zullen horen, en zĳ
zullen stellig zeggen: ’Deze grote
natie is ongetwĳfeld een wĳs en
verstandig volk.’a 7 Want wel-
ke grote natieb is er die goden
heeft welke haar zo nabĳ zĳn als
Jehovah, onze God, zo dikwĳls
wĳ hem aanroepen?c 8 En wel-
ke grote natie is er die zulke
rechtvaardige voorschriften en
rechterlĳke beslissingen heeft als
heel deze wet die ik U heden voor-
leg?d

9 Alleen hoed u en geef goed
acht op uw ziel,e dat gĳ de din-
gen die uw ogen hebben gezien,
niet vergeetf en dat ze al de da-
genvanuw leven niet uit uwhart
wĳken;g en gĳ moet ze aan uw
zonen en uw kleinzonen bekend-
maken,h 10 de dag waarop gĳ
in H _oreb voor het aangezicht van
Jehovah, uw God, stondt,i toen Je-
hovah tot mĳ zei: ’Roep het volk
tot mĳ samen, dat ik hun mĳn
woorden moge doen horen,j op-
dat zĳ mogen leren mĳ te vrezenk

alle dagen dat zĳ op de aardbo-
dem leven en opdat zĳ hun zonen
mogen onderwĳzen.’l

11 Gĳlieden zĳt dus naderbĳ
gekomen en aan de voet van
de berg gaan staan, en de berg
brandde van vuur tot aan het
midden van de hemel; er was
duisternis, een wolkgevaarte
en dikke donkerheid.m 12 Toen
sprak Jehovah tot U midden uit
het vuur.n Een geluid van woor-
den hebt GIJ toen gehoord, maar
geen gedaanteo gezien — niets
dan een stem.p 13 Voorts deel-
de hĳ U zĳn verbond mee,q dat
hĳ U gebood te volbrengen —
de Tien Woorden,r waarna hĳ ze
op twee stenen tafelen schreef.s

14 En aan m
´
ı
´
j gebood Jehovah

toentertĳd U voorschriften en
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rechterlĳke beslissingen te leren,
opdat GIJ ze volbrengt in het land
waarheen GIJ overtrekt om het in
bezit te nemen.a

15 En GIJ moet goed acht ge-
ven op UW ziel,b want GIJ hebt
generlei gedaante gezienc op de
dag dat Jehovah in H _oreb midden
uit het vuur tot U sprak, 16 op-
dat GIJ niet verderfelĳk handeltd

en U niet werkelĳk een gesne-
den beeld maakt, de gedaante van
enig symbool, de afbeelding van
een man of een vrouw,e 17 de af-
beelding van enig dier dat op de
aarde is,f de afbeelding van enig
gevleugeld gevogelte dat aan de
hemel vliegt,g 18 de afbeelding
van iets wat zich op de aardbo-
dem beweegt, de afbeelding van
enige vish die in de wateren on-
der de aarde is; 19 en dat gĳ uw
ogenniet naar de hemel opslaat en
inderdaad de zon en de maan en
de sterren, heel het heerleger van
de hemel, ziet en u werkelĳk laat
verleiden en u ervoor neerbuigt
en ze dient,i die Jehovah, uw God,
aan alle volken onder de ganse he-
mel heeft toebedeeld.j 20 Maar
´

U heeft Jehovah genomen opdat
hĳ U uit de ĳzersmeltoven,k uit
Eg _ypte, zou kunnen leiden, om
een volk te worden tot zĳn per-
soonlĳk eigendom,l zoals op deze
dag.

21 En Jehovah werd vanwege U

vertoornd op mĳ,m zodat hĳ zwoer
dat ik niet de Jord _a _an zou over-
trekken, noch het goede land zou
binnengaan dat Jehovah, uw God,
u als erfdeel geeft.n 22 Want ik
sterf in dit land.o Ik trek de Jor-
d _a _an niet over, maar GIJ trekt
[er]over, en GIJ moet dat goede
land in bezit nemen. 23 Neemt
U in acht dat GIJ het verbond van
Jehovah, UW God, dat hĳ met U

gesloten heeft,p niet vergeet en
dat GIJ geen gesneden beeld voor
U maakt, de gedaante van iets
in verband waarmee Jehovah,
uw God, u bevel heeft gegeven.q

24 Want Jehovah, uw God, is een

verterend vuur,a een God die ex-
clusieve toewĳding eist.b

25 Wanneer gĳ vader wordt
van zonen en kleinzonen en GIJ

lange tĳd in het land hebt ver-
toefd en werkelĳk verderfelĳk
handeltc en inderdaad een gesne-
den beeld maakt,d een gedaante
van wat ook, en werkelĳk kwaad
bedrĳft in de ogen van Jehovah,
uw God,e om hem te krenken,
26 zo neem ik heden waarlĳk de
hemel en de aarde tegen U tot ge-
tuigenf dat GIJ beslist vlug zult
vergaan uit het land dat GIJ aan
de overzĳde van de Jord _a _an in be-
zit gaat nemen. GIJ zult UW da-
gen daarin niet verlengen, want
GIJ zult beslist verdelgd worden.g

27 En Jehovah zal U stellig on-
der de volken verstrooien,h en er
zullen er van U inderdaad slechts
weinigeni in getal overblĳven on-
der de nati

¨
en waarheen Jehovah

U zal verdrĳven. 28 En daar zult
GIJ goden moeten dienen,j het pro-
duct van mensenhanden, hout en
steen,k die zien noch horen noch
eten noch ruiken kunnen.l

29 Indien GIJ Jehovah, uw God,
vandaar werkelĳk zoekt, zult gĳ
hem ook stellig vinden,m want
gĳ zult met heel uw hart en met
heel uw ziel naar hem vragen.n

30 Wanneer gĳ erg in benauwd-
heid verkeert en al deze woorden
u op het einde der dagen hebben
getroffen, dan zult gĳ tot Jehovah,
uw God, moeten terugkereno en
naar zĳn stem moeten luisteren.p

31 Want Jehovah, uw God, is een
barmhartige God.q Hĳ zal u niet in
de steek laten, noch u in het ver-
derf storten, noch het verbond
van uw voorvaders vergeten,r dat
hĳ hun onder ede bevestigd heeft.

32 Vraag nu alstublieft aan-
gaande de vroegere dagen,s die
er v

´
o

´
or u bleken te zĳn, van de

dag af dat God de mens op de
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aarde schiep,a en van het ene ein-
de van de hemel helemaal tot
het andere einde van de hemel:
Werd er ooit zo iets groots tot
stand gebracht of werd er ooit
zo iets gehoord?b 33 Heeft enig
ander volk de stem van God mid-
den uit het vuur horen spre-
ken, zoals g

´
ı
´
j die hebt gehoord,

en het leven behouden?c 34 Of
heeft God gepoogd te komen om
zich een natie uit het midden
van een andere natie te nemen
met beproevingen,d met tekenene

en met wonderenf en met oorlogg

en met een sterke handh en met
eenuitgestrekte armi en met gro-
te vreeswekkendheid,j zoals Je-
hovah, UW God, dit alles in Eg _yp-
te ten aanschouwenvan uw ogen
voor U heeft gedaan? 35 U — u
is het getoond, opdat gĳ weet dat
Jehovah de [ware] God is;k er is
geen ander buiten hem.l 36 Uit
de hemel heeft hĳ u zĳn stem
doen horen, om u te corrigeren;
en op de aarde heeft hĳ u zĳn gro-
te vuur doen zien, en zĳn woor-
den hebt gĳ midden uit het vuur
gehoord.m

37 En [toch blĳft gĳ in leven],
omdat hĳ uw voorvaders heeft
liefgehad, zodat hĳ hun zaad na
hen heeft verkozenn en u voor zĳn
ogen met zĳn grote kracht uit
Eg _ypte heeft geleid,o 38 om na-
ti

¨
en, groter en machtiger dan gĳ,

van voor uwaangezicht te verdrĳ-
ven, ten einde u naar binnen te lei-
den, om u hun land als erfdeel te
geven, zoals op deze dag.p 39 En
gĳ weet heden heel goed, en gĳ
moet het in uw hart terugroepen,
dat Jehovah de [ware] God is in de
hemel daarboven en op de aarde
hier beneden.q Er is geen ander.r

40 En gĳ moet zĳn voorschriftens

en zĳn geboden die ik u heden ge-
bied, onderhouden, opdat het u en
uw zonen nau goed moge gaant en
opdat gĳ uw dagen moogt verlen-
gen op de bodem die Jehovah, uw
God, u geeft,u voor altĳd.”

41 Voorts zonderde M _ozes in
die tĳd drie steden af aan de zĳde

van de Jord _a _an tegen de opgang
der zon,a 42 waarheen de dood-
slager zou kunnen vluchten die
zonder het te weten zĳn naaste
doodt,b terwĳl hĳ hem voordien
niet haatte;c en hĳ moet naar een
van deze steden vluchten en le-
ven,d 43 namelĳk B _ezer,e in de
wildernis, op de hoogvlakte, voor
de Rubenieten, en R _amothf in G _i-
lead voor de Gadieten, en Gol _an,g

in B _asan, voor de Manassieten.h

44 Dit nu is de weti die M _o-
zes de zonenvan _Isra

¨
el voorhield.

45 Dit zĳn de getuigenissenj en
de voorschriftenk en de rechter-
lĳke beslissingenl die M _ozes tot
de zonen van _Isra

¨
el sprak bĳ hun

uittocht uit Eg _ypte, 46 in de
Jordaanstreek, in het dal tegen-
over Beth-P _eor,m in het land van
S _ihon, de koning der Amorieten,
die in H _esbonn woonde, die door
M _ozes en de zonen van _Isra

¨
el bĳ

hun uittocht uit Eg _ypte versla-
gen was.o 47 Voorts namen zĳ
zĳn land en het land van Og,p de
koning van B _asan, de beide ko-
ningen der Amorieten die zich
in de Jordaanstreek tegen de op-
gang der zon bevonden, in bezit,
48 van _Aro

¨
er af,q dat aan de oever

van het stroomdal van de _Arnon
ligt, tot aan de berg S _ion, dat wil
zeggen H _ermon,r 49 en heel de
Ar _abas in de Jordaanstreek tegen
het oosten, en tot aan de zee van
de Ar _abat aan de voet van de hel-
lingen van de P _isga.u

5 Voorts riep M _ozes heel _Isra
¨
elv

en zei tot hen: „Hoor, o _Isra
¨
el,

de voorschriften en de rechter-
lĳke beslissingenw die ik heden
ten aanhoren van U spreek, en
GIJ moet ze leren en ervoor zor-
gen ze te volbrengen.x 2 Jeho-
vah, onze God, heeft in H _oreb
een verbond met ons geslo-
ten.y 3 Niet met onze voorva-
ders heeft Jehovah dit verbond

r De 3:9; Joz 11:3; s De 1:7; Joz 12:3; t Ge 14:3;
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gesloten, maar met ons, wĳ die
hier heden allen in leven zĳn.
4 Van aangezicht tot aangezicht
heeft Jehovah op de berg midden
uit het vuur met U gesproken.a

5 Ik stond toentertĳd tussen Je-
hovah en U,b om U het woord van
Jehovah mee te delen (want GIJ

waart bevreesd wegens het vuur
en hebt de berg niet beklom-
men),c hetwelk luidde:

6 ’Ik ben Jehovah, uw God,d die
u uit het land Eg _ypte heb geleid,
uit het slavenhuis.e 7 Gĳ moogt
nooit enige andere goden tegen
mĳn persoon in hebben.f

8 Gĳ moogt u geen gesneden
beeld maken,g enige gedaanteh ge-
lĳkend op iets wat in de hemel bo-
ven of wat op de aarde beneden of
wat in de wateren onder de aar-
de is. 9 Gĳ moogt u voor die niet
buigen, noch u ertoe laten bren-
gen ze te dienen,i want ik, Jeho-
vah, uw God, ben een God die ex-
clusieve toewĳding eist,j die straf
voor de dwaling vanvaders brengt
over zonen en over het derde ge-
slacht en over het vierde geslacht,
wanneer het hen betreft die mĳ
haten,k 10 maar die liefderĳke
goedheid betracht jegens het dui-
zendste geslacht wanneer het hen
betreft die mĳ liefhebben en mĳn
geboden onderhouden.l

11 Gĳ moogt de naam van Je-
hovah, uw God, niet op onwaardi-
ge wĳze opnemen,m want Jehovah
zal niemand ongestraft laten die
zĳn naam op onwaardige wĳze op-
neemt.n

12 Ter onderhouding van de
sabbatdag, om die heilig te hou-
den, juist zoals Jehovah, uw God,
u geboden heeft,o 13 dient gĳ
zes dagen dienst te verrichten
en moet gĳ [daarop] al uw werk
doen.p 14 Maar de zevende dag
is een sabbat voor Jehovah, uw
God.q Gĳ moogt generlei werk
doen,r gĳ, noch uw zoon, noch uw
dochter, noch uw slaaf, noch uw
slavin, noch uw stier, noch uw
ezel, noch enig huisdier van u,

noch uw inwonende vreemdeling
die binnen uw poorten is,a opdat
uw slaaf en uw slavin mogen rus-
ten, evenals gĳ.b 15 En gĳ moet
eraan denken dat gĳ slaaf werdt
in het land Eg _yptec en dat Jeho-
vah, uw God, u toen met sterke
handenuitgestrekte armvandaar
heeft uitgeleid.d Daarom heeft Je-
hovah, uw God, u geboden de sab-
batdag te vieren.e

16 Eer uw vader en uw moe-
der,f juist zoals Jehovah, uw God,
u geboden heeft; opdat uw dagen
lang mogen blĳken te zĳn en het
u goed moge gaang op de grond
die Jehovah, uw God, u geeft.

17 Gĳ moogt niet moorden.h

18 Ook moogt gĳ geen overspel
plegen.i

19 Ook moogt gĳ niet stelen.j

20 Ook moogt gĳ geen leugen-
achtig getuigenis tegen uw naas-
te afleggen.k

21 Ookmoogt gĳ de vrouw van
uw naaste niet begeren.l Noch
moogt gĳ zelfzuchtig een sterke
begeerte hebbennaar het huis van
uw naaste, naar zĳn veld of zĳn
slaaf of zĳn slavin, zĳn stier of zĳn
ezel of iets wat uw naaste toebe-
hoort.’m

22 Deze Woorden heeft Jeho-
vah tot heel UWgemeente gespro-
ken op de berg, midden uit het
vuur,n de wolk en de dikke don-
kerheid, met luide stem, en hĳ
voegde er niets aan toe; waar-
na hĳ ze op twee stenen tafelen
schreef en die aan mĳ gaf.o

23 Nu geschiedde het dat zo-
dra GIJ de stem midden uit de
duisternis hadt gehoord, terwĳl
de berg brandde van vuur,p GIJ

voorts op mĳ zĳt toegetreden,
alle hoofden van UW stammen en
UW oudere mannen. 24 Toen
hebt GIJ gezegd: ’Zie, Jehovah,
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onze God, heeft ons zĳn heerlĳk-
heid en zĳn grootheid getoond,
en wĳ hebben zĳn stem gehoord
midden uit het vuur.a Heden heb-
ben wĳ gezien dat God met een
mens kan spreken en dezewerke-
lĳk in leven kan blĳven.b 25 Nu
dan, waarom zouden wĳ sterven,
want dit grote vuur verteert ons
misschienwel?c Indienwĳ de stem
van Jehovah, onze God, nog eens
weer horen, dan zullen wĳ stellig
sterven.d 26 Want wie is er van
alle vlees die de stem van de le-
vende Gode midden uit het vuur
heeft horen spreken, zoals wĳ, en
toch in leven blĳft? 27 Treedt
g
´
ı
´
j nader en hoor al wat Jeho-

vah, onze God, zal zeggen; en g
´
ı
´
j

zult tot ons spreken al wat Jeho-
vah, onze God, tot u spreken zal,f

en wĳ zullen stellig luisteren en
[het] doen.’

28 Jehovah dan hoorde de stem
van UW woorden, toen GIJ tot mĳ
hadt gesproken, en Jehovah zei
vervolgens tot mĳ: ’Ik heb de stem
van de woorden van dit volk ge-
hoord, die zĳ tot u gesproken heb-
ben. Zĳ hebben goed gedaan aan
alles wat zĳ gesproken hebben.g

29 Zouden zĳ dat hart van hen
maar ontwikkelen om mĳ te vre-
zenh en al mĳn geboden steeds
te onderhouden,i opdat het hun
en hun zonen tot onbepaalde tĳd
goed mocht gaan!j 30 Ga, zeg
tot hen: „Keert terug naar UW

tenten.” 31 En gĳ, blĳf hier bĳ
mĳ staan, en laat mĳ tot u spre-
ken heel het gebod en de voor-
schriften en de rechterlĳke be-
slissingen waarin gĳ hen dient
te onderwĳzenk en die zĳ moeten
volbrengen in het land dat ik hun
geef om het in bezit te nemen.’
32 En gĳlieden moet ervoor zor-
gen dat GIJ doet juist zoals Jeho-
vah, UW God, U geboden heeft.l

GIJ moogt noch naar rechts noch
naar links afwĳken.m 33 Heel
deweg die Jehovah, UWGod, Uge-
boden heeft, dient GIJ te bewan-
delen,n opdat GIJ moogt leven en

het U goed moge gaana en GIJ in-
derdaad UW dagen moogt verlen-
gen in het land dat GIJ in bezit
zult nemen.

6 Dit nu zĳn het gebod, de voor-
schriften en de rechterlĳke be-

slissingen die Jehovah, UW God,
geboden heeft U te leren,b opdat
GIJ ze volbrengt in het land waar-
heen GIJ overtrekt om het in be-
zit te nemen; 2 opdat gĳ Jeho-
vah, uw God, vreestc door al zĳn
inzettingen en zĳn geboden die
ik u gebied, te onderhouden, gĳ
en uw zoon en uw kleinzoon,d al
de dagen van uw leven, en opdat
uw dagen lang mogen blĳken te
zĳn.e 3 En gĳ moet luisteren,
o _Isra

¨
el, en ervoor zorgen [ze] te

volbrengen,f opdat het u goed
moge gaang en GIJ tot zeer velen
moogt worden, juist zoals Jeho-
vah, de Godvan uw voorvaders, u
aangaande het land vloeiende van
melk en honing heeft beloofd.h

4 Luister, o _Isra
¨
el: Jehovah,

onze God, is
´
e

´
en Jehovah.i 5 En

gĳ moet Jehovah, uw God, lief-
hebben met geheel uw hartj en
geheel uw zielk en geheel uw le-
venskracht.l 6 En deze woorden
die ik u heden gebied, moeten op
uw hart blĳken te zĳn;m 7 en gĳ
moet ze uw zoon inscherpenn en
erover spreken wanneer gĳ in uw
huis zit en wanneer gĳ op de weg
gaat en wanneer gĳ neerligto en
wanneer gĳ opstaat. 8 En gĳ
moet ze als een teken op uw hand
binden,p en ze moeten tot een
voorhoofdsband tussen uw ogen
dienen;q 9 en gĳ moet ze op de
deurposten van uw huis en op uw
poorten schrĳven.r

10 En het moet geschieden dat
wanneer Jehovah, uw God, u in
het land zal brengen dat hĳ uw
voorvaders _Abraham, _Isa

¨
ak en J _a-

kob onder ede beloofd heeft u
te geven,s grote en mooie steden
die gĳ niet hebt gebouwd,t 11 en
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huizen vol met allerlei goede din-
gen die gĳ niet hebt gevuld, enuit-
gehouwen regenbakken die gĳ
niet hebt uitgehouwen, wĳngaar-
den en olĳfbomen die gĳ niet hebt
geplant, en gĳ gegeten zult heb-
ben en verzadigd zĳt geworden,a

12 neem u dan in acht dat gĳ
Jehovah niet vergeet,b die u uit
het land Eg _ypte, uit het slaven-
huis, heeft geleid. 13 Jehovah,
uw God, dient gĳ te vrezen,c en
hem behoort gĳ te dienen,d en bĳ
zĳn naam dient gĳ te zweren.e

14 GIJ moogt geen andere goden
achternalopen, welke goden ook
van de volken die rondom U zĳnf

15 (want Jehovah, uw God, die in
uw midden is, is een God die ex-
clusieve toewĳding eistg), opdat
de toorn van Jehovah, uw God,
niet tegen u ontbrandth en hĳ u
van de oppervlakte van de aard-
bodem moet verdelgen.i

16 GIJ moogt Jehovah, UW God,
niet op de proef stellen,j zoals GIJ

hembĳM _assa op de proef hebt ge-
steld.k 17 GIJ dient zonder man-
keren de geboden van Jehovah,
UW God, te onderhoudenl en zĳn
getuigenissenm en zĳn voorschrif-
tenn die hĳ u geboden heeft.o

18 En gĳ moet doen wat recht en
goed is in Jehovah’s ogen, opdat
het u goed moge gaanp en gĳ het
goede land dat Jehovah uw voor-
vaders onder ede beloofd heeft,q

inderdaad moogt binnengaan en
in bezit moogt nemen, 19 door
al uw vĳanden van voor uw aan-
gezicht uit te stoten, juist zoals
Jehovah heeft beloofd.r

20 Ingeval uw zoon u op een
toekomstige dag vraagts en zegt:
’Wat betekenen de getuigenis-
sen en de voorschriften en de
rechterlĳke beslissingen die Jeho-
vah, onze God, U geboden heeft?’,
21 dan moet gĳ uw zoon zeggen:
’Wĳ werden slaven van Farao
in Eg _ypte, maar toen heeft Je-
hovah ons met sterke hand uit
Eg _ypte geleid.t 22 Jehovah dan
bleef voor onze ogen tekenen en

wonderena doen, groot en ramp-
spoedig, aan Eg _ypte, aan Farao
en aan heel zĳn huis.b 23 En
hĳ heeft ons vandaar wegge-
voerd om ons hierheen te bren-
gen, ten einde ons het land te
geven dat hĳ onze voorvaders on-
der ede beloofd had.c 24 Daar-
om heeft Jehovah ons geboden
al deze voorschriften te volbren-
gend [en] Jehovah, onze God, te
vrezen, ons altĳd ten goede,e op-
dat wĳ in leven zouden blĳven,
zoals op deze dag.f 25 En het
zal rechtvaardigheid voor ons
betekenen,g wanneer wĳ zorgen
heel dit gebod te volbrengenvoor
het aangezicht van Jehovah,
onze God, juist zoals hĳ ons ge-
boden heeft.’h

7 Wanneer Jehovah, uw God, u
ten slotte in het land brengt

waarheen gĳ gaat om het in be-
zit te nemen,i dan moet hĳ volk-
rĳke nati

¨
en van voor uw aange-

zicht verdrĳven,j de Hethietenk en
de Girgasietenl en de Amorietenm

en de Kana
¨
anietenn en de Fere-

zieteno en de Hevietenp en de Je-
busieten,q zeven nati

¨
en, volkrĳker

en machtiger dan gĳ.r 2 En Je-
hovah, uw God, zal ze stellig aan
u overleveren, en gĳ moet ze ver-
slaan.s Gĳ dient ze zonder manke-
ren aan de vernietiging prĳs te ge-
ven.t Gĳ moogt geen verbond met
hen sluiten noch hun ook maar
enige gunst betonen.u 3 En gĳ
moogt geen echtverbintenis met
hen aangaan. Uw dochter moogt
gĳ niet aan zĳn zoon geven, en
zĳn dochter moogt gĳ niet voor
uw zoon nemen.v 4 Want hĳ zal
uw zoonvan het volgenvan mĳ af-
keren, en zĳ zullen stellig andere
goden dienen;w en Jehovah’s toorn
zal inderdaad tegen U ontbranden,
en hĳ zal u stellig weldra verdel-
gen.x

5 Integendeel, dit dient GIJ met
hen te doen: Hun altaren dient
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GIJ af te breken,a en hun heili-
ge zuilen dient GIJ aan stukken
te breken,b en hun heilige palenc

dient GIJ om te hakken,d en hun
gehouwen beelden dient GIJ met
vuur te verbranden.e 6 Want gĳ
zĳt een heilig volk voor Jehovah,
uw God.f

´
U heeft Jehovah, uw

God, uitgekozen om zĳn volk te
worden, een speciaal bezit, uit alle
volken die op de oppervlakte van
de aardbodem zĳn.g

7 Niet omdat GIJ het volkrĳk-
ste waart van alle volken heeft
Jehovah genegenheid voor U ge-
toond, zodat hĳ U heeft uitgeko-
zen,h want GIJ waart het gering-
ste van alle volken.i 8 Maar
omdat Jehovah U liefhad,j en om-
dat hĳ zich hield aan de be

¨
edigde

verklaring die hĳ UW voorvaders
gezworen had,k daarom heeft Je-
hovah U met sterke hand uitge-
leid,l omu los te kopen uit het sla-
venhuis,m uit de hand van Farao,
de koning van Eg _ypte. 9 En gĳ
weet heel goed dat Jehovah, uw
God, de [ware] God is,n de ge-
trouwe God,o die het verbond en
de liefderĳke goedheid in acht
neemtp in het geval van hen die
hem liefhebben en hen die zĳn
geboden onderhouden, tot in dui-
zend geslachten,q 10 maar die
het degene die hem haat, in diens
aangezicht vergeldt door hem te
verdelgen.r Hĳ zal niet aarzelen
tegenover degene die hem haat;
hĳ zal het hem in zĳn aangezicht
vergelden. 11 En gĳ moet het
gebod en de voorschriften en de
rechterlĳke beslissingen die ik u
heden gebied, onderhouden door
ze te volbrengen.s

12 En het moet geschieden dat,
omdat GIJ naar deze rechterlĳ-
ke beslissingen blĳft luisteren en
ze werkelĳk onderhoudt en vol-
brengt,t Jehovah, uw God, jegens
u het verbond en de liefderĳke
goedheid in acht moet nemenu

ten aanzien waarvan hĳ uw voor-
vaders [een eed] gezworen heeft.v

13 En hĳ zal u stellig liefhebben

en u zegenena en u vermenigvul-
digenb en de vrucht van uw buikc

en de vrucht van uw bodem ze-
genen,d uw koren en uw nieuwe
wĳn en uw olie, de jongen van uw
koeien en de teelt van uw klein-
vee,e op de bodem die hĳ uw voor-
vaders onder ede beloofd heeft
u te geven.f 14 Het meest geze-
gend van alle volken zult gĳ wor-
den.g Er zal bĳ u geen man of
vrouw zonder nageslacht blĳken
te zĳn, noch onder uw huisdie-
ren.h 15 En Jehovah zal stel-
lig iedere ziekte van u wegne-
men; en wat alle boze kwalen van
Eg _ypte betreft die gĳ hebt ge-
kend,i hĳ zal ze niet op u leggen,
en hĳ zal ze inderdaad brengen
over allen die u haten. 16 En
gĳ moet alle volken die Jehovah,
uw God, u geeft, verteren.j Uw
oog mag geen leed over hen ge-
voelen;k en gĳ moogt hun goden
niet dienen,l want dat zal een strik
voor u zĳn.m

17 Ingeval gĳ in uw hart zegt:
’Deze nati

¨
en zĳn te volkrĳk voor

mĳ. Hoe zal ik ze kunnen ver-
drĳven?’n — 18 gĳ moogt niet
bevreesd voor ze zĳn.o Gĳ dient
vooral te denken aanwat Jehovah,
uw God, met Farao en heel Eg _yp-
te heeft gedaan,p 19 de grote
beproevingen die uw ogen hebben
gezien,q en de tekenen en de won-
derenr en de sterke hands en de
uitgestrekte armt waarmee Jeho-
vah, uw God, u heeft uitgeleid.u

Zo zal Jehovah, uw God, doen
met alle volken voor wie gĳ be-
vreesd zĳt.v 20 En Jehovah, uw
God, zal ook het gevoel vanversla-
genheidw over hen zenden, totdat
degenen die overgebleven warenx

en die zich voor u verborgen, zĳn
vergaan. 21 Gĳ moogt niet van
angst ineenkrimpen wegens hen,
want Jehovah, uw God, is in uw

l Ex 20:3; m Ex 23:33; De 12:30; Re 2:3; Ps

106:36; n Nu 13:31; o De 1:29; De 31:6; Ps 27:1;

Jes 41:10; p Ex 14:13; Ps 105:27; Ps 135:8; Han

13:17; q De 29:3; Ne 9:11; r Ne 9:10; Jer 32:20;

s Ex 13:3; t De 11:2; u De 4:34; v Ex 23:28; Joz

3:10; w De 2:25; Joz 2:9; Joz 24:12; x Ex 23:29.
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midden,a een grote en vrees in-
boezemende God.b

22 En Jehovah, uw God, zal
deze nati

¨
en stellig langzamerhand

van voor uw aangezicht uitsto-
ten.c Gĳ zult ze niet snel uit de
weg mogen ruimen, opdat de wilde
dieren van het veld zich niet te-
gen u vermenigvuldigen. 23 En
Jehovah, uw God, zal ze inderdaad
aan u overleveren en ze in gro-
te wanorde op de vlucht drĳven,
totdat ze verdelgd zĳn.d 24 En
hĳ zal hun koningen stellig in uw
hand geven,e en gĳ moet hun na-
men van onder de hemel doen ver-
gaan.f Niemand zal zich krachtig
tegen u staande kunnen houden,g

totdat gĳ hen hebt uitgeroeid.h

25 De gehouwen beelden van hun
goden dient gĳ in het vuur te ver-
branden.i Het zilver en het goud
daaraan moogt gĳ niet begeren,j

noch het daadwerkelĳk voor uzelf
nemen,k opdat gĳ er niet door
wordt verstrikt;l want het is iets
verfoeilĳksm voor Jehovah, uw
God. 26 En gĳ moogt niet iets
verfoeilĳks in uw huis brengen
en in feite net zo’n aan de ver-
nietiging prĳsgegeven voorwerp
worden. Gĳ dient er een grondige
afschuw van te hebben en het ab-
soluut te verfoeien,n want het is
iets wat aan de vernietiging prĳs-
gegeven is.o

8 Elk gebod dat ik u heden ge-
bied, dient GIJ zorgvuldig te

onderhouden,p opdat GIJ moogt
blĳven levenq en U inderdaad
moogt vermenigvuldigen en het
land dat Jehovah UW voorvaders
onder ede beloofd heeft,r ook
moogt binnengaan en in bezit
moogt nemen. 2 En gĳ moet
denken aan heel de weg die Jeho-
vah, uw God, u deze veertig jaar
in de wildernis heeft doen gaan,s

om u te vernederen,t om u op de
proef te stellenu ten einde te we-
ten wat er in uw hart was,v of
gĳ zĳn geboden zoudt onderhou-
den of niet. 3 Hĳ vernederde u
dus en liet u honger lĳdenw en
voedde u met het manna,x dat gĳ

niet hadt gekend en ook uw vade-
ren niet hadden gekend, ten ein-
de u te doen weten dat de mens
niet leeft van brood alleen, maar
dat de mens leeft van elke uiting
uit Jehovah’s mond.a 4 Uw man-
tel is aan u niet versleten, en uw
voet niet gezwollen in deze veer-
tig jaar.b 5 Engĳ weet heel goed
in uw hart dat net zoals een man
zĳn zoon corrigeert, Jehovah, uw
God, u corrigeerde.c

6 En gĳ moet de geboden van
Jehovah, uw God, onderhouden
door zĳnwegen te bewandelend en
door hem te vrezen.e 7 Want Je-
hovah, uw God, brengt u in een
goed land,f een land van met wa-
ter gevulde stroomdalen, bronnen
en waterdiepten, die in de vallei-
vlakteg en in het bergland ont-
springen, 8 een land van tarwe
en gerst en wĳnstokken en vĳ-
gen en granaatappels,h een land
van olie[rĳke] olĳven en honing,i

9 een land waarin gĳ niet met
schaarsheid brood zult eten,
waarin het u aan niets zal ontbre-
ken, een land waarvan de stenen
ĳzer zĳn en waar gĳ uit de bergen
koper zult delven.

10 Wanneer gĳ gegeten en u
verzadigd hebt,j dan moet gĳ Je-
hovah, uw God, zegenenk we-
gens het goede land dat hĳ u
gegeven heeft.l 11 Neem u in
acht dat gĳ Jehovah, uw God,
niet vergeetm door zĳn geboden
en zĳn rechterlĳke beslissingen
en zĳn inzettingen die ik u heden
gebied, niet te onderhouden;n

12 uit vrees dat gĳ eet en u in-
derdaad verzadigt, en goede hui-
zen bouwt en ze ook bewoont,o

13 en uw rund- en uw kleinvee
zich vermeerdert, en zilver en
goud zich voor u vermeerderen,
en alles wat van u is, zich ver-
meerdert, 14 en uw hart zich
inderdaad verheftp en gĳ Jeho-
vah, uw God, inderdaad vergeet,
die u uit het land Eg _ypte, uit
het slavenhuis, heeft geleid,q
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15 die u deed gaan door de grote
en vrees inboezemende wilder-
nis,a met giftige slangenb en schor-
pioenen en met een dorstige bo-
dem die geen water heeft, die
uit de rots van vuursteen water
voor u te voorschĳn deed komen,c

16 die u in de wildernis met man-
na voedde,d dat uw vaderen niet
hadden gekend, om u te vernede-
rene en om u op de proef te stel-
len ten einde u in uw latere dagen
goed te doen,f 17 en gĳ werke-
lĳk in uw hart zegt: ’Mĳn eigen
kracht en de vollemacht van mĳn
eigen hand hebben mĳ dit ver-
mogen verworven.’g 18 En gĳ
moet aan Jehovah, uw God, den-
ken, want hĳ is het die u kracht
geeft om vermogen te verwer-
ven,h ten einde zĳn verbond ge-
stand te doen dat hĳ uw voorva-
ders onder ede bevestigd heeft,
zoals op deze dag.i

19 En het moet geschieden dat
indien gĳ Jehovah, uw God, toch
vergeet en gĳ werkelĳk andere
goden achternaloopt en ze dient
en u voor ze neerbuigt, zo leg ik
heden waarlĳk getuigenis tegen
U af dat gĳlieden absoluut zult
vergaan.j 20 Gelĳk de nati

¨
en

die Jehovah van voor UW aan-
gezicht verdelgt, zo zult GIJ ver-
gaan, omdat GIJ niet zult luiste-
ren naar de stem van Jehovah,
UW God.k

9 Hoor, o _Isra
¨
el, gĳ trekt heden

de Jord _a _an overl om binnen
te trekken en nati

¨
en uit hun be-

zit te verdrĳven, groter en mach-
tiger dan gĳ,m [met] steden, groot
en tot aan de hemel versterkt,n

2 een volk, groot en rĳzig, de zo-
nen van de Enakieten,o vanwie gĳ
zelf hebt geweten en zelf hebt ho-
ren zeggen: ’Wie kan zich voor de
zonen van _Enak krachtig staan-
de houden?’ 3 En gĳ weet heden
zeer goed dat Jehovah, uw God,
voor u uit naar de overzĳde trekt.p

Een verterend vuur is hĳ.q Hĳ zal
hen verdelgen,r en hĳzelf zal hen
voor uw aangezicht onderwerpen;

en gĳ moet hen uit hun bezit ver-
drĳven en hen snel vernietigen,
juist zoals Jehovah tot u gespro-
ken heeft.a

4 Wanneer Jehovah, uw God,
hen van voor uw aangezicht uit-
stoot, zeg dan in uw hart niet:
’Om m

´
ı
´
jn rechtvaardigheid heeft

Jehovah mĳ binnengebracht om
dit land in bezit te nemen’,b aan-
gezien het om de goddeloosheid
van deze nati

¨
en is dat Jehovah

ze van voor uw aangezicht ver-
drĳft.c 5 Niet om uw recht-
vaardigheidd of om de oprecht-
heid van uw harte gaat gĳ binnen
om hun land in bezit te nemen;
in feite is het om de goddeloos-
heid van deze nati

¨
en dat Jeho-

vah, uw God, ze van voor uw
aangezicht verdrĳft,f en ten ein-
de het woord gestand te doen
dat Jehovah aan uw voorvaders,
_Abraham,g _Isa

¨
akh en J _akob,i ge-

zworen heeft. 6 En gĳ moet
weten dat het niet om uw recht-
vaardigheid is dat Jehovah, uw
God, u dit goede land geeft om
het in bezit te nemen; want gĳ
zĳt een hardnekkig volk.j

7 Denk eraan: Vergeet niet
hoe gĳ Jehovah, uw God, in de
wildernis tot toorn hebt ver-
wekt.k Van de dag af dat gĳ uit
het land Eg _ypte zĳt getrokken
tot UW aankomst op deze plaats
hebt GIJ er blĳk van gegeven
weerspannig te zĳn in UW ge-
drag ten opzichte van Jehovah.l

8 Zelfs in H _oreb hebt GIJ Jeho-
vah tot toorn verwekt, zodat Je-
hovah zovertoornd op U werd dat
hĳ U wilde verdelgen.m 9 Toen
ik de berg beklom om de stenen
tafelen in ontvangst te nemen,n

de tafelen van het verbond dat
Jehovah met U had gesloten,o

en ik veertig dagen en veertig
nachten op de berg bleef ver-
toevenp (brood at ik niet en wa-
ter dronk ik niet), 10 toen gaf
Jehovah mĳ de twee stenen
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tafelen, die met Gods vingera wa-
ren beschreven; en daarop ston-
den alle woorden die Jehovah op
de berg middenuit het vuur met U

gesproken had, op de dag der ge-
meente.b 11 Zo geschiedde het
dat Jehovah mĳ aan het einde van
de veertig dagen en veertig nach-
ten de twee stenen tafelen gaf, de
tafelen van het verbond;c 12 en
vervolgens zei Jehovah tot mĳ:
’Sta op, ga vlug van hier naar be-
neden, want uw volk, dat gĳ uit
Eg _ypte hebt geleid, heeft ver-
derfelĳk gehandeld.d Zĳ zĳn vlug
afgeweken van de weg waarom-
trent ik hun heb geboden. Zĳ
hebben zich een gegoten beeld
gemaakt.’e 13 En Jehovah zei
verder nog dit tot mĳ: ’Ik heb dit
volk gezien, en zie! het is een
hardnekkig volk.f 14 Laat mĳ
begaan, opdat ik hen moge ver-
delgeng en hun naam van onder
de hemel moge uitwissen,h en laat
mĳ u tot een natie maken, mach-
tiger en volkrĳker dan zĳ.’i

15 Daarna keerde ik mĳ om
en daalde van de berg af, ter-
wĳl de berg brandde van vuur;j

en de twee tafelen van het ver-
bondwaren in mĳn beide handen.k

16 Toen keek ik, en zie, GIJ hadt
gezondigd tegen Jehovah, UWGod!
GIJ hadt U een gegoten kalf ge-
maakt.l GIJ waart vlug afgeweken
van de weg waaromtrent Jehovah
U had geboden.m 17 Toen pakte
ik de twee tafelen en smeet ze
uit mĳn beide handen en verbrĳ-
zelde ze voor UWogen.n 18 Daar-
nawierp ik mĳ voor Jehovah neer,
zoals de eerste keer, veertig da-
gen en veertig nachten. Brood at
ik niet enwater dronk ik niet,o we-
gens al UW zonde die GIJ bedreven
hadt door te doen wat kwaad was
in de ogenvan Jehovah, omhemte
krenken.p 19 Want ik was bang
wegens de grimmige toorn waar-
mee Jehovah zo verontwaardigd
op U was geworden dat hĳ U wilde
verdelgen.q Jehovah luisterde ech-
ter ook ditmaal naar mĳ.r

20 Ook op A _
¨
aron werd Jehovah

zo hevig vertoornd dat hĳ hem
wilde verdelgen;a maar ik zond
toentertĳd ook ten behoeve van
A _

¨
aron smeekbedenb op. 21 En

[het voorwerp van] UW zonde dat
GIJ hadt gemaakt, het kalf,c nam
ik, waarna ik het verbrandde in
het vuur en het aan stukken
sloeg, het grondig vermalend tot
het zo fĳn als stof was gewor-
den; toen wierp ik het stof ervan
in de stroom die van de berg af-
vloeide.d

22 Voorts hebt GIJ er te Tabe _
¨
e-

rae en te M _assaf en te K _ibroth-
Hatt _a

¨
avag blĳk van gegeven

Jehovah telkens tot toorn te ver-
wekken.h 23 En toen Jehovah
U van K _ades-Barn _eai uitzond en
zei: ’Trekt op en neemt het land
in bezit dat ik Ustellig geven zal!’,
toen hebt GIJ U weerspannig te-
gen het bevel van Jehovah, UW

God, gedragenj en GIJ hebt geen
geloof geoefendk jegens hem en
niet naar zĳn stem geluisterd.l

24 GIJ hebt er blĳk van gegeven
weerspannig te zĳn in UWgedrag
ten opzichte van Jehovahm van
de dag af dat ik U ken.

25 Ik bleef mĳ dus veertig da-
gen en veertig nachtenn voor
Jehovah neerwerpen, want ik
wierp mĳ aldus neer omdat Jeho-
vah erover sprak U te verdelgen.o

26 Toen zond ik smeekbedenp tot
Jehovah op en zei: ’O Soevereine
Heer Jehovah, stort uw volk, ja,
uw persoonlĳke eigendom,q dat
gĳ met uw grootheid hebt losge-
kocht, dat gĳ met sterke handr

uit Eg _ypte hebt geleid,s niet in
het verderf. 27 Denk aan uw
knechten _Abraham, _Isa

¨
ak en J _a-

kob.t Keer uw aangezicht niet
tot de hardheid van dit volk en
hun goddeloosheid en hun zonde,u

28 opdat het landv waaruit gĳ ons
hebt geleid, niet zegt: „Omdat Je-
hovah niet in staat was hen in het
land te brengen dat hĳ hun had
beloofd, en omdat hĳ hen haat-
te, heeft hĳ hen uitgeleid om hen
in de wildernis ter dood te bren-
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gen.”a 29 Bovendien zĳn zĳ uw
volk en uw persoonlĳke eigen-
dom,b dat gĳ met uw grote kracht
en uw uitgestrekte arm hebt uit-
geleid.’c

10 Toentertĳd zei Jehovah tot
mĳ: ’Houw u twee stenen

tafelen gelĳk de eerste,d en klim
op tot mĳ op de berg, en gĳ moet u
een ark van hout maken.e 2 En
ik zal op de tafelen de woorden
schrĳven die op de eerste tafelen
voorkwamen, welke gĳ hebt ver-
brĳzeld, en gĳ moet ze in de ark
leggen.’ 3 Ik maakte dus een
ark van acaciahout en hieuw twee
stenen tafelen gelĳk de eerstef en
besteeg de berg, en de twee tafe-
len waren in mĳn hand. 4 Toen
schreef hĳ op de tafelen hetzelf-
de schrift als het eerste,g de Tien
Woorden,h die Jehovah op de berg
midden uit het vuur tot U gespro-
ken had,i op de dag der gemeen-
te,j waarna Jehovah ze aan mĳ
gaf. 5 Daarna keerde ik mĳ om
en daalde van de berg afk en leg-
de de tafelen in de ark die ik ge-
maakt had, opdat ze daar zouden
blĳven, juist zoals Jehovah mĳ ge-
boden had.l

6 En de zonen van _Isra
¨
el ver-

trokken van Be _
¨
eroth B _en

´
e-J _a

¨
a-

kanm naar Mos _era. Daar stierf
A _

¨
aron en hĳ werd daar begra-

ven;n en zĳn zoon Ele _azar ging in
zĳn plaats als priester optreden.o

7 Vandaar vertrokken zĳ naar
G _udgod, envan G _udgod naar Jot-
b _atha,p een land van met water
gevulde stroomdalen.

8 Toentertĳd zonderde Jehovah
de stam L _evi afq om de ark van
Jehovah’s verbond te dragen,r om
voor het aangezicht van Jehovah
te staan ten einde hem te die-
nens en om in zĳn naam te zege-
nen tot op deze dag.t 9 Daarom
heeft L _evi geen deel noch erfdeelu

gekregen met zĳn broeders. Jeho-
vah is zĳn erfdeel, juist zoals Je-
hovah, uw God, hem had gezegd.v

10 En ik — ik bleef op de berg ge-
lĳk de eerste dagen, veertig dagen
en veertig nachten,w en Jehovah

luisterde vervolgens ook bĳ die ge-
legenheid naar mĳ.a Jehovah wil-
de u niet in het verderf storten.b

11 Toen zei Jehovah tot mĳ: ’Sta
op, trek voor het volk uit zodat
[zĳ] opbreken, opdat zĳ het land
mogen binnengaan en in bezit mo-
gen nemen dat ik hun voorvaders
onder ede beloofd heb hun te ge-
ven.’c

12 En nu, o _Isra
¨
el, wat vraagt

Jehovah, uw God, anders van ud

dan Jehovah, uw God, te vrezen,e

door al zĳn wegen te bewande-
lenf en hem lief te hebbeng en Je-
hovah, uw God, met geheel uw
hart en geheel uw ziel te dienen,h

13 de geboden van Jehovah en
zĳn inzettingen die ik u heden
gebied, te onderhouden,i tot uw
welzĳn?j 14 Zie, aan Jehovah,
uw God, behoren de hemel,k ja,
de hemel der hemelen, de aardel

en alles wat daarop is. 15 Al-
leen aan uw voorvaders is Jeho-
vah gehecht geraakt, door hen
lief te hebben, zodat hĳ hun nage-
slacht na hen, jaU, uit alle volken
heeft uitgekozen,m zoals op deze
dag. 16 En GIJ moet de voor-
huid van UW hart besnĳdenn en
UW nek niet langer verharden.o

17 Want Jehovah, UW God, is de
God der godenp en de Heer der
heren,q de grote, sterke en vrees
inboezemende God,r die niemand
partĳdig bejegents noch steek-
penningen aanneemt,t 18 die
de vaderloze jongen en de wedu-
we recht verschaftu en de inwo-
nende vreemdeling liefheeft,v zo-
dat hĳ hem brood en een mantel
geeft. 19 Ook GIJ moet de inwo-
nende vreemdeling liefhebben,w

want GIJ werdt inwonende vreem-
delingen in het land Eg _ypte.x

20 Jehovah, uw God, dient gĳ
te vrezen.y Hem behoort gĳ te
dienen,z en hem dient gĳ aan te
hangen,a en bĳ zĳn naam dient
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gĳ be
¨
edigde verklaringen af te

leggen.a 21 Hĳ is het die gĳ
dient te loven,b en hĳ is uw God,
die deze grote en vrees inboeze-
mende dingen welke uw ogen heb-
ben gezien, ten aanzien van u
heeft gedaan.c 22 Met zeventig
zielen zakten uw voorvaders af
naar Eg _ypte,d en nu heeft Jeho-
vah, uw God, u talrĳk gemaakt
als de sterren aan de hemel.e

11 En gĳ moet Jehovah, uw
God, liefhebbenf en te al-

len tĳde uw plicht jegens hem en
zĳn inzettingen en zĳn rechterlĳ-
ke beslissingeng en zĳn geboden
in acht nemen. 2 En GIJ zĳt he-
den zeer goed op de hoogte (want
[ik richt mĳ] niet tot UW zonen,
die het strenge onderricht van Je-
hovah,h UW God, zĳn grootheid,i

zĳn sterke handj en zĳn uitge-
strekte armk niet gekend en niet
gezien hebben, 3 noch zĳn teke-
nen en zĳn daden die hĳ midden
in Eg _ypte heeft gedaan,l aan Fa-
rao, de koning van Eg _ypte, en aan
heel zĳn land; 4 noch wat hĳ
met de strĳdkrachten van Eg _yp-
te, zĳn paarden en zĳn strĳdwa-
gens heeft gedaan, over wier aan-
gezicht hĳ de wateren van de
Rode Zee heen deed stromen toen
zĳ hen najoegen,m enwaarop Jeho-
vah hen heeft verdelgd tot op deze
dag;n 5 noch wat hĳ voor U in
de wildernis heeft gedaan, totdat
GIJ op deze plaats zĳt gekomen;
6 nochwat hĳ met D _athan en Ab _i-
ramo heeft gedaan, de zonen van
El _iab, de zoon van R _uben, toen de
aarde haar mond opende en ver-
volgens hen en hun huisgezinnen
en hun tenten en al het bestaan-
de dat hen op de voet volgde, te
midden van heel _Isra

¨
el verzwolgp);

7 want GIJ hebt met UWeigen ogen
alle grote daden van Jehovah die
hĳ heeft verricht, gezien.q

8 En GIJ moet heel het gebod
dat ik u heden gebied, onderhou-
den,r opdat GIJ sterk moogt wor-
den en het landwaarheen GIJ over-
trekt om het in bezit te nemen,

werkelĳk moogt binnengaan en in
bezit moogt nemen,a 9 en opdat
GIJ UWdagen moogt verlengenb op
de bodem die Jehovah UW voorva-
ders onder ede beloofd heeft hun
en hun zaad te geven,c een land
vloeiende van melk en honing.d

10 Want het land waarheen gĳ
gaat om het in bezit te nemen, is
niet als het land Eg _ypte, waar-
uit GIJ getrokken zĳt, waar gĳ uw
zaad placht te zaaien en het be-
vloeien met uw voet moest doen,
als een moestuin. 11 Maar het
land waarheen GIJ overtrekt om
het in bezit te nemen, is een land
van bergen en valleivlakten.e Van
de regen des hemels drinkt het
water; 12 een land waar Jeho-
vah, uw God, zorg voor draagt.
De ogenf van Jehovah, uw God,
zĳn er voortdurend op gericht,
van het beginvan het jaar tot het
eind van het jaar.

13 En het moet geschieden dat
indien GIJ zonder mankeren mĳn
geboden zult gehoorzameng die ik
U heden gebied, door Jehovah, UW

God, lief te hebben en hem met
geheel UW hart en geheel UW ziel
te dienen,h 14 dan zal ik stellig
regen voor UW land geven op zĳn
bestemde tĳd,i herfstregen en
lenteregen,j en gĳ zult inderdaad
uw koren en uw zoete wĳn en
uw olie inzamelen. 15 En ik zal
stellig plantengroei op uw veld
geven voor uw huisdieren,k en gĳ
zult werkelĳk eten en verzadigd
worden.l 16 Neemt U in acht dat
UW hart zich niet laat verlokkenm

en GIJ werkelĳk afwĳkt en andere
goden aanbidt en U voor ze neer-
buigt,n 17 en Jehovah’s toorn
waarlĳk tegen Uontbrandt en hĳ
werkelĳk de hemel sluit, zodat er
geen regen zal komeno en de bo-
dem zĳn opbrengst niet zal ge-
ven en GIJ weldra moet vergaan
uit het goede land dat Jehovah U

geeft.p

18 En GIJ moet deze woorden
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van mĳ op UW harta enUW ziel leg-
gen en ze als een teken opUW hand
binden, en ze moeten tot een voor-
hoofdsband tussen UW ogen die-
nen.b 19 Ook moet GIJ ze UW zo-
nen leren, door erover te spreken
wanneer gĳ in uw huis zit en wan-
neer gĳ op de weg gaat en wan-
neer gĳ neerligt en wanneer gĳ
opstaat.c 20 En gĳ moet ze op de
deurposten van uw huis en op uw
poorten schrĳven,d 21 opdat UW

dagen en de dagen van UW zonen
vele mogen zĳne op de bodem die
Jehovah UW voorvaders onder ede
beloofd heeft hun te geven,f als de
dagenvan de hemel over de aarde.g

22 Want indien GIJ heel dit ge-
bod dat ik U gebied om het te vol-
brengen, nauwgezet onderhoudt,h

door Jehovah, UW God, lief te heb-
ben,i al zĳn wegen te bewandelenj

en hem aan te hangen,k 23 dan
moet Jehovah al deze nati

¨
en ter

wille van U verdrĳven,l en GIJ zult
stellig nati

¨
en, groter en talrĳker

dan GIJ, uit hun bezit verdrĳven.m

24 Elke plaats die UW voetzool zal
betreden, zal de UWE worden.n Van
de wildernis tot de L _ibanon, van
de Rivier, de rivier de _E _ufraat,
tot de westelĳke zee zal UW grens
zich uitstrekken.o 25 Niemand
zal zich krachtig tegen U staande
kunnen houden.p De angst voorU

en de vrees voor U zal Jehovah,
UW God, leggen op de oppervlak-
te van heel het landq dat GIJ zult
betreden, juist zoals hĳ U beloofd
heeft.

26 Ziet, ik leg U heden zegen
en vervloeking voor:r 27 de ze-
gen, mits GIJ de geboden van Je-
hovah, UWGod, die ik U heden ge-
bied, zult gehoorzamen;s 28 en
de vervloeking,t indien GIJ de ge-
boden van Jehovah, UW God, niet
zult gehoorzamenu en GIJ werke-
lĳk afwĳkt van de weg waarom-
trent ik U heden gebied, door an-
dere goden achterna te lopen, die
GIJ niet hebt gekend.

29 En het moet geschieden
dat wanneer Jehovah, uw God, u

brengt in het land waarheen gĳ
gaat om het in bezit te nemen,a

danmoet gĳ de zegen geven op de
berg G _erizimb en de vervloeking
op de berg _Ebal.c 30 Liggen ze
niet aan de zĳde van de Jor-
d _a _an in de richting van de on-
dergang der zon, in het land van
de Kana

¨
anieten die in de Ar _a-

bad wonen, tegenover G _ilgal,e

naast de grote bomen van M _or
´
e?f

31 Want GIJ trekt de Jord _a _an
over om het land binnen te gaan
en in bezit te nemen dat Jehovah,
UW God, U geeft, en GIJ moet het
in bezit nemen en daarin wonen.g

32 En GIJ moet ervoor zorgen
alle voorschriften en de rechter-
lĳke beslissingenh die ik U heden
voorleg, te volbrengen.i

12 Dit zĳn de voorschriftenj

en de rechterlĳke beslissin-
genk die GIJ, al de dagen dat GIJ op
de bodem leeft,l zorgvuldig dient
te volbrengenm in het land dat Je-
hovah, de God van uw voorvaders,
u stellig in bezit zal laten nemen.
2 GIJ dient absoluut alle plaatsen
te vernietigenn waar de nati

¨
en die

GIJ uit hun bezit verdrĳft, hun go-
den hebben gediend, op de hoge
bergen en de heuvels en onder
elke lommerrĳke boom.o 3 En
GIJ moet hun altaren afbrekenp en
hunheilige zuilenverbrĳzelen,q en
GIJ dient hun heilige palen in het
vuur te verbrandenr en de gehou-
wen beelden van hun goden om te
hakken,s en GIJ moet hun namen
van die plaats doen vergaan.t

4 Zo moogt GIJ niet doen ten
aanzien van Jehovah, UW God,u

5 maar de plaats die Jehovah, UW

God, uit al UW stammen zal uit-
kiezen om daar zĳn naam te ves-
tigen, om die [daar] te doen ver-
blĳven, die zult GIJ zoeken, en
daarheen moet gĳ gaan.v 6 En
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daar moet GIJ UW brandoffersa en
UW slachtoffers en UW tiendenb

en de bĳdrage van UW handc en
UW gelofteoffersd en UW vrĳwil-
lige gavene en de eerstgebore-
nen van UW rundvee en van UW

kleinvee brengen.f 7 En daar
moet GIJ eten voor het aange-
zicht van Jehovah, UW God,g en U

verheugen over alles wat GIJ on-
derneemt,h GIJ en UW huisgezin-
nen, omdat Jehovah, uw God, u
heeft gezegend.

8 GIJ moogt niet doen naar al-
les wat wĳ hier heden doen, een
ieder al wat recht is in zĳn eigen
ogen,i 9 omdat GIJ nog niet op
de rustplaatsj zĳt gekomen en in
het erfdeel dat Jehovah, uw God,
u geeft. 10 En GIJ moet de Jor-
d _a _an overtrekkenk en wonen in
het land dat Jehovah, UW God, U

tot een bezitting geeft,l en hĳ zal U

stellig rust geven van al UW vĳan-
den rondom, en GIJ zult inderdaad
in zekerheid wonen.m 11 En het
moet geschieden dat de plaatsn die
Jehovah, UWGod, zal uitkiezen om
daar zĳn naam te doen verblĳven,
daarheen zult GIJ alles brengen
wat ik U gebied: UW brandofferso

en UW slachtoffers, UW tiendenp

en de bĳdrageq van UW hand en
elke keur vanUWgelofteoffersr die
GIJ Jehovah plechtig zult beloven.
12 En GIJ moet U verheugen voor
het aangezicht van Jehovah, UW

God,s GIJ en UW zonen en UWdoch-
ters en UW slaven en UW slavinnen
en de leviet die binnen UW poor-
ten is, omdat hĳ geen deel noch
erfdeel met U heeft.t 13 Neem u
in acht dat gĳ uw brandoffers niet
brengt op enige andere plaats die
gĳ mocht zien.u 14 Maar op de
plaats die Jehovah in een van uw
stammen zal uitkiezen, daar dient
gĳ uw brandoffers te brengen, en
daar dient gĳ te doen al wat ik u
gebied.v

15 Slechts wanneer uw ziel er
hevig naar verlangt, moogt gĳ
slachten,w en gĳ moet vlees eten
overeenkomstig de zegen van Je-
hovah, uw God, die hĳ u gegeven

heeft, binnen al uw poorten. De
onreinea en de reine mogen daar-
van eten, zoals van de gazelle
en zoals van het hert.b 16 Al-
leen het bloed moogt GIJ niet
eten.c Gĳ dient het als water op
de aarde uit te gieten.d 17 Het
zal u niet worden toegestaan bin-
nen uw poorten het tiende deel
van uw korene of van uw nieuwe
wĳn of van uw olie te eten, of de
eerstgeborenen van uw rundvee
en van uw kleinveef of enige van
uw gelofteoffers die gĳ plechtig
zult beloven, of uw vrĳwillige ga-
veng of de bĳdrage van uw hand.h

18 Maar voor het aangezicht van
Jehovah, uw God, zult gĳ het
eten, op de plaats die Jehovah,
uw God, zal uitkiezen,i gĳ en uw
zoon en uw dochter en uw slaaf
en uw slavin en de leviet die bin-
nen uw poorten is; en gĳ moet
u verheugenj voor het aangezicht
van Jehovah, uw God, over alles
wat gĳ onderneemt. 19 Neemu
in acht dat gĳ de leviet niet aan
zĳn lot overlaat,k al uw dagen
[dat gĳ verblĳft] op uw bodem.

20 Wanneer Jehovah, uw God,
uw gebied zal uitbreiden,l juist
zoals hĳ u heeft beloofd,m en gĳ
stellig zult zeggen: ’Laat mĳ vlees
eten’, omdat uw ziel er hevig naar
verlangt vlees te eten, moogt gĳ
wanneer uw ziel er hevig naar
verlangt, vlees eten.n 21 Inge-
val de plaats die Jehovah, uw God,
zal uitkiezen om er zĳn naam te
vestigen,o ver van u verwĳderd
is, dan moet gĳ van uw rund-
vee of van uw kleinvee dat Je-
hovah u gegeven heeft, slachten
juist zoals ik u geboden heb, en
gĳ moet binnen uw poorten eten
wanneer uw ziel er hevig naar
verlangt.p 22 Slechts op dewĳze
waarop de gazelle en het hert ge-
geten mogen worden,q zo moogt
gĳ ervan eten: de onreiner en de
reine samen mogen ervan eten.

k Nu 18:21; De 14:27; 2Kr 31:4; Ne 10:38; Mal 3:8;

l 1Kon 4:21; m Ge 15:18; Ex 34:24; De 11:24; n Le

11:2; De 14:4; o De 14:23; 2Kr 7:12; p De 12:15;

q De 14:5; De 15:22; r Le 15:3; Le 15:16.

HFDST. 12

a Le 1:3

b De12:17

De 14:22

c Nu18:19

De 12:11

d Le 7:16

Le 22:18

e Le 23:38

1Kr 29:9

Ezr 2:68

f De12:17

De 15:19

g De14:23

De 15:20

h Le 23:40

De 12:12

De 12:18

De 14:26

Ps 32:11
Ps 100:2

Fil 4:4

i Nu15:39

Re 17:6

Sp 21:2

j 1Kon 8:56
1Kr 23:25

Heb 4:8

k Joz 3:17

l De4:22

De 9:1

m De33:28

1Kon 4:25
Ps 4:8

Sp 1:33

n De12:6

De 14:23

De 16:2

De 26:2

o Le 1:3

p De14:22

De 26:12

q Nu18:19

De 12:6

r Le 7:16

Le 22:18

s De14:26

1Kon 8:66

Ne 8:10
Fil 4:4

t Nu18:24
De 10:9

De 14:29
Joz 13:14

u Le 17:4

1Kon 12:28

v 2Kr 7:12

w De12:21

De 14:26

�����������������������������

2ekolom

a Le 5:2

Le 13:3

b De14:5

De 15:22

c Ge9:4

Le 7:26

Le 17:10

De 15:23

1Sa 14:33
Ez 33:25

Han 15:29

d Le 17:13

De 15:23

e De14:22

f De12:6

De 14:23

g Le 23:38

h Nu18:11

i De12:11

De 14:23

j De12:7

De 12:12

Fil 3:1

DEUTERONOMIUM 12:7-22 Verheugt u. Vlees eten 256



23 Wees alleen vastbesloten het
bloed niet te eten,a want het bloed
is de zielb en gĳ moogt niet de
ziel met het vlees eten. 24 Gĳ
moogt het niet eten. Gĳ dient het
als water op de aarde uit te gie-
ten.c 25 Gĳ moogt het niet eten,
opdat het u enuw zonen nau goed
moge gaan,d omdat gĳ zult doen
wat recht is in Jehovah’s ogen.e

26 Louter uw heilige dingen,f die
van u zullen worden, en uw gelof-
teoffersg dient gĳ mee te ne-
men, en gĳ moet komen naar de
plaats die Jehovah zal uitkiezen.h

27 En gĳ moet uw brandoffers,i

het vlees en het bloed,j opdra-
gen op het altaar van Jehovah, uw
God; en het bloed van uw slacht-
offers dient tegen het altaar van
Jehovah, uw God, te worden uit-
gegoten,k maar het vlees moogt
gĳ eten.

28 Wees op uw hoede, en gĳ
moet al deze woorden die ik u
gebied, gehoorzamen,l opdat het
u en uw zonen na u tot onbepaal-
de tĳd goed moge gaan,m omdat
gĳ zult doen wat goed en recht
is in de ogen van Jehovah, uw
God.n

29 Wanneer Jehovah, uw God,
de nati

¨
en waarheen gĳ gaat om

ze uit hun bezit te verdrĳven,
van voor uw aangezicht zal af-
snĳden,o moet gĳ ze ook uit hun
bezit verdrĳven en in hun land
wonen.p 30 Neem u in acht dat
gĳ u er niet toe laat verstrikken
hen te volgen,q nadat ze van voor
uw aangezicht zĳn verdelgd, en
dat gĳ niet naar hun goden infor-
meert, door te zeggen: ’Hoe dien-
den deze nati

¨
en hun goden al-

tĳd? En ik, ja, ik zal het stellig
ook zo doen.’ 31 Zo moogt gĳ
niet doen ten aanzien van Jeho-
vah, uw God,r want al wat Je-
hovah verfoeilĳk is, wat hĳ wer-
kelĳk haat, hebben zĳ voor hun
goden gedaan, want zelfs hun zo-
nen en hun dochters verbranden
zĳ geregeld voor hun goden in
het vuur.s 32 Elk woord dat ik
U gebied, dient GIJ zorgvuldig te

volbrengen.a GIJ moogt er niets
aan toevoegen, noch er iets van
afnemen.b

13 Ingeval er in uw midden
een profeetc of een dromerd

van een droom opstaat en hĳ u
werkelĳk een teken of een won-
der aankondigt,e 2 en het teken
of het wonder komt ook uit waar-
over hĳ tot u gesproken heeft,f

door te zeggen: ’Laten wĳ andere
goden achternalopen, die gĳ niet
hebt gekend, en laten wĳ die die-
nen’, 3 moogt gĳ niet luisteren
naar de woorden van die profeet
of naar de dromer van die droom,g

want Jehovah, UW God, stelt U op
de proefh om te weten of GIJ Jeho-
vah, UW God, met geheel UW hart
en geheel UW ziel liefhebt.i 4 Je-
hovah, UW God, dient GIJ te vol-
gen, en hem dient GIJ te vrezen,
en zĳn geboden dient GIJ te onder-
houden, en naar zĳn stem dient
GIJ te luisteren, en hem behoort
GIJ te dienen, en hem dient GIJ aan
te hangen.j 5 En die profeetk of
die dromer van de droom dient ter
dood gebracht te worden,l omdat
hĳ gesproken heeft van opstand
tegen Jehovah, UW God, die U uit
het land Eg _ypte heeft geleid en
u uit het slavenhuis heeft losge-
kocht, om u af te brengen van de
weg die Jehovah, uw God, u gebo-
den heeft te bewandelen;m en gĳ
moet het kwaad uit uw midden
wegdoen.n

6 Ingeval uw broer, de zoon
van uw moeder, of uw zoon of
uw dochter of uw innig gelief-
de vrouw of uw metgezel die als
uw eigen ziel is,o u in het ge-
heim tracht te verlokken, door te
zeggen: ’Laten wĳ andere goden
gaan dienen’,p die gĳ niet hebt
gekend, gĳ noch uw voorvaders,
7 enige van de goden der volken
die rondom U zĳn, dicht bĳ u of
ver van u af, van het ene ein-
de van het land tot het andere
einde van het land, 8 moogt gĳ
geen gevolg geven aan zĳn wens
en niet naar hem luisteren,q noch
dient uw oog leed over hem te
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gevoelen, noch moogt gĳ mede-
dogen hebben,a noch hem [be-
schermend] dekken; 9 maar gĳ
dient hem zonder mankeren te
doden.b Uw hand dient het eerst
op hem te komen om hem ter
dood te brengen, en daarna de
hand van heel het volk.c 10 En
gĳ moet hem met stenen steni-
gen, en hĳ moet sterven,d omdat
hĳ getracht heeft u af te trekken
van Jehovah, uw God, die u uit
het land Eg _ypte, uit het slaven-
huis, heeft geleid.e 11 Dan zal
heel _Isra

¨
el het horen en bevreesd

worden, en men zal een dergelĳ-
ke slechte daad niet meer in uw
midden begaan.f

12 Ingeval gĳ in een van uw
steden, die Jehovah, uw God, u
geeft om er te wonen, hoort zeg-
gen: 13 ’Er zĳn nietswaardige
mannen uit uw midden uitge-
gaang om te trachten de bewo-
ners van hun stad [van God] af
te trekken,h door te zeggen: „La-
ten wĳ andere goden gaan die-
nen”, die gĳ niet hebt gekend’,
14 dan moet gĳ een onderzoek
instellen en navorsen en gron-
dig navraag doen;i en indien de
waarheid van de zaak vaststaat,
dit verfoeilĳke is in uw midden
bedreven, 15 dient gĳ de bewo-
ners van die stad zonder man-
keren met de scherpte van het
zwaard te slaan.j Geef haar en al-
les wat daarin is, en haar huis-
dieren, door de scherpte van het
zwaardaan de vernietiging prĳs.k

16 En haar gehele buit dient gĳ
midden op haar openbare plein
bĳeen te brengen, en gĳ moet de
stad en heel haar buit in het vuur
verbrandenl als een volledig of-
fer voor Jehovah, uw God, en ze
moet tot onbepaalde tĳd een puin-
hoop worden.m Ze dient nimmer
herbouwd te worden. 17 En vol-
strekt niets van wat door de ban
geheiligd is, dient aan uw hand te
kleven,n opdat Jehovah zich van
zĳn brandende toorn moge afwen-
deno en u inderdaad barmhartig-
heid moge bewĳzen en hĳ u stellig
barmhartigheid moge betonenp en

u moge vermenigvuldigen, juist
zoals hĳ uw voorvaders heeft ge-
zworen.a 18 Want gĳ dient naar
de stem van Jehovah, uw God, te
luisteren door al zĳn geboden die
ik u heden gebied, te onderhou-
den,b ten einde te doen wat recht
is in de ogen van Jehovah, uw
God.c

14 Zonen van Jehovah, UW

God, zĳt GIJ.d GIJ moogt
U om een dode geen insnĳdingen
toebrengen,e noch kaalheid op UW

voorhoofd aanbrengen.f 2 Want
gĳ zĳt een heilig volkg voor Jeho-
vah, uw God, en Jehovah heeft u
uitgekozen om uit alle volken die
op de oppervlakte van de aard-
bodem zĳn, zĳn volk te worden,
een speciaal bezit.h

3 Gĳ moogt niets verfoeilĳks,
vanwelke soort ook, eten.i 4 Dit
is het soort van gedierte dat GIJ

moogt eten:j de stier, het schaap
en de geit, 5 het hert en de ga-
zelle en de reebokk en de wilde
geit en de antilope en het wil-
de schaap en de gems; 6 en elk
viervoetig dier dat gespleten hoe-
ven heeft en waarvan de beide
hoeven een volledige kloof verto-
nen en dat herkauwt onder de die-
ren.l Dat moogt GIJ eten. 7 Al-
leen dit soort moogt GIJ niet eten
van die welke herkauwen of ge-
spleten, volledig gekloofde hoeven
hebben: de kameelm en de haasn

en de klipdas,o want ze herkau-
wen wel maar hebben geen ge-
spleten hoeven. Ze zĳn voor U on-
rein. 8 Ook het zwĳn,p want het
heeft wel gespleten hoeven maar
is geen herkauwer. Het is voor U

onrein. Niets van hunvlees moogt
GIJ eten, en hun kadavers moogt
GIJ niet aanraken.q

9 Dit soort moogt GIJ eten van
al wat in de wateren is: Al wat
vinnen en schubben heeft, moogt
GIJ eten.r 10 En al wat geen
vinnen en schubben heeft, moogt
GIJ niet eten.s Het is voor U on-
rein.

11 Elke reine vogel moogt GIJ

eten. 12 Maar deze zĳn het
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waarvan GIJ niet moogt eten:
de arend en de beenbreker en
de zwarte gier,a 13 en de rode
wouw en de zwarte wouwb en
de gewone wouw naar zĳn soort;
14 en elke raafc naar zĳn soort;
15 en de struisvogeld en de uil
en de meeuw en de valk naar zĳn
soort; 16 de steenuil en de rans-
uile en de zwaan, 17 en de peli-
kaanf en de gier en de aalschol-
ver, 18 en de ooievaar en de
reiger naar zĳn soort, en de hop
en de vleermuis.g 19 En elk ge-
vleugeld wemelend schepsel is
voor Uonrein.h Ze mogen niet ge-
geten worden. 20 Elk rein vlie-
gend schepsel moogt GIJ eten.

21 GIJ moogt geen enkel li-
chaam eten dat [reeds] dood is.i

Aan de inwonende vreemdeling
die binnen uw poorten is, moogt
gĳ het geven, en hĳ moet het
eten; of het mag aan een buiten-
lander worden verkocht, want gĳ
zĳt een heilig volk voor Jehovah,
uw God.

Gĳ moogt een bokje niet in de
melk van zĳn moeder koken.j

22 Gĳ dient zonder mankeren
een tiende te geven van de hele
opbrengst van uw zaad, dat wat
jaar op jaar uit het veld voort-
komt.k 23 En voor het aange-
zicht van Jehovah, uw God, op
de plaats die hĳ zal uitkiezen om
daar zĳn naam te doen verblĳven,
moet gĳ het tiende deel van uw
koren eten,l van uw nieuwe wĳn
en van uw olie, alsook de eerst-
geborenen van uw rundvee en van
uw kleinvee;m opdat gĳ moogt le-
ren Jehovah, uw God, altĳd te vre-
zen.n

24 Ingeval de reis nu te lang
voor u is,o omdat gĳ het niet zult
kunnenvervoeren, daar de plaats
die Jehovah, uw God, zal uitkie-
zen om daar zĳn naam te vesti-
gen,p te ver van u verwĳderd zal
zĳn (omdat Jehovah, uwGod, u zal
zegenenq), 25 dan moet gĳ het
in geld omzetten, en gĳ moet het
geld in uw hand binden en naar
de plaats reizen die Jehovah, uw

God, zal uitkiezen. 26 Voorts
moet gĳ het geld geven voor al-
les waarnaar uw ziel hevig mocht
verlangena op het punt van runde-
ren en schapen en geiten en wĳn
en bedwelmende drankb en alles
wat uw ziel van u vragen mocht;
en gĳ moet daar voor het aange-
zicht van Jehovah, uw God, eten
en u verheugen,c gĳ en uw huisge-
zin. 27 En de leviet die binnen
uw poorten is, moogt gĳ niet aan
zĳn lot overlaten,d want hĳ heeft
geen deel noch erfdeel met u.e

28 Naverloop van drie jaar zult
gĳ het gehele tiende deel van
uw opbrengst in dat jaar uitbren-
gen,f en gĳ moet het binnen uw
poorten neerleggen. 29 En de
leviet,g omdat hĳ geen deel noch
erfdeel met u heeft, en de inwo-
nende vreemdelingh en de vader-
loze jongen en de weduwei die
binnen uw poorten zĳn, moeten
komen, en zĳ moeten eten en zich
verzadigen; opdat Jehovah, uw
God, u moge zegenenj in al het
werkk van uw hand dat gĳ zult
verrichten.

15 Na verloop van elke zeven
jaar dient gĳ een kwĳt-

schelding te doen. 2 En de
kwĳtschelding zal op deze wĳze
geschieden:l er zal van de zĳde
van iedere schuldeiser een kwĳt-
schelding zĳn van de schuld
die hĳ zĳn naaste mocht laten
maken. Hĳ dient bĳ zĳn naas-
te of zĳn broeder niet op beta-
ling aan te dringen,m omdat men
een kwĳtschelding voor Jehovah
moet afkondigen.n 3 Bĳ de bui-
tenlandero moogt gĳ op betaling
aandringen; maar wat van het
uwe bĳ uw broeder mocht blĳ-
ken te zĳn, late uw hand schie-
ten. 4 Niemand onder u dient
echter arm te worden, want Je-
hovah zal u zonder mankeren ze-
genenp in het land dat Jehovah,
uw God, u als erfdeel geeft om
het in bezit te nemen,q 5 indien
gĳ slechts zondermankeren naar
de stem van Jehovah, uw God,
zult luisteren door heel dit gebod
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dat ik u heden gebied, zorgvul-
dig te volbrengen.a 6 Want Je-
hovah, uw God, zal u inderdaad
zegenen, juist zoals hĳ u heeft
beloofd, en gĳ zult stellig aan
vele nati

¨
en op onderpand lenen,b

terwĳl gĳzelf van niemand zult
lenen; en gĳ moet over vele na-
ti

¨
en heersen, terwĳl zĳ niet over

u zullen heersen.c

7 Ingeval iemand van uw broe-
ders arm wordt onder u in een
van uw steden, in uw land dat Je-
hovah, uw God, u geeft, moogt
gĳ uw hart niet verharden, noch
uwhandvoor uwarme broeder ge-
sloten houden.d 8 Want gĳ dient
uw hand met mildheid voor hem
te openene en hem in elk geval
zoveel hĳ nodig heeft, waaraan
het hemontbreekt, op onderpand
te lenen. 9 Neem u in acht dat
niet in uw hart een laag woord
opkomt,f doordat gĳ zegt: ’Het ze-
vende jaar, het jaar van de kwĳt-
schelding, is genaderd’,g en uw
oog inderdaad onedelmoedig je-
gens uw arme broeder wordt,h en
gĳ hem niets geeft, en hĳ tegen u
tot Jehovah moet roepeni en het
van uw zĳde een zonde is gewor-
den.j 10 Gĳ dient hem in elk ge-
val te geven,k en uw hart dient
niet gierig te zĳn wanneer gĳ aan
hem geeft, want Jehovah, uw God,
zal u daarvoor zegenen in al uw
werk en in alles wat gĳ onder-
neemt.l 11 Want aan armen zal
het nooit ontbreken in het mid-
den van het land.m Daarom ge-
bied ik u aldus: ’Gĳ dient uw hand
met mildheid te openen voor uw
ellendige en arme broeder in uw
land.’n

12 Ingeval uw broeder, een He-
bree

¨
er of een Hebreeuwse, aan

u wordt verkocht,o en hĳ u zes
jaar heeft gediend, dan dient gĳ
hem in het zevende jaar als vrĳ-
gelatene van u heen te zenden.p

13 En ingeval gĳ hem als vrĳge-
latene van u heenzendt, moogt gĳ
hem niet met lege handen heen-
zenden.q 14 Gĳ dient hem be-
slist toe te rusten met iets van
uw kleinvee en uw dorsvloer en

uw olie- en wĳnpers. Naarmate
Jehovah, uw God, u heeft geze-
gend, dient gĳ hem te geven.a

15 En gĳ moet eraan denken dat
gĳ slaaf werdt in het land Eg _ypte
en dat Jehovah, uw God, u toen
heeft losgekocht.b Daarom ge-
bied ik u heden deze zaak.

16 En het moet geschieden dat
ingeval hĳ tot u zegt: ’Ik zal niet
uit uw gezelschap weggaan!’, om-
dat hĳ u en uw huisgezin werke-
lĳk liefheeft, daar hĳ het goed bĳ
u heeft gehad,c 17 dan moet gĳ
een priem nemen en die door zĳn
oor in de deur steken, en hĳ moet
tot onbepaalde tĳd uw slaaf wor-
den.d En met uw slavin dient gĳ
hetzelfde te doen. 18 Het dient
niet zwaar te zĳn in uw ogen wan-
neer gĳ hem als vrĳgelatene uit
uw gezelschap heenzendt;e want
voor de dubbele waarde van een
loonarbeiderf heeft hĳ u zes jaar
gediend, en Jehovah, uw God,
heeft u gezegend in al wat gĳ
deedt.g

19 Elk eerstgeboren mannetje
dat bĳ uw rundvee en bĳ uw
kleinvee geboren zal worden,
dient gĳ aan Jehovah, uw God,
te heiligen.h Gĳ moogt met het
eerstgeborene van uw stier geen
dienst verrichten, noch het eerst-
geborene van uw kleinvee sche-
ren.i 20 Voor het aangezicht
van Jehovah, uw God, dient gĳ
het jaar op jaar te eten op de
plaats die Jehovah zal uitkiezen,j

gĳ en uw huisgezin. 21 En in-
geval er een gebrek aan blĳkt
te zĳn, wanneer het kreupel is
of blind, welk lelĳk gebrek maar
ook, moogt gĳ het niet aan Je-
hovah, uw God, ten slachtoffer
brengen.k 22 Binnen uw poor-
ten dient gĳ ervan te eten, de on-
reine en de reine samen,l zoals
van de gazelle en zoals van het
hert.m 23 Alleen het bloed er-
van moogt gĳ niet eten.n Gĳ dient
het als water op de aarde uit te
gieten.o

m De 14:5; 1Kon 4:23; n Ge 9:4; Le 7:26; Le
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HFDST. 15

a De4:40

Joz 1:7

Jes 1:19

b De28:12

Sp 22:7

c De28:13

1Kon 4:24

d Sp 21:13

Jak 2:16

1Jo 3:17

e Le 25:35

Ps 37:26

Sp 19:17

Mt 5:42

Lu 6:35

Ga 2:10

f Sp 4:23

Jer 17:10

Mt 15:19

g De15:1

h Sp 28:22

1Pe 4:9

i Ex 22:23

De 24:15

Job 34:28

Sp 21:13

Jak 5:4

j Mt25:45

Jak 4:17

k Han 20:35

2Kor 9:7

1Ti 6:18

Heb 13:16

l De15:4

De 24:19

Ps 41:1

Sp 22:9

Jes 32:8

2Kor 9:8

m Mt26:11

n Sp 3:27

Mt 5:42

Lu 12:33

Han 2:45

o Ex 21:2

Le 25:39

p De15:1

Jer 34:14

q Ex 3:21

Ex 12:36

Sp 3:27

Kol 4:1

�����������������������������

2ekolom

a Sp 10:22

Han 20:35

b Ex 20:2

De 5:15

Mt 18:33

c Ex 21:5

d Ex 21:6

e De15:10

f Le 19:13

De 24:15

g Ge30:30

h Ex 13:2

Ex 34:19

Le 27:26

Nu3:13

Nu18:15

Nu18:17

i Ex 22:30

De 12:6

j De12:5

De 14:23

De 16:11

k Le 22:20

De 17:1

Mal 1:8

Heb 9:14

l De12:15

De 12:22

DEUTERONOMIUM 15:6-23 Slaven. Priem door oor 260



16 Laat demaand _Abiba onder-
houden worden, en gĳ moet

het Pascha vieren voor Jehovah,
uw God,b want in de maand _Abib
heeft Jehovah, uw God, u ’s nachts
uit Eg _ypte geleid.c 2 En gĳ moet
het Pascha slachten voor Jeho-
vah, uw God,d uit het kleinvee en
uit het rundvee,e op de plaats die
Jehovah zal uitkiezen om er zĳn
naam te doen verblĳven.f 3 Gĳ
moogt daarbĳ zeven dagen lang
niets gezuurds eten.g Gĳ dient
daarbĳ ongezuurde broden, het
brood der ellende, te eten, want
overhaast zĳt gĳ uit het land
Eg _ypte getrokken,h opdat gĳ al de
dagen van uw leven de dag van
uw uittocht uit het land Eg _yp-
te moogt gedenken.i 4 En zeven
dagen lang dient er bĳ u in heel
uw gebied geen zuurdeeg te wor-
den gezien,j noch dient iets van
het vlees dat gĳ in de avond op
de eerste dag zult slachten, de
nacht over te blĳven tot de mor-
gen.k 5 Gĳ zult het Pascha niet
mogen slachten in een van uw ste-
den die Jehovah, uw God, u geeft.
6 Maar op de plaats die Jehovah,
uw God, zal uitkiezen om er zĳn
naam te doen verblĳven,l dient
gĳ in de avond, zodra de zon on-
dergaat, het Pascha te slachten,m

op de bestemde tĳd van uw uit-
tocht uit Eg _ypte. 7 En gĳ moet
het koken en etenn op de plaats
die Jehovah, uw God, zal uitkie-
zen,o en in de morgen moet gĳ u
omkeren en naar uw eigen tenten
gaan. 8 Zes dagen dient gĳ on-
gezuurde broden te eten; en op de
zevende dag zal er een plechtige
vergadering zĳnvoor Jehovah, uw
God.p Gĳ moogt geen werk ver-
richten.

9 Zevenweken dient gĳ u te tel-
len. Van het ogenblik af dat de sik-
kel voor het eerst in het staan-
de koren wordt geslagen, zult gĳ
zeven weken beginnen te tellen.q

10 Dan moet gĳ het wekenfeest
vieren voor Jehovah, uw God,r

naar de vrĳwillige gave van uw
hand die gĳ zult geven, naarmate

Jehovah, uw God, u mocht zege-
nen.a 11 En gĳ moet u verheu-
gen voor het aangezicht van Je-
hovah, uw God,b gĳ en uw zoon
en uw dochter en uw slaaf en
uw slavin en de leviet die bin-
nen uw poorten is en de inwo-
nende vreemdelingc en de vader-
loze jongend en de weduwee die in
uw midden zĳn, op de plaats die
Jehovah, uw God, zal uitkiezen
om er zĳn naam te doen verblĳ-
ven.f 12 En gĳ moet eraan den-
ken dat gĳ slaaf werdt in Eg _ypte,g

en gĳ moet deze voorschriften on-
derhouden en volbrengen.h

13 Het loofhuttenfeesti dient
gĳ u zeven dagen te vieren wan-
neer gĳ inzameling houdt van
uw dorsvloer en uw olie- en wĳn-
pers. 14 En gĳ moet u verheu-
gen gedurende uw feest,j gĳ en
uw zoon en uw dochter en uw
slaaf en uw slavin en de leviet
en de inwonende vreemdeling en
de vaderloze jongen en de wedu-
we die binnen uw poorten zĳn.
15 Zeven dagen zult gĳ het feest
vierenk voor Jehovah, uw God, op
de plaats die Jehovah zal uitkie-
zen, want Jehovah, uw God, zal u
zegenenl in al uw opbrengst en in
al het werk van uw hand, en gĳ
moet alleenmaar verheugdm wor-
den.

16 Driemaal in het jaar dient al
wat mannelĳk onder u is voor het
aangezicht van Jehovah, uw God,
te verschĳnen op de plaats die hĳ
zal uitkiezen:n op het feest der on-
gezuurde brodeno en op het we-
kenfeestp en op het loofhutten-
feest,q en niemand dient met lege
handen voor het aangezicht van
Jehovah te verschĳnen.r 17 Het
geschenk van ieders hand dient
evenredig te zĳn aan de zegen van
Jehovah, uw God, die hĳ u ge-
schonken heeft.s

18 Gĳ dient rechterst en be-
ambtenu voor u aan te stellen
binnen al uw poorten die Jeho-
vah, uw God, u geeft, naar uw

q De 16:13; r Ex 23:15; Ex 34:20; Ps 96:8;

s De 16:10; 2Kor 8:12; t Ex 18:26; De 1:16; 2Kr

19:5; u Nu 11:16; 1Kr 23:4.
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stammen, en zĳ moeten het volk
met een rechtvaardig oordeel be-
rechten. 19 Gĳ moogt het recht
niet buigen.a Gĳ moogt niet par-
tĳdig zĳn,b noch steekpenningen
aannemen,want steekpenningen
verblinden de ogen der wĳzenc

en verdraaien de woorden der
rechtvaardigen. 20 Gerechtig-
heid — gerechtigheid dient gĳ
na te streven,d opdat gĳ in leven
moogt blĳven en het land dat Je-
hovah, uwGod, u geeft, werkelĳk
in bezit moogt nemen.e

21 Gĳ moogt geen boom, van
welke soort ook, als heilige paal
voor u planten naast het altaar
van Jehovah, uw God, dat gĳ voor
u zult maken.f

22 Noch dient gĳ een heilige
zuil voor u op te richten,g iets
wat Jehovah, uw God, werkelĳk
haat.h

17 Gĳ moogt Jehovah, uw
God, geen stier of schaap

ten slachtoffer brengen waar-
aan een gebrek blĳkt te zĳn, wat
maar ook dat slecht is; want dit
is iets verfoeilĳks voor Jehovah,
uw God.i

2 Ingeval in uw midden, in een
van uw steden die Jehovah, uw
God, u geeft, een man of een
vrouw wordt gevonden die mocht
beoefenenwat kwaad is in de ogen
van Jehovah, uw God, door zĳn
verbond te overtreden,j 3 en hĳ
zou andere goden gaan aanbidden
en zich voor ze neerbuigen of voor
de zon of de maan of heel het
heerleger des hemels,k iets wat ik
niet heb geboden,l 4 en het is
u meegedeeld en gĳ hebt het ge-
hoord en een grondig onderzoek
ingesteld, en zie! dewaarheid van
de zaak staat vast,m dit verfoeilĳ-
ke is in _Isra

¨
el bedreven! 5 dan

moet gĳ die man of die vrouw
die deze slechte zaak heeft ge-
daan, uitbrengen naar uw poor-
ten, ja, de man of de vrouw, en gĳ
moet zo iemand met stenen steni-
gen, en zo iemand moet sterven.n

6 Op de verklaring van twee ge-

tuigen of van drie getuigena dient
degene die sterven moet ter dood
gebracht te worden. Op de ver-
klaring van

´
e

´
en getuige zal hĳ

niet ter dood gebracht worden.b

7 De hand van de getuigen dient
het eerst op hem te komen om
hemter dood te brengen, en daar-
na de hand van heel het volk;c en
gĳ moet het kwaad uit uw mid-
den wegdoen.d

8 Ingeval een zaak die een rech-
terlĳke beslissing vereist te onge-
woon voor u is,e zoals [een zaak]
waarbĳ bloed is vergoten,f waar-
bĳ een wettelĳke aanspraak is
ingediendg of een gewelddaad is
bedreven, geschilpuntenh binnen
uw poorten, dan moet gĳ opstaan
en optrekken naar de plaats die
Jehovah, uw God, zal uitkiezen,i

9 en gĳ moet gaan naar de pries-
ters,j de levieten, en naar de rech-
terk die in die dagen dienst zal
doen, en gĳ moet inlichtingen
inwinnen, en zĳ moeten u het
woord van de rechterlĳke beslis-
sing meedelen.l 10 Gĳ moet dan
handelen overeenkomstig het
woord dat zĳ u van die plaats wel-
ke Jehovah zal uitkiezen, zullen
meedelen; en gĳ moet zorgvuldig
handelen naar alles waaromtrent
zĳ u onderrichten. 11 Overeen-
komstig de wet die zĳ aan u zul-
len uiteenzetten, en volgens de
rechtsbeslissing die zĳ u zullen
bekendmaken, dient gĳ te hande-
len.m Gĳ moogt niet afwĳken van
het woord dat zĳ u zullen meede-
len, noch naar rechts noch naar
links.n 12 En de man die zich
overmoedig zal gedragen door
niet te luisteren naar de pries-
ter die daar staat om Jehovah,
uw God, te dienen, of naar de
rechter,o die man moet sterven;p

en gĳ moet het kwaad uit _Isra
¨
el

wegdoen.q 13 En heel het volk
zal het horen en bevreesd wor-
den,r en zĳ zullen niet meer over-
moedig handelen.

14 Wanneer gĳ ten slotte in
het land komt dat Jehovah, uw
God, u geeft, en gĳ het in bezit
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hebt genomen en erin hebt ge-
woond,a en gĳ hebt gezegd: ’Laat
mĳ een koning over mĳ aanstel-
len, zoals alle nati

¨
en die rond-

om mĳ zĳn’,b 15 dient gĳ zon-
der mankeren een koning over u
aan te stellen die Jehovah, uw
God, zal uitkiezen.c Uit het mid-
den van uw broeders dient gĳ
een koning over u aan te stel-
len. Gĳ zult geen buitenlander,
die niet uw broeder is, over u mo-
gen aanstellen. 16 Alleen dient
hĳ voor zich geen paarden te ver-
meerderen,d noch het volk naar
Eg _ypte te doen terugkeren om
paarden te vermeerderen,e aan-
gezien Jehovah tot U heeft ge-
zegd: ’GIJ moogt nooit meer langs
deze weg terugkeren.’ 17 Ook
dient hĳ zich geen menigte vrou-
wen te nemen, opdat zĳn hart
niet afwĳkt;f evenmin dient hĳ
voor zich zilver en goud zeer
sterk te doen toenemen.g 18 En
het moet geschieden dat wan-
neer hĳ zĳn plaats inneemt op
de troon van zĳn koninkrĳk, hĳ
voor zich in een boek een af-
schrift moet maken van deze wet,
van die welke aan de zorg van de
priesters, de levieten, is toever-
trouwd.h

19 En hĳ moet het voortdu-
rend bĳ zich hebben, en hĳ moet
er alle dagen van zĳn leven in le-
zen,i opdat hĳ moge leren Jeho-
vah, zĳn God, te vrezen, om alle
woorden van deze wet en deze
voorschriften te onderhouden
door ze te volbrengen;j 20 op-
dat zĳn hart zich niet verheft bo-
ven zĳn broedersk en hĳ niet af-
wĳkt van het gebod, noch naar
rechts noch naar links,l opdat hĳ
zĳn dagen moge verlengen in zĳn
koninkrĳk,m hĳ en zĳn zonen in
het midden van _Isra

¨
el.

18 De priesters, de levieten,
heel de stam L _evi, dienen

geen deel noch erfdeel te verkrĳ-
gen met _Isra

¨
el.n Van de vuurof-

fers van Jehovah, ja, van zĳn erf-
deel, dienen zĳ te eten.o 2 Hĳ

dient dus geen erfdeel te ver-
krĳgen in het midden van zĳn
broeders. Jehovah is zĳn erfdeel,a

juist zoals hĳ tot hem gesproken
heeft.

3 Dit nu dient de priesters rech-
tens te blĳven toekomen van de
zĳde van het volk, van hen die een
offerdier slachten, hetzĳ een stier
of een schaap: Men moet aan de
priester het schouderstuk en de
kaken en de maag geven. 4 De
eerstelingen van uw koren, uw
nieuwe wĳn en uw olie en de eer-
stelingen van de geschoren wol
van uw kleinvee dient gĳ hem te
geven.b 5 Want hem heeft Jeho-
vah, uw God, uit al uw stammen
uitgekozen om te staan en dienst
te doen in de naam van Jehovah,
hĳ en zĳn zonen, altĳd door.c

6 En ingeval de leviet komt uit
een van uw steden van heel _Is-
ra

¨
el, waar hĳ een poosje had ver-

toefd,d en hĳ wegens enige sterke
begeerte van zĳn ziel werkelĳk
komt naar de plaats die Jehovah
zal uitkiezen,e 7 moet hĳ ook
dienst doen in de naam van Je-
hovah, zĳn God, evenals al zĳn
broeders, de levieten, die daar
voor het aangezicht van Jeho-
vah staan.f 8 Een gelĳk aan-
deel dient hĳ te eten,g afgezien
van wat hĳ krĳgt uit hetgeen hĳ
verkoopt van zĳn voorvaderlĳk
goed.

9 Wanneer gĳ in het land zĳt
gekomen dat Jehovah, uw God, u
geeft, moogt gĳ niet leren doen
naar de verfoeilĳkheden van die
nati

¨
en.h 10 Er dient onder u

niemand te worden gevonden die
zĳn zoon of zĳn dochter door het
vuur laat gaan,i niemand die aan
waarzeggerĳ doet,j geen beoefe-
naar van magie,k noch iemand die
voortekens zoekt,l noch een tove-
naar,m 11 noch iemand die an-
deren door een banspreuk bindt,n

noch iemand die een geestenme-
diumo of beroepsvoorzegger van
gebeurtenissen raadpleegt,p noch

o Le 20:27; 1Kr 10:13; p Le 19:31; 2Kr 33:6.
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iemand die de doden onder-
vraagt.a 12 Want iedereen die
deze dingen doet, is iets verfoei-
lĳks voor Jehovah, en wegens
deze verfoeilĳkheden verdrĳft
Jehovah, uw God, hen van voor
uw aangezicht.b 13 Gĳ dient u
onberispelĳk te betonen tegen-
over Jehovah, uw God.c

14 Want deze nati
¨
en die gĳ uit

hun bezit verdrĳft, plachten te
luisteren naar hen die magie
beoefenend en naar hen die waar-
zeggen;e maar wat u aangaat, Je-
hovah, uw God, heeft u iets der-
gelĳks niet gegeven.f 15 Een
profeet uit uw eigen midden, uit
uw broeders, gelĳk mĳ, zal Jeho-
vah, uw God, voor u verwekken
— naar hem dient gĳlieden te
luistereng — 16 in antwoordop
alles wat gĳ in H _oreb, op de dag
der gemeente,h van Jehovah, uw
God, hebt gevraagd, door te zeg-
gen: ’Laat mĳ de stem van Jeho-
vah, mĳn God, niet weer horen,
en laat mĳ dit grote vuur niet
meer zien, opdat ik niet sterf.’i

17 Daarop zei Jehovah tot mĳ:
’Zĳ hebben er goed aan gedaan te
spreken zoals zĳ gesproken heb-
ben.j 18 Een profeet zal ik voor
hen verwekken uit het midden
van hun broeders, gelĳk gĳ;k en
ik zal inderdaad mĳn woorden in
zĳn mond leggen,l en hĳ zal stel-
lig tot hen spreken alles wat ik
hem gebieden zal.m 19 En het
moet geschieden dat de man die
niet zal luisteren naar mĳnwoor-
den die hĳ in mĳn naam zal spre-
ken, van hem zal ikzelf reken-
schap eisen.n

20 Maar de profeet die zich aan-
matigt in mĳn naam een woord te
spreken dat ik hem niet geboden
heb te spreken,o of die in de naam
van andere goden spreekt,p die
profeet moet sterven.q 21 En in-
geval gĳ in uw hart zegt: „Hoe
zullen wĳ weten welk woord Je-
hovah niet heeft gesproken?”r —
22 wanneer de profeet in de naam
van Jehovah spreekt en het woord

geschiedt niet of komt niet uit,
dan is dat het woord dat Jeho-
vah niet gesproken heeft. In over-
moed heeft de profeet het gespro-
ken.a Gĳ moogt niet verschrikt
voor hem worden.’b

19 Wanneer Jehovah, uw God,
de nati

¨
en wier land Jeho-

vah, uw God, u geeft, afsnĳdtc en
gĳ hen uit hun bezit hebt verdre-
ven en in hun steden en hun hui-
zen zĳt gaan wonen,d 2 zult gĳ
drie steden voor u afzonderen in
het midden van uw land, dat Je-
hovah, uw God, u geeft om het in
bezit te nemen.e 3 Gĳ zult u de
weg bereiden, en gĳ moet het ge-
bied van uw land, dat Jehovah, uw
God, u dan tot bezitting geeft, in
drie delen verdelen, en het moet
zĳn opdat iedere doodslager daar-
heen kan vluchten.f

4 Dit nu is het geval van de
doodslager die daarheen mocht
vluchten en in leven moet blĳven:
Wanneer hĳ zĳn naaste slaat zon-
der het te weten en hĳ hem voor-
dien geen haat toedroeg;g 5 of
wanneer hĳ met zĳn naaste het
bos ingaat om hout te hakken, en
zĳn hand is opgeheven ommet de
bĳl te slaan om de boom te kap-
pen, en het ĳzer is van de houten
steel losgeschoten,h en het heeft
zĳn naaste getroffen en hĳ is ge-
storven, dient hĳzelf naar een van
deze steden te vluchten en moet
hĳ in leven blĳven.i 6 Anders
kan het zĳn dat de bloedwreker,j

omdat zĳn hart verhit is, de dood-
slager achtervolgt en hem werke-
lĳk inhaalt, daar de weg lang is;
en hĳ zou zĳn ziel inderdaad kun-
nen doodslaan, terwĳl hem geen
doodvonnis wacht,k aangezien hĳ
hem voordien geen haat toedroeg.
7 Daarom gebied ik u aldus: ’Drie
steden zult gĳ voor u afzonderen.’l

8 En indien Jehovah, uw God,
uw gebied uitbreidt, naar hĳ uw
voorvaders heeft gezworen,m en
hĳ u heel het land heeft gegeven

l De 19:2; m Ge 15:18; Ex 23:31; De 11:24.
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dat hĳ beloofd heeft aanuw voor-
vaders te geven,a 9 omdat gĳ
heel dit gebod dat ik u heden ge-
bied, zult onderhouden door het
te volbrengen, [namelĳk] Jeho-
vah, uw God, lief te hebben en
altĳd zĳn wegen te bewandelen,b

dan moet gĳ voor u nog drie an-
dere steden bĳ deze drie voe-
gen,c 10 opdat er geen onschul-
dig bloedd wordt vergoten in het
midden van uw land, dat Jeho-
vah, uw God, u als erfdeel geeft,
en er geen bloedschuld op u hoeft
te komen.e

11 Maar ingeval er nu een man
is die zĳn naaste haat,f en hĳ op
hem heeft geloerd en tegen hem
is opgestaan en zĳn ziel dodelĳk
heeft getroffen en hĳ gestorven
is,g en de man naar een van deze
steden is gevlucht, 12 dan moe-
ten de oudere mannen van zĳn
stad hem vandaar laten wegha-
len, en zĳ moeten hem uitleveren
in de hand van de bloedwreker,
en hĳ moet sterven.h 13 Uw oog
dient geen leed over hemte gevoe-
len,i en gĳ moet de schuld voor on-
schuldig bloed uit _Isra

¨
el wegdoen,j

opdat het u goed moge gaan.

14 Gĳ moogt de grenstekens
van uw naaste niet verzetten,k

wanneer de voorouders de gren-
zen zullen hebben vastgesteld in
uw erfdeel, dat gĳ zult erven in
het land dat Jehovah, uw God, u
geeft om het in bezit te nemen.

15 E
´
en enkele getuige dient

niet tegen een man op te treden
ter zake van enige dwaling of eni-
ge zonde,l in het geval van wel-
ke zonde ook die hĳ mocht be-
gaan. Op de verklaring van twee
getuigen of op de verklaring van
drie getuigen dient de zaak vast
te staan.m 16 Ingeval een ge-
tuige die gewelddaad beraamt,
tegen een man optreedt om een
beschuldiging van opstand te-
gen hem in te brengen,n 17 dan
moeten de twee mannen die het
geschil hebben, zich v

´
o

´
or Jeho-

vah plaatsen, v
´
o

´
or de priesters

en de rechters die in die da-

gen dienst zullen doen.a 18 En
de rechters moeten een grondig
onderzoek instellen,b en indien
de getuige een valse getuige is
en hĳ een valse beschuldiging
tegen zĳn broeder heeft inge-
bracht, 19 dan moet GIJ hem
doen net zoals hĳ beraamd had
zĳn broeder te doen,c en gĳ moet
het kwaad uit uw midden weg-
doen.d 20 Dan zullen de overi-
gen het horen en bevreesd zĳn,
en zĳ zullen nooit meer een der-
gelĳk kwaad inuw midden doen.e

21 En uw oog dient geen leed te
gevoelen:f ziel voor ziel, oog voor
oog, tand voor tand, hand voor
hand, voet voor voet.g

20 Ingeval gĳ tegen uw vĳan-
den ten strĳde trekt en

gĳ werkelĳk paarden en strĳd-
wagens ziet,h een volk talrĳker
dan gĳ, moogt gĳ niet bevreesd
voor hen zĳn; want Jehovah, uw
God, die u uit het land Eg _yp-
te heeft opgevoerd,i is met u.j

2 En het moet geschieden dat
wanneer GIJ tot de strĳd gena-
derd zĳt, de priester ook naar vo-
renmoet treden en het volk moet
toespreken.k 3 En hĳ moet tot
hen zeggen: ’Hoor, o _Isra

¨
el, GIJ

staat heden vlak voor de strĳd te-
gen UW vĳanden. Laat UW hart
niet versaagd worden.l Weest niet
bevreesd en gaat niet in paniek
op de loop en siddert niet wegens
hen,m 4 want Jehovah, UW God,
trekt met U op om voor U te strĳ-
den tegen UW vĳanden, ten einde
U te redden.’n

5 Ook de beambteno moeten
het volk toespreken en zeggen:
’Wie is de man die een nieuw huis
heeft gebouwd en het nog niet
heeft ingewĳd? Laat hĳ heen-
gaan en naar zĳn huis terugke-
ren, opdat hĳ niet in de strĳd
sterft en een andere man het zou
inwĳden.p 6 En wie is de man
die een wĳngaard heeft geplant
en hem nog niet in gebruik heeft

n Ex 14:14; De 32:30; Joz 23:10; o Nu 31:14; De

16:18; p Pr 2:24.
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genomen? Laat hĳ heengaan en
naar zĳn huis terugkeren, opdat
hĳ niet in de strĳd sterft en een
andere man hem in gebruik zou
nemen.a 7 En wie is de man die
zich met een vrouw heeft ver-
loofd en haar nog niet tot zich
heeft genomen? Laat hĳ heen-
gaan en naar zĳn huis terugke-
ren,b opdat hĳ niet in de strĳd
sterft en een andere man haar
zou nemen.’ 8 En de beambten
moeten het volk nog verder toe-
spreken en zeggen: ’Wie is de man
die vreesachtig en week van hart
is?c Laat hĳ heengaan en naar
zĳn huis terugkeren, opdat hĳ
het hart van zĳn broeders niet
doet versmelten zoals zĳn eigen
hart.’d 9 En het moet geschie-
den dat wanneer de beambten hun
toespraak tot het volk be

¨
eindigd

hebben, zĳ ook legeroversten aan
het hoofd van het volk moeten
stellen.

10 Ingeval gĳ een stad nadert
om ertegen te strĳden, dan moet
gĳ haar vredesvoorwaarden aan-
kondigen.e 11 En het moet ge-
schieden dat indien ze u een vre-
delievend antwoord geeft en zich
voor u geopend heeft, ja, het moet
geschieden dat de gehele bevol-
king die zich daarin bevindt, vanu
dient te worden voor [het verrich-
ten van] dwangarbeid, en zĳ moe-
ten u dienen.f 12 Maar indien ze
geen vrede met u sluit,g en ze wer-
kelĳk oorlog met u voert en gĳ
haar moet belegeren, 13 dan zal
Jehovah, uw God, haar stellig
in uw hand geven, en gĳ moet
iedere manspersoon daarin met de
scherpte van het zwaard slaan.h

14 Alleen de vrouwen en de klei-
ne kindereni en de huisdierenj en
alles wat zich in de stad mocht
bevinden, haar gehele buit, zult
gĳ voor uzelf plunderen;k en gĳ
moet de buit eten van uw vĳan-
den, die Jehovah, uw God, u gege-
ven heeft.l

15 Zo zult gĳ doen met alle ste-
den die zeer ver van u verwĳderd
zĳn [en] die niet tot de steden van

deze nati
¨
en behoren. 16 Alleen

van de steden van d
´
eze volken die

Jehovah, uw God, u tot erfdeel
geeft, moogt gĳ niets wat adem
heeft in leven laten,a 17 want gĳ
dient hen zonder mankeren aan
de vernietiging prĳs te geven, de
Hethieten en de Amorieten, de
Kana

¨
anieten en de Ferezieten, de

Hevieten en de Jebusieten,b juist
zoals Jehovah, uw God, u gebo-
den heeft; 18 opdat zĳ Uniet le-
ren doen naar al hunverfoeilĳkhe-
den, die zĳ voor hun goden hebben
gedaan, en GIJ in werkelĳkheid
zondigt tegen Jehovah, UW God.c

19 Ingeval gĳ gedurende vele
dagen een stad belegert door er-
tegen te strĳden om ze in te ne-
men, moogt gĳ haar bomen niet
vernielen door er een bĳl tegen te
zwaaien; want gĳ dient ervan te
eten, en gĳ moogt ze niet omhak-
ken,d want is het geboomte van
het veld een mens, dat het door u
belegerd moet worden? 20 Al-
leen een boom waarvan gĳ weet
dat het geen boom voor voedsel
is, die dient gĳ te vernielen, en gĳ
moet hem omhakken en belege-
ringswerktuigen bouwene tegen
de stad die oorlog met u voert,
totdat ze valt.

21 Ingeval op de bodem die Je-
hovah, uw God, u geeft om

hem in bezit te nemen, eenversla-
gene wordt aangetroffen, geval-
len op het veld, en het niet bekend
geworden is wie hem doodgesla-
gen heeft,f 2 dan moeten uw ou-
dere mannen en uw rechtersg uit-
gaan en [de afstand] meten naar
de steden die rondom de versla-
gene liggen; 3 en het moet de
stad blĳken te zĳn die het dichtst
bĳ de verslagene ligt. En de ou-
dere mannen van die stad moe-
ten een jonge koe uit het rund-
vee nemen waarmee nog niet is
gewerkt, die nog niet in een juk
heeft getrokken; 4 en de oude-
re mannen van die stad moeten
de jonge koe naar een stroom-
dal brengen waarin water vloeit
[en] dat gewoonlĳk niet bewerkt
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noch bezaaidwerd, en daar in het
stroomdal moeten zĳ de nek van
de jonge koe breken.a

5 Ende priesters, de zonenvan
L _evi, moeten naar voren treden,
want zĳ zĳn door Jehovah, uw
God, uitgekozen om hem te die-
nenb en in de naamvan Jehovah te
zegenen,c en naar hun uitspraak
dient elk geschil betreffende elke
gewelddaad beslecht te worden.d

6 Vervolgens dienen alle oude-
re mannen van die stad, die het
dichtst bĳ de verslagene zĳn, hun
handen te wassene boven de jon-
ge koe waarvan in het stroom-
dal de nek gebroken werd; 7 en
zĳ moeten het woord nemen en
zeggen: ’Onze handen hebben dit
bloed niet vergoten, noch hebben
onze ogen gezien [dat het ver-
goten werd].f 8 Reken het uw
volk _Isra

¨
el, dat gĳ hebt losge-

kocht,g o Jehovah, niet aan, en
leg niet de schuld voor onschul-
dig bloedh in het midden van uw
volk _Isra

¨
el.’ En de bloedschuld

moet hun niet worden aangere-
kend. 9 En gĳ — gĳ zult de
schuld voor onschuldig bloed uit
uw middenwegdoen,i want gĳ zult
doen wat recht is in Jehovah’s
ogen.j

10 Ingeval gĳ tegen uw vĳan-
den ten strĳde trekt en Jehovah,
uw God, hen in uw hand heeft
gegevenk en gĳ hen gevankelĳk
hebt weggevoerd;l 11 en gĳ on-
der de gevangenen een vrouw,
schoon van gestalte, hebt gezien
en gĳ aan haar gehecht zĳt ge-
raaktm en haar tot vrouw hebt
genomen, 12 dan moet gĳ haar
binnen in uw huis brengen. Zĳ
moet nu haar hoofd kaalsche-
renn en haar nagels verzorgen,
13 en de mantel van haar gevan-
genschap van zich afleggen en
in uw huis wonen en geduren-
de een volle maanmaand haar va-
der en haar moeder bewenen;o

en daarna dient gĳ betrekkingen
met haar te hebben, en gĳ moet
haar als uw bruid in bezit nemen,
en zĳ moet uw vrouw worden.

14 En het moet geschieden dat
indien gĳ geen behagen in haar
hebt gevonden, gĳ haar dan, naar
het haar eigen ziel belieft, moet
wegzenden;a maar gĳ moogt haar
in geen geval voor geld verkopen.
Gĳmoogt haar niet op tirannieke
wĳze behandelenb nadat gĳ haar
vernederd hebt.

15 Ingeval een man in het be-
zit komt van twee vrouwen, de
ene bemind en de andere gehaat,
en zĳ, de beminde en de gehate,
hem zonen hebben gebaard, en de
eerstgeborene de zoon van de ge-
hate is geworden,c 16 dan moet
het geschieden dat hĳ op de dag
dat hĳ aan zĳn zonen tot erfdeel
geeft wat hĳ mocht bezitten, de
zoon van de beminde niet tot zĳn
eerstgeborene zal mogen maken
tenkoste van de zoonvan de geha-
te, de eerstgeborene.d 17 Want
hĳ dient de zoon van de gehate als
eerstgeborene te erkennen door
hem twee delen te geven van al
wat in zĳn bezit gevonden wordt,e

daar deze het begin van zĳn voort-
plantingsvermogenf is. Hem be-
hoort het recht op de positie van
de eerstgeborene.g

18 Ingeval een man een zoon
blĳkt te hebben die onhandelbaar
en weerspannig is,h die niet naar
de stem van zĳn vader of de stem
van zĳn moeder luistert,i en zĳ
hem hebben gecorrigeerd maar
hĳ niet naar hen wil luisteren,j

19 dan moeten zĳn vader en zĳn
moeder hem grĳpen en hem naar
de oudere mannen van zĳn stad
en naar de poort van zĳn plaats
brengen,k 20 en zĳ moeten tot
de oudere mannen van zĳn stad
zeggen: ’Deze zoon van ons is on-
handelbaar en weerspannig; hĳ
luistert niet naar onze stem,l hĳ
is een veelvraatm en een dronk-
aard.’n 21 Dan moeten alle man-
nen van zĳn stad hem met stenen
stenigen, en hĳ moet sterven. Zo
moet gĳ het kwaad uit uw mid-
den wegdoen, en heel _Isra

¨
el zal

het horen en werkelĳk bevreesd
worden.o
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22 En ingeval op een man een
zonde komt [te rusten] waarop het
doodvonnis staat, en hĳ ter dood
gebracht is,a en gĳ hem aan een
paal hebt gehangen,b 23 dient
zĳn dode lichaam niet de hele
nacht aan de paal te blĳven han-
gen;c maar gĳ dient hem in elk
geval dezelfde dag nog te begra-
ven, want een gehangene is iets
wat door God vervloekt is;d en gĳ
moogt uw bodem, die Jehovah, uw
God, u tot erfdeel geeft, niet ver-
ontreinigen.e

22 Wanneer gĳ de stier van
uw broeder of zĳn schaap

ziet ronddwalen, moogt gĳ u er
niet moedwillig aan onttrekken.f

Gĳ dient ze in elk geval naar uw
broeder terug te brengen.g 2 En
indien uw broeder niet in uw na-
bĳheid is en hĳ u niet bekend is,
dan moet gĳ het [dier] naar uw
huis, binnen in uw huis, brengen,
en het moet bĳ u blĳven totdat uw
broeder ernaar heeft gezocht. En
gĳ moet het aan hem teruggeven.h

3 Zo zult gĳ ook doen met zĳn
ezel, en zo zult gĳ doen met zĳn
mantel, en zo zult gĳ doen met al
het verlorene van uw broeder dat
van hemverloren raakt en dat gĳ
hebt gevonden. Gĳ zult u er niet
aan mogen onttrekken.

4 Wanneer gĳ de ezel van uw
broeder of zĳn stier op de weg ziet
vallen, moogt gĳ u er niet moed-
willig aan onttrekken. Gĳ dient
hem in ieder geval te helpen ze
overeind te krĳgen.i

5 De kleding van een fysiek
sterke man dient geen vrouw te
worden aangetrokken, noch dient
een fysiek sterke man de mantel
van een vrouw te dragen;j want
een ieder die deze dingen doet, is
iets verfoeilĳks voor Jehovah, uw
God.

6 Ingeval een vogelnest zich
toevallig v

´
o

´
or u op de weg be-

vindt, in een boomofop de grond,
met jongenk of eieren, terwĳl
de moeder op de jongen of op
de eieren zit, moogt gĳ niet de

moeder tegelĳk met het nage-
slacht wegnemen.a 7 Gĳ dient
de moeder in elk geval weg te
zenden, maar gĳ moogt het nage-
slacht voor u nemen; opdat het u
goed moge gaan en gĳ uw dagen
werkelĳk moogt verlengen.b

8 Ingeval gĳ een nieuw huis
bouwt, moet gĳ ook een borstwe-
ring om uw dakc maken, opdat
gĳ geen bloedschuldover uw huis
brengt, want iemand die valt, zou
eraf kunnen vallen.

9 Gĳ moogt uw wĳngaard niet
met twee soorten zaad bezaaien,d

opdat niet de gehele opbrengst
van het zaad dat gĳ mocht zaaien
en de opbrengst van dewĳngaard
aan het heiligdom vervalt.

10 Gĳ moogt niet ploegen met
een stier en een ezel te zamen.e

11 Gĳ moogt niet iets dragen
van gemengde stof, wol en linnen
dooreen.f

12 Gĳ dient u kwasten te ma-
ken aan de vier uiteinden van uw
kleding waarmee gĳ u bedekt.g

13 Ingeval een man een vrouw
neemt en hĳ werkelĳk betrekkin-
gen met haar heeft en haar is
gaan haten,h 14 en hĳ haar van
geruchtmakende daden heeft be-
schuldigd en een slechte naami

over haar heeft gebracht en heeft
gezegd: ’Dit is de vrouwdie ik heb
genomen, en ik ben vervolgens
tot haar genaderd en ik heb geen
bewĳs van maagdelĳkheid aan
haar gevonden’,j 15 dan moeten
de vader van het meisje en haar
moeder het bewĳs van de maagde-
lĳkheid van het meisje nemen en
dat naar de oudere mannenvan de
stad bĳ de stadspoort brengen;k

16 en de vader van het meisje
moet tot de oudere mannen zeg-
gen: ’Ik hebmĳndochter aan deze
man tot vrouw gegeven en hĳ is
haar gaan haten.l 17 En zie, nu
beschuldigt hĳ haar van gerucht-
makende daden,m door te zeggen:
„Ik heb bevonden dat uw doch-
ter geen bewĳs van maagdelĳk-
heid heeft.”n Welnu, hier is het
bewĳs van demaagdelĳkheidvan
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mĳn dochter.’ En zĳ moeten de
mantel voor de oudere mannen
van de stad uitspreiden. 18 En
de oudere mannena van die stad
moeten de man nemen en hem
streng onderrichten.b 19 En zĳ
moeten hem een geldboete op-
leggen van honderd zilveren sik-
kelen en die aan de vader van
het meisje geven, omdat hĳ een
slechte naamover een maagd van

_Isra
¨
el heeft gebracht;c en zĳ zal

zĳnvrouwblĳven. Hĳ zal haar ge-
durende al zĳn dagen niet door
echtscheiding mogen ontslaan.

20 Indien deze zaak echter
waar is gebleken [en] het bewĳs
van maagdelĳkheid niet aan het
meisje werd gevonden,d 21 dan
moeten zĳ het meisje naar de in-
gang van het huis van haar vader
brengen, en de mannen van haar
stad moeten haar met stenen
werpen, en zĳ moet sterven, om-
dat zĳ een schandelĳke dwaas-
heid in _Isra

¨
el heeft begaane door

prostitutie in het huis van haar
vader te bedrĳven.f Zo moet gĳ
het kwaad uit uw midden weg-
doen.g

22 Ingeval een man wordt ge-
vonden terwĳl hĳ bĳ een vrouw
ligt die een eigenaar toebehoort,h

dan moeten beiden te zamen
sterven, zowel de man die bĳ de
vrouw ligt als de vrouw.i Zo moet
gĳ het kwaad uit _Isra

¨
el wegdoen.j

23 Ingeval het zou gebeuren
dat een maagdelĳk meisje met
een man verloofd is,k en een man
haar inderdaad in de stad heeft
aangetroffen en bĳ haar heeft
gelegen,l 24 dan moet GIJ hen
beiden naar de poort van die
stad brengen en hen met ste-
nen werpen, en zĳ moeten ster-
ven, het meisje omdat zĳ niet ge-
schreeuwd heeft in de stad, en
de man omdat hĳ de vrouw van
zĳn naaste vernederd heeft.m Zo
moet gĳ het kwaad uit uw mid-
den wegdoen.n

25 Indien de man het verloof-
de meisje echter in het veld heeft

aangetroffen, en de man haar
heeft vastgegrepen en bĳ haar
heeft gelegen, dan moet de man
die bĳ haar heeft gelegen, alleen
sterven, 26 en het meisje moogt
gĳ niets doen. Het meisje heeft
geen zonde waarop de dood staat,
want deze zaak is precies hetzelf-
de als wanneer een man tegen
zĳn naaste opstaat en hem werke-
lĳk vermoordt,a ja, een ziel [ver-
moordt]. 27 Want hĳ heeft haar
in het veld aangetroffen. Het ver-
loofde meisje heeft geschreeuwd,
maar er was niemand om haar te
hulp te komen.

28 Ingeval een man een meis-
je aantreft, een maagd die niet
verloofd is, en hĳ haar werkelĳk
grĳpt en bĳ haar ligt,b en zĳ be-
trapt zĳn,c 29 dan moet deman
die bĳ haar heeft gelegen, de va-
der van het meisje vĳftig zilve-
ren sikkelen geven,d en zĳ zal zĳn
vrouw worden, ten gevolge van
het feit dat hĳ haar vernederd
heeft. Hĳ zal haar gedurende al
zĳn dagen niet door echtschei-
ding mogen ontslaan.e

30 Geen man dient de vrouw
van zĳn vader te nemen, opdat
hĳ niet de zoom [van het kleed]
van zĳn vader oplicht.f

23 Geen man die gecastreerd
isg doordat de teelballen

verbrĳzeld zĳnh of hem het man-
nelĳk lid is afgesneden,mag in de
gemeente van Jehovah komen.

2 Geen onwettigei zoon mag
in de gemeente van Jehovah ko-
men. Zelfs tot het tiende geslacht
mag niemand van hem in de ge-
meente van Jehovah komen.

3 Geen Ammoniet noch Moa-
biet mag in de gemeente van
Jehovah komen.j Zelfs tot het
tiende geslacht mag tot onbe-
paalde tĳd niemand van hen in
de gemeente van Jehovah ko-
men, 4 omdat zĳ U bĳ UW uit-
tocht uit Eg _yptek onderweg niet
met brood en water te hulp zĳn
gekomen,l en omdat zĳ B _ileam,
de zoon van B _eor, uit P _ethor in
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Mesopot _ami
¨
e, tegen u hebben ge-

huurd om kwaadover u af te sme-
ken.a 5 En Jehovah, uw God,
heeft niet naar B _ileamwillen luis-
teren;b maar Jehovah, uw God,
heeft ten behoeve van u de ver-
vloeking in een zegenveranderd,c

omdat Jehovah, uw God, u lief-
had.d 6 Gĳ moogt gedurende al
uw dagen, tot onbepaalde tĳd,
hun vrede en hun voorspoed niet
bevorderen.e

7 Gĳ moogt een Edomiet niet
verfoeien, want hĳ is uw broe-
der.f

Gĳ moogt een Egyptenaar niet
verfoeien, want gĳ werdt een
inwonende vreemdeling in zĳn
land.g 8 De zonen die hun als
het derde geslacht geboren moch-
tenworden, mogen zelf [wel] in de
gemeente van Jehovah komen.

9 Ingeval gĳ u in een leger-
plaats bevindt om tegen uw vĳan-
den uit te trekken, dan moet gĳ
u van al wat slecht is onthouden.h

10 Ingeval er onder u een man
mocht zĳn die ten gevolge van
een nachtelĳke zaaduitstorting
niet rein blĳft,i dan moet hĳ bui-
ten de legerplaats gaan. Hĳ mag
niet binnen de legerplaats komen.j

11 En het moet geschieden dat hĳ
zich bĳ het vallen van de avond
met water dient te wassen, en bĳ
zonsondergang mag hĳ binnen de
legerplaats komen.k 12 En een
afgezonderde plaats dient u ten
dienste te staan buiten de leger-
plaats, en daarheen moet gĳ naar
buiten gaan. 13 En bĳ uw uit-
rusting dient u een pin ten dienste
te staan, en het moet geschieden
dat wanneer gĳ buiten neerhurkt,
gĳ dan daarmee een gat moet
graven en u moet omkeren en
uw uitwerpselen moet bedekken.l

14 Want Jehovah, uw God, wan-
delt rond inuw legerplaats omu te
bevrĳdenm en om uw vĳanden aan
u over te leveren;n en uw leger-
plaats moet werkelĳk heilig zĳn,o

opdat hĳ niets onwelvoeglĳks bĳ u
ziet en zich er stellig van afwendt
u te vergezellen.p

15 Gĳ moogt een slaaf die van
zĳn meester naar u toe vlucht,
niet aan zĳn meester uitleveren.a

16 Hĳ zal bĳ u, in uw midden,
blĳven wonen op de plaats die hĳ
in een van uw steden mocht uit-
kiezen,b waar het hem bevalt. Gĳ
moogt hem niet slecht behande-
len.c

17 Geen van de dochters van
_Isra

¨
el mag een tempelprostituee

worden,d en ook geen der zonen
van _Isra

¨
el mag een tempelprosti-

tu
´
e worden.e 18 Gĳ moogt geen

hoerenloonf noch hondenprĳsg in
het huis van Jehovah, uw God,
brengen voor enige gelofte, want
die zĳn iets verfoeilĳks voor Je-
hovah, uw God, ja, die beide.

19 Gĳ moogt uw broeder geen
rente laten betalen,h rente van
geld, rente van voedsel,i rente
van iets waarvoor men rente kan
vragen. 20 Een buitenlanderj

moogt gĳ rente laten betalen,
maar uw broeder moogt gĳ geen
rente laten betalen;k opdat Jeho-
vah, uw God, u moge zegenen in
alles wat gĳ onderneemt in het
land waarheen gĳ gaat om het in
bezit te nemen.l

21 Ingeval gĳ aan Jehovah, uw
God, een gelofte doet,m moogt gĳ
er niet mee talmen die te beta-
len,n want Jehovah, uw God, zal
ze zonder mankeren van u eisen,
en het zou van uw zĳde werkelĳk
een zondeworden.o 22 Maar in-
geval gĳ nalaat een gelofte te
doen, zal het van uw zĳde geen
zonde worden.p 23 De uitlating
van uw lippen dient gĳ na te ko-
men,q en gĳ moet doen juist zoals
gĳ Jehovah, uw God, als een vrĳ-
willige gave plechtig beloofd hebt,
waarvan gĳ met uw mond gespro-
ken hebt.r

24 Ingeval gĳ in de wĳngaard
van uw naaste komt, moet gĳ
slechts zoveel druiven eten als
genoeg voor u is tot verzadiging
van uw ziel, maar gĳ moogt niets
in een vergaarbak van u doen.s

r Re 11:35; 1Sa 14:24; Mt 5:33; s Mt 6:11; Ro

13:10.
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25 Ingeval gĳ in het staande
koren van uw naaste komt, moet
gĳ alleen de rĳpe aren met uw
hand afplukken, maar de sikkel
moogt gĳ niet over het staande
koren van uw naaste zwaaien.a

24 Ingeval een man eenvrouw
neemt en haar werkelĳk

als echtgenote tot zĳn bezit
maakt, dan moet het geschieden
dat indien zĳ geen gunst in zĳn
ogen zou vinden, omdat hĳ iets
onwelvoeglĳks van haar zĳde
heeft ontdekt,b hĳ in dat geval
voor haar een echtscheidings-
certificaatc moet uitschrĳven
en haar dat ter hand moet stel-
len en haar uit zĳn huis moet
wegzenden.d 2 En zĳ moet zĳn
huis verlaten en heengaan en [de
vrouw] van een andere man wor-
den.e 3 Indien de laatste man
haar is gaan haten en hĳ voor
haar een echtscheidingscertifi-
caat heeft uitgeschreven en haar
dat ter hand heeft gesteld en
haar uit zĳn huis heeft wegge-
zonden, of ingeval de laatste man
die haar tot vrouw heeft geno-
men sterft, 4 zal de eerste ei-
genaar van haar, die haar heeft
weggezonden, haar niet weer mo-
gen terugnemen om hem tot
vrouw te worden, nadat zĳ ver-
ontreinigd is;f want dat is iets
verfoeilĳks voor het aangezicht
van Jehovah, en gĳ moogt het
land dat Jehovah, uw God, u tot
erfdeel geeft, niet doen zondigen.

5 Ingeval een man een nieuwe
vrouw neemt,g dient hĳ niet in het
leger uit te trekken, noch dient
hem iets anders te worden opge-
legd. Een jaar lang dient hĳ vrĳge-
steld thuis te blĳven, en hĳ moet
zĳn vrouw die hĳ genomen heeft,
verheugen.h

6 Niemand dient een handmo-
len of de bovenste molensteen
daarvan tot pand te nemen,i want
dan neemt hĳ een ziel tot pand.

7 Ingeval een man erop wordt
betrapt dat hĳ een ziel van zĳn
broeders, van de zonen van _Is-
ra

¨
el, ontvoert,j en hĳ hem op ti-

ranniekewĳze behandeld heeft en
hemverkocht heeft,a dan moet die
ontvoerder sterven. En gĳ moet
het kwaad uit uw midden weg-
doen.b

8 Wees bĳ de plaag der me-
laatsheidc op uw hoede dat gĳ
goed oppast en alles doet waar-
in de priesters, de levieten, U zul-
len onderrichten.d Juist zoals ik
hun geboden heb, dient GIJ zorg-
vuldige te doen. 9 Er dient ge-
dacht te worden aan wat Jeho-
vah, uw God, bĳ UW uittocht uit
Eg _ypte onderweg met M _irjam
heeft gedaan.f

10 Ingeval gĳ aan uw naaste
iets leent, ongeacht wat het is,g

moogt gĳ zĳn huis niet binnen-
gaan om het door hem verpande
van hem weg te nemen.h 11 Gĳ
dient buiten te blĳven staan, en
de man die gĳ een lening ver-
strekt, dient het pand buiten bĳ
u te brengen. 12 En indien de
man in moeilĳkheden verkeert,
moogt gĳ niet met zĳn pand naar
bed gaan.i 13 Gĳ dient hem het
pand in elk geval terug te geven
zodra de zon ondergaat,j en hĳ
moet in zĳn kleed naar bed gaan,k

en hĳ moet u zegenen;l en het zal
voor u rechtvaardigheid beteke-
nen voor het aangezicht van Je-
hovah, uw God.m

14 Gĳ moogt een loonarbeider
die in moeilĳkheden verkeert en
arm is, niet te kort doen, on-
geacht of hĳ [een] van uw broe-
ders is of [een] van uw inwonen-
de vreemdelingen die zich in uw
land, binnen uw poorten, bevin-
den.n 15 Op zĳn dag dient gĳ
hem zĳn loon te geven,o en de
zon dient daarover niet onder te
gaan, want hĳ verkeert in moei-
lĳkheden en heft zĳn ziel op naar
zĳn loon; opdat hĳ niet tegen u
tot Jehovah roeptp en het van uw
zĳde zonde moet worden.q

16 Vaders dienen niet ter dood
gebracht te worden wegens kin-
deren, en kinderen dienen niet
ter dood gebracht te worden we-
gens vaders.r Ieder dient om zĳn
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eigen zonde ter dood gebracht te
worden.a

17 Gĳ moogt het recht van de
inwonende vreemdelingb of van de
vaderloze jongen niet buigen,c en
gĳ moogt het kleed van een wedu-
we niet tot pand nemen.d 18 En
gĳ moet eraan denken dat gĳ slaaf
werdt in Eg _ypte, en dat Jehovah,
uw God, u toen daaruit heeft los-
gekocht.e Daarom gebied ik u deze
zaak te doen.

19 Ingeval gĳ uw oogst op uw
veld binnenhaalt,f en gĳ een
schoof op het veld hebt vergeten,
moogt gĳ niet teruggaan omdie te
halen. Voor de inwonende vreem-
deling, voor de vaderloze jongen
en voor de weduwe dient ze ach-
ter te blĳven;g opdat Jehovah, uw
God, u moge zegenen in al het
werk van uw hand.h

20 Ingeval gĳ [de vruchten van]
uwolĳfboomafslaat, moogt gĳ na-
dat gĳ dit hebt gedaan, zĳn grote
takken niet verder afzoeken. Voor
de inwonende vreemdeling, voor
de vaderloze jongen envoor dewe-
duwe dient dit achter te blĳven.i

21 Ingeval gĳ de druiven van
uwwĳngaard inzamelt,moogt gĳ
nadat gĳ dit hebt gedaan, de res-
tanten niet inzamelen. Voor de
inwonende vreemdeling, voor de
vaderloze jongen en voor de we-
duwe dienen die achter te blĳ-
ven. 22 En gĳ moet eraan den-
ken dat gĳ slaaf werdt in het land
Eg _ypte.j Daarom gebied ik u deze
zaak te doen.k

25 Ingeval er tussen mannen
een geschil rĳst,l en zĳ voor

het gerecht zĳn verschenen,m

moet men ook rechtspreken over
hen en de rechtvaardige recht-
vaardig verklaren en de goddelo-
ze goddeloos verklaren.n 2 En
het moet geschieden dat indien
de goddeloze slagen verdient,o de
rechter hem dan moet doen neer-
liggen en hem in zĳn tegenwoor-
digheid een aantal slagen moet
laten toedienenp overeenkomstig
zĳn goddeloze daad. 3 Veertig

slagen mag hĳ hem toedienen.
Hĳ dient er geen aan toe te voe-
gen, opdat hĳ hem niet boven dit
[getal] met vele slagen blĳft slaana

en uw broeder in feite in uw ogen
te schande wordt gemaakt.

4 Gĳ moogt een stier bĳ het
dorsen niet muilbanden.b

5 Ingeval broers te zamen wo-
nen en een van hen gestorven is
zonder een zoon te hebben, dient
de vrouw van de overledene niet
aan een vreemde man buiten [de
familie] te gaan toebehoren. Haar
zwager dient tot haar te komen,
en hĳ moet haar tot vrouw nemen
en een zwagerhuwelĳk met haar
sluiten.c 6 En het moet geschie-
den dat op de eerstgeborene die zĳ
zal baren, de naamvan zĳn gestor-
ven broer dient over te gaan,d op-
dat zĳn naam niet uit _Isra

¨
el wordt

uitgewist.e

7 Indien nu de man geen lust
heeft om de weduwe van zĳn
broer te nemen, dan moet de we-
duwe van zĳn broer naar de poort
tot de oudere mannen gaanf en
zeggen: ’De broer van mĳn echt-
genoot heeft geweigerd de naam
van zĳn broer in _Isra

¨
el in stand te

houden. Hĳ heeft er niet mee in-
gestemd een zwagerhuwelĳk met
mĳ te sluiten.’ 8 En de oudere
mannenvan zĳn stad moeten hem
roepen en tot hem spreken, en
hĳ moet staan en zeggen: ’Ik heb
er geen lust in gehad haar te ne-
men.’g 9 Dan moet de weduwe
van zĳn broer voor de ogen van
de oudere mannen op hem toetre-
den en hem de sandaal van zĳn
voet trekkenh en hem in het ge-
zicht spuweni en antwoorden en
zeggen: ’Zo dient de man gedaan
te worden die het huisgezin van
zĳn broer niet zal opbouwen.’j

10 En zĳn naam moet in _Isra
¨
el

genoemd worden: ’Het huis van
degenewiens sandaalwerd uitge-
trokken.’

11 Ingeval mannen met elkaar
vechten, en de vrouw van de een
erbĳ gekomen is om haar man te
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bevrĳden uit de hand van dege-
ne die hem slaat, en zĳ haar hand
heeft uitgestoken en hem bĳ zĳn
schaamdelen heeft vastgegrepen,a

12 dan moet gĳ haar hand ampu-
teren. Uw oog mag geen leed ge-
voelen.b

13 Gĳ nu moogt niet twee soor-
ten gewichten in uw buidel heb-
ben,c een groot en een klein.
14 Voorts moogt gĳ niet twee
soorten efa’s in uw huis hebben,d

een grote en een kleine. 15 Gĳ
dient steeds een nauwkeurig en
zuiver gewicht te hebben. Gĳ
dient steeds een nauwkeurige en
zuivere efa te hebben, opdat uw
dagen lang mogen worden op de
bodem die Jehovah, uw God, u
geeft.e 16 Want een ieder die
deze dingen doet, ieder die on-
recht doet, is iets verfoeilĳks voor
Jehovah, uw God.f

17 Er dient gedacht te worden
aan wat _Amalek u bĳ UW uittocht
uit Eg _ypte onderweg heeft aange-
daan,g 18 hoe hĳ u onderweg te-
gemoet ging en vervolgens in uw
achterhoede allen die zich moei-
zaam achter u aan voortsleepten,
sloeg, terwĳl gĳ uitgeput en af-
gemat waart; en hĳ vreesde God
niet.h 19 En het moet geschie-
den dat wanneer Jehovah, uw
God, u rust heeft gegeven van al
uw vĳanden rondom in het land
dat Jehovah, uw God, u tot erf-
deel geeft om het in bezit te ne-
men,i gĳ de vermelding van _Ama-
lek van onder de hemel dient uit
tewissen.j Gĳ moogt het niet ver-
geten.

26 En het moet geschieden
dat wanneer gĳ ten slot-

te in het land komt dat Jehovah,
uw God, u tot erfdeel geeft, en
gĳ het in bezit hebt genomen en
erin hebt gewoond,k 2 gĳ ver-
volgens een gedeelte moet ne-
men van de eerstelingenl van alle
vruchten van de bodem die gĳ
zult inzamelen van uw land, dat
Jehovah, uw God, u geeft, en gĳ
moet ze in een mand leggen en

naar de plaats gaan die Jehovah,
uw God, zal uitkiezen om daar
zĳn naam te doen verblĳven.a

3 En gĳ moet tot de priester
gaanb die in die dagen dienst zal
doen en tot hem zeggen: ’Ik moet
Jehovah, uw God, heden melden
dat ik in het land ben gekomen
dat Jehovah onze voorvaders on-
der ede beloofd heeft ons te ge-
ven.’c

4 En de priester moet de mand
uit uw hand nemen en die voor
het altaar van Jehovah, uw God,
neerzetten. 5 En gĳ moet voor
het aangezicht van Jehovah, uw
God, het woord nemen en zeg-
gen: ’Mĳn vader was een Syri

¨
er

die op het punt stond [van hon-
ger] om te komen;d en hĳ zak-
te voorts af naar Eg _yptee en ver-
toefde daar als vreemdeling met
een zeer klein aantal;f maar hĳ
werd daar tot een grote, machtige
en talrĳke natie.g 6 De Egypte-
naren nu behandelden ons slecht
en kwelden ons en legden ons har-
de slavenarbeid op.h 7 Toen rie-
pen wĳ luid tot Jehovah, de God
van onze voorvaders,i waarop Je-
hovah naar onze stem luisterdej

en onze ellende en onze moeite en
onze verdrukking zag.k 8 Ten
slotte heeft Jehovah ons uit Eg _yp-
te geleid met een sterke handl en
een uitgestrekte armm en met gro-
te vreeswekkendheidn en met te-
kenen en wonderen.o 9 Vervol-
gens heeft hĳ ons naar deze plaats
gebracht en ons dit land gegeven,
een land vloeiende van melk en
honing.p 10 Nu dan, hier heb ik
de eerstelingen gebracht van de
vruchten van de grond die Jeho-
vah mĳ gegeven heeft.’q

Gĳ moet ze danvoor het aange-
zicht van Jehovah, uw God, neer-
zetten en u neerbuigen voor Je-
hovah, uw God.r 11 En gĳ moet
u verheugens over al het goede dat
Jehovah, uw God, u en uw huisge-
zin gegeven heeft, gĳ en de leviet
en de inwonende vreemdeling die
in uw midden is.t
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12 Wanneer gĳ in het derde
jaar,a het jaar van de tiende, ge-
reed zĳt met het heffen van de
hele tiendeb van uw opbrengst,
dan moet gĳ die geven aan de le-
viet, de inwonende vreemdeling,
de vaderloze jongen en de wedu-
we, en zĳ moeten die binnen uw
poorten eten en zich verzadigen.c

13 En gĳ moet voor het aange-
zicht van Jehovah, uw God, zeg-
gen: ’Ik heb het heilige uit het
huisweggedaan en ook heb ik het
gegeven aan de leviet en de inwo-
nende vreemdeling, de vaderloze
jongen en de weduwe,d overeen-
komstig heel uw gebod dat gĳ mĳ
geboden hebt. Ik heb uw gebo-
den niet overschreden noch ver-
geten.e 14 Ik heb er niet van ge-
geten tĳdens mĳn rouw, noch heb
ik er iets van weggebracht terwĳl
ik onrein was, noch heb ik iets
daarvan voor een dode gegeven.
Ik heb geluisterd naar de stem
van Jehovah, mĳn God. Ik heb ge-
daan naar alles wat gĳ mĳ gebo-
den hebt. 15 Zie toch neer van-
uit uw heilige woning,f de hemel,
en zegen uw volk _Isra

¨
elg en de bo-

dem die gĳ ons hebt gegeven, juist
zoals gĳ aan onze voorvaders hebt
gezworen,h het land vloeiende van
melk en honing.’i

16 Heden gebiedt Jehovah, uw
God, u, deze voorschriften en rech-
terlĳke beslissingen te volbren-
gen;j en gĳ moet ze met geheel uw
hartk en geheel uw ziel onderhou-
den en volbrengen.l 17 Gĳ hebt
Jehovah heden laten zeggen dat
hĳ uw God zal worden, terwĳl gĳ
zĳnwegen bewandelt en zĳn voor-
schriftenm en zĳn gebodenn en zĳn
rechterlĳke beslissingeno onder-
houdt en naar zĳn stem luistert.p

18 Wat Jehovah betreft, hĳ heeft
u heden laten zeggen dat gĳ zĳn
volk zult worden, een speciaal be-
zit,q juist zoals hĳ u heeft beloofd,r

en dat gĳ al zĳn geboden zult on-
derhouden, 19 en dat hĳ u hoog
boven alle andere nati

¨
en die hĳ

heeft gemaakt, zal verheffen,s tot
lof en roem en luister, terwĳl gĳ u

een heilig volk voor Jehovah, uw
God, betoont,a juist zoals hĳ heeft
beloofd.”

27 Voorts gebood M _ozes te za-
menmet de ouderemannen

van _Isra
¨
el het volk en zei: „Elk ge-

bod dat ik U heden gebied, dient
onderhouden te worden.b 2 En
het moet geschieden dat op de dag
waarop GIJ de Jord _a _an zult over-
trekkenc naar het land dat Jeho-
vah, uw God, u geeft, gĳ u ook
grote stenen moet oprichten en
ze met kalk moet witten. 3 En
gĳ moet daarop alle woorden van
deze wet schrĳven,d wanneer gĳ
zĳt overgetrokken,e opdat gĳ het
land moogt binnengaan dat Jeho-
vah, uw God, u geeft, een land
vloeiende van melk en honing,
overeenkomstig hetgeen Jehovah,
de God van uw voorvaders, tot u
gesproken heeft.f 4 En het moet
geschieden dat wanneer GIJ de Jor-
d _a _an zĳt overgetrokken, GIJ deze
stenen dient op te richten, juist
zoals ik U heden gebied, op de
berg _Ebal,g en gĳ moet ze met
kalk witten.h 5 Gĳ moet daar
ook een altaar voor Jehovah, uw
God, bouwen, een altaar van ste-
nen. Gĳ moogt er geen ĳzeren
werktuig over zwaaien.i 6 Met
hele stenen dient gĳ het altaar
van Jehovah, uw God, te bouwen,
en gĳ moet daarop brandoffers
voor Jehovah, uw God, brengen.j

7 En gĳ moet gemeenschapsof-
fersk slachten en die daar eten,l

en gĳ moet u verheugen voor
het aangezicht van Jehovah, uw
God.m 8 En gĳ moet op de ste-
nen alle woorden van deze wet
schrĳven,n ze goed duidelĳk ma-
kend.”o

9 Toen spraken M _ozes en de
priesters, de levieten, tot heel _Is-
ra

¨
el en zeiden: „Bewaar het stil-

zwĳgen en luister, o _Isra
¨
el. He-

den zĳt gĳ het volk van Jehovah,
uw God, geworden.p 10 En gĳ
moet naar de stem van Jehovah,
uw God, luisteren en zĳn gebo-
denq en zĳnvoorschriftenvolbren-
gen,r die ik u heden gebied.”
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11 Voorts gebood M _ozes het
volk op die dag en zei: 12 „De
volgende [personen] zullen op de
berg G _erizim staan om het volk
te zegenen,a wanneer GIJ de Jor-
d _a _an zĳt overgetrokken: S _imeon
en L _evi en J _uda en _Issaschar
en J _ozef en B _enjamin. 13 En
de volgende [personen] zullen op
de berg _Ebalb staan voor de ver-
vloeking:c R _uben, Gad en _Aser
en Z _ebulon, Dan en N _aftali.
14 En de levieten moeten het
woord nemen en met stemver-
heffing tot iedere man van _Isra

¨
el

zeggen:d

15 ’Vervloekt is de man die
een gesnedene of gegoten beeld
maakt,f iets verfoeilĳks voor Je-
hovah,g het maaksel der handen
van een hout- en metaalbewer-
ker,h en die het in een schuil-
plaats heeft neergezet.’ (En heel
het volk moet antwoorden en zeg-
gen: ’Amen!’i)

16 ’Vervloekt is hĳ die zĳn va-
der of zĳn moeder met verach-
ting bejegent.’j (En heel het volk
moet zeggen: ’Amen!’)

17 ’Vervloekt is hĳ die het
grensteken van zĳn naaste ver-
zet.’k (En heel het volk moet zeg-
gen: ’Amen!’)

18 ’Vervloekt is hĳ die een
blinde doet dwalen op de weg.’l

(En heel het volk moet zeggen:
’Amen!’)

19 ’Vervloekt is hĳ die het
rechtm van een inwonende vreem-
deling,n een vaderloze jongen en
een weduweo buigt.’p (En heel het
volk moet zeggen: ’Amen!’)

20 ’Vervloekt is hĳ die bĳ de
vrouw van zĳn vader ligt, want
hĳ heeft de zoom [van het
kleed] van zĳn vader opgelicht.’q

(En heel het volk moet zeggen:
’Amen!’)

21 ’Vervloekt is hĳ die bĳ enig
dier ligt.’r (En heel het volk moet
zeggen: ’Amen!’)

22 ’Vervloekt is hĳ die bĳ zĳn
zuster, de dochter van zĳn vader
of de dochter van zĳn moeder,

ligt.’a (En heel het volk moet zeg-
gen: ’Amen!’)

23 ’Vervloekt is hĳ die bĳ zĳn
schoonmoeder ligt.’b (En heel het
volk moet zeggen: ’Amen!’)

24 ’Vervloekt is hĳ die vanuit
een schuilplaats zĳn naaste dood-
slaat.’c (En heel het volk moet zeg-
gen: ’Amen!’)

25 ’Vervloekt is hĳ die steek-
penningen aanneemt om een ziel
dood te slaan, wanneer het on-
schuldig bloed is.’d (En heel het
volk moet zeggen: ’Amen!’)

26 ’Vervloekt is hĳ die de woor-
den van deze wet niet van kracht
zal doen worden door ze te vol-
brengen.’e (En heel het volk moet
zeggen: ’Amen!’)

28 En het moet geschieden
dat indien gĳ zonder man-

keren naar de stem van Jehovah,
uw God, zult luisteren door al
zĳn geboden die ik u heden ge-
bied, zorgvuldig te volbrengen,f

Jehovah, uw God, u ook stellig
hoog boven alle andere nati

¨
en

der aarde zal verheffen.g 2 En
al deze zegeningen moeten over
u komen en u bereiken,h omdat
gĳ naar de stem van Jehovah, uw
God, blĳft luisteren:

3 Gezegend zult gĳ zĳn in de
stad,i en gezegend zult gĳ zĳn op
het veld.j

4 Gezegend zullen zĳn de
vrucht vanuwbuikk en de vrucht
van uw bodem en de vrucht van
uw huisdieren,l de jongen van uw
runderen en de teelt van uw klein-
vee.m

5 Gezegend zullen zĳn uw
mandn en uw baktrog.o

6 Gezegend zult gĳ zĳn bĳ uw
ingaan, en gezegend zult gĳ zĳn
bĳ uw uitgaan.p

7 Jehovah zal uw vĳanden die
tegen u opstaan, de nederlaag
voor u doen lĳden.q Langs

´
e

´
en

n De 26:2; o Ex 12:34; Ex 23:25; Ru 1:6; p Nu

27:17; De 31:2; 2Kr 1:10; Ps 91:14; Ps 121:8;

q Le 26:7; De 32:30; Joz 10:11; 2Sa 22:38; Ps

89:23.

HFDST. 27

a De11:29

b Joz 8:33

c Da 9:11

d De33:10

Ne 8:7

e Ex 20:4

De 4:16

Jes 44:9

f Ex 34:17

Le 19:4

Nu 33:52

g De7:25

De 29:17

h Ho 13:2

i Nu5:22

Ne 5:13

j Ex 20:12

Le 19:3

De 21:18

De 21:21

Sp 20:20

Sp 30:17

Mt 15:4

k De19:14

Sp 22:28

Sp 23:10

l Le 19:14

m De16:20

n Ex 22:21

o Ex 22:22

De 10:18

De 24:17

Mal 3:5

Jak 1:27

p Sp 17:23

Mi 3:11

q Le 18:8

2Sa 16:22

1Kor 5:1

r Ex 22:19

Le 18:23

Le 20:15

�����������������������������

2ekolom

a Le 18:9

Le 20:17

2Sa 13:14

Ez 22:11

b Le 18:17

Le 20:14

c Ex 20:13

Ex 21:12

Le 24:17

Nu35:31

d De10:17

Ez 22:12

Mt 27:4

Han 1:18

e De28:15

Ps 119:21

Jer 11:3

Ga 3:10

�����������������������������

HFDST. 28

f Ex 15:26

Le 26:3

Jes 1:19

Lu 1:6

g De26:19

h Sp 10:22

i Ps 107:36

j De11:14

k Le 26:9

De 7:13

Ps 127:3

Ps 128:3

l De30:9

m Ps 107:38

275 Vervloekingen; zegeningen DEUTERONOMIUM 27:11–28:7



weg zullen zĳ tegenu uittrekken,
maar langs zeven wegen zullen
zĳ voor u vluchten.a 8 Jehovah
zal voor u de zegen verordenen
over uw voorraadruimtenb en over
al wat gĳ onderneemt,c en hĳ zal
u stellig zegenen in het land dat
Jehovah, uw God, u geeft. 9 Je-
hovah zal u als een heilig volk
voor zich bevestigen,d juist zoals
hĳ u heeft gezworen,e omdat gĳ
de gebodenvan Jehovah, uw God,
blĳft onderhoudenf en zĳn we-
gen hebt bewandeld. 10 En alle
volken der aarde zullen moeten
zien dat Jehovah’s naam over u
is uitgeroepen,g en zĳ zullen in-
derdaad bevreesd voor u zĳn.h

11 Ook zal Jehovah u inder-
daad in overvloedige mate voor-
spoed schenken met betrekking
tot de vrucht van uw buiki en de
vrucht van uw huisdieren en de
vrucht van uw bodem,j op de bo-
dem die Jehovah uw voorvaders
onder ede beloofd heeft u te ge-
ven.k 12 Jehovah zal zĳn goe-
de schatkamer, de hemel, voor u
openen, om op de juiste tĳd er-
voor de regen op uw land te ge-
venl en al het werk van uw hand
te zegenen;m en gĳ zult stellig
aan vele nati

¨
en lenen, terwĳl

gĳ zelf van niemand zult lenen.n

13 En Jehovah zal u inderdaad
tot kop maken en niet tot staart;
en gĳ moet alleen maar boven-
aan komen te staan,o en gĳ zult
niet onderaan komen te staan,
omdat gĳ de gebodenp van Jeho-
vah, uw God, blĳft gehoorzamen,
die ik u heden gebied om [ze] te
onderhouden en te volbrengen.
14 En gĳ moogt niet afwĳken
van alle woorden die ik U heden
gebied, noch naar rechts noch
naar links,q ten einde andere go-
den achterna te lopen om die te
dienen.r

15 En het moet geschieden dat
indien gĳ niet naar de stem van
Jehovah, uw God, zult luisteren
door er zorg voor te dragen al
zĳn geboden en zĳn inzettingen

die ik u heden gebied, te volbren-
gen, al deze vervloekingen ook
over u moeten komen en u moe-
ten bereiken:a

16 Vervloekt zult gĳ zĳn in de
stad,b en vervloekt zult gĳ zĳn op
het veld.c

17 Vervloekt zullen zĳn uw
mandd en uw baktrog.e

18 Vervloekt zullen zĳn de
vrucht van uw buikf en de vrucht
van uw bodem,g de jongen van
uw runderen en de teelt van uw
kleinvee.h

19 Vervloekt zult gĳ zĳn bĳ uw
ingaan, en vervloekt zult gĳ zĳn
bĳ uw uitgaan.i

20 Jehovah zal de vloek,j ver-
warringk en bestraffing over u
zendenl in al wat gĳ onderneemt,
dat gĳ tracht te volvoeren, tot-
dat gĳ verdelgd en snel vergaan
zĳt, wegens de slechtheid van uw
praktĳken, omdat gĳ mĳ hebt
verlaten.m 21 Jehovah zal de
pestilentie aan u doen kleven,
totdat hĳ u uitgeroeid heeft van
de bodem waarheen gĳ gaat om
die in bezit te nemen.n 22 Je-
hovah zal u slaan met tuber-
culoseo en brandende koorts
en ontsteking en koortshitte en
het zwaardp en [koren]brandq en
meeldauw,r en die zullen u stel-
lig achtervolgen totdat gĳ zĳt
vergaan. 23 Ook moet uw he-
mel die boven uw hoofd is, ko-
per worden, en de aarde die on-
der u is, ĳzer.s 24 Jehovah zal
stuifzand en stof als de regen
voor uw land geven.Van de hemel
zal het op u neerdalen, totdat gĳ
verdelgd zĳt. 25 Jehovah zal u
de nederlaag doen lĳden voor uw
vĳanden.t Langs

´
e

´
en weg zult

gĳ tegen hen uittrekken, maar
langs zeven wegen zult gĳ voor
hen vluchten; en gĳ moet voor
alle koninkrĳken der aarde een
schrikbeeldworden.u 26 Enuw

p Le 26:33; Jer 16:4; q 1Kon 8:37; r 2Kr 6:28;

Am 4:9; Hag 2:17; s Le 26:19; De 11:17; 1Kon

8:35; 1Kon 17:1; Jer 14:4; Am 4:7; t Le 26:17;

De 32:30; u Jer 24:9; Jer 29:18; Ez 23:46; Lu

21:24.
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dode lichaam moet tot voedsel
worden voor elk vliegend schep-
sel des hemels en voor het ge-
dierte van het veld, zonder dat
iemand [ze] doet beven.a

27 Jehovah zal u slaan met
Egyptische zwerenb en met aam-
beien en eczeem en huiduitslag,
waarvan gĳ niet genezen zult
kunnen worden. 28 Jehovah zal
u slaan met waanzinc en verlies
van het gezichtd en verbĳstering
des harten.e 29 En gĳ zult inder-
daad iemand worden die op de
middag rondtast, net zoals een
blinde in het donker rondtast,f

en gĳ zult uw wegen niet suc-
cesvol maken; en gĳ moet slechts
iemand worden die altĳd te kort
gedaan en beroofd wordt, zonder
dat iemand u redt.g 30 Gĳ zult u
met eenvrouwverloven, maar een
andere man zal haar verkrach-
ten.h Gĳ zult een huis bouwen,
maar gĳ zult er niet in wonen.i

Gĳ zult een wĳngaard planten,
maar gĳ zult hem niet in gebruik
nemen.j 31 Uw stier zo voor uw
ogen geslacht — maar gĳ zult
er niets van eten. Uw ezel van
voor uw aangezicht weggeroofd
— maar hĳ zal niet tot u te-
rugkeren. Uw schapen aan uw
vĳanden gegeven — maar gĳ zult
geen redder hebben.k 32 Uw zo-
nen en uw dochters aan een an-
der volk gegeven,l terwĳl gĳ het
met eigen ogen aanziet en steeds
naar hen smacht — maar uw han-
den zullen geen kracht hebben.m

33 Een volk dat gĳ niet hebt ge-
kend, zal de vrucht vanuw bodem
en uw hele opbrengst eten;n en gĳ
moet iemand worden die te allen
tĳde alleen maar te kort gedaan
en verbrĳzeld wordt.o 34 En gĳ
zult stellig waanzinnig worden
bĳ de aanblik van wat gĳ met uw
ogen zult zien.p

35 Jehovah zal u slaan met
kwaadaardige zweren aan bei-
de knie

¨
en en beide benen, waar-

van gĳ niet genezen zult kunnen
worden, van uw voetzool af tot
uw schedel toe.q 36 Jehovah
zal ur en uw konings die gĳ over

u zult aanstellen, naar een natie
voeren die gĳ niet hebt gekend,
gĳ noch uw voorvaders; en daar
zult gĳ andere goden moeten
dienen, van hout en van steen.a

37 En gĳ moet eenvoorwerp van
ontzetting,b een spreekwoordc en
een spotrede worden onder alle
volken waar Jehovah u zal heen-
voeren.

38 Veel zaad zult gĳ naar het
veld brengen, maar gĳ zult weinig
inzamelen,d want de sprinkhaan
zal het verslinden.e 39 Wĳn-
gaarden zult gĳ planten en stel-
lig bewerken, maar gĳ zult geen
wĳn drinken en niets inzamelen,f

want de worm zal het verteren.g

40 Gĳ zult olĳfbomen krĳgen in
heel uw gebied, maar gĳ zult u
niet met olie inwrĳven, want uw
olĳven zullen afvallen.h 41 Zo-
nen en dochters zult gĳ voort-
brengen, maar zĳ zullen de uwe
niet blĳven, want zĳ zullen in
gevangenschap gaan.i 42 Al uw
bomen en de vrucht van uw bo-
dem zullen gonzende insecten in
bezit nemen. 43 De inwonende
vreemdeling die in uw midden is,
zal al hoger en hoger boven u uit-
stĳgen, en gĳ — gĳ zult al lager
en lager afdalen.j 44 H

´
ı
´
j zal aan

u lenen, en gĳ — gĳ zult niet aan
hem lenen.k Hĳ zal de kop wor-
den, en gĳ — gĳ zult de staart
worden.l

45 En al deze vervloekingenm

zullen stellig over u komen en u
achtervolgen en u bereiken, tot-
dat gĳ verdelgd zĳt,n omdat gĳ
niet hebt geluisterd naar de stem
van Jehovah, uw God, door zĳn
geboden en zĳn inzettingen die
hĳ u geboden heeft, te onderhou-
den.o 46 En ze moeten tot on-
bepaalde tĳd als een teken en
een wonder op u en uw nage-
slacht blĳven rusten,p 47 ten
gevolge van het feit dat gĳ Jeho-
vah, uw God, niet met verheu-
ging en vreugdeq des harten hebt
gediend wegens de overvloed
van alles.r 48 En gĳ zult uw

q Ne 8:10; Ps 100:2; r De 12:7; De 32:15; Ne

9:35.
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vĳanden moeten dienen,a die Je-
hovah op u zal afzenden, met hon-
gerb en dorst en naaktheid en ge-
brek aan alles; en hĳ zal u stellig
een ĳzeren juk op uw hals leggen,
totdat hĳ u verdelgd heeft.c

49 Jehovah zal een verre na-
tie, van het einde der aarde, te-
gen u verwekken,d net zoals een
arend neerschiet,e een natie waar-
van gĳ de taal niet zult verstaan,f

50 een natie met bars gelaat,g die
geen consideratie zal hebben met
een grĳsaard, noch gunst zal be-
tonen aan een jongeling.h 51 En
zĳ zullen stellig de vrucht van
uw huisdieren en de vrucht van
uw bodem opeten, totdat gĳ ver-
delgd zĳt,i en zĳ zullen u geen
koren, nieuwe wĳn of olie, geen
jongen van uw runderen of teelt
van uw kleinvee overlaten, totdat
zĳ u hebben vernietigd.j 52 En
zĳ zullen u inderdaad binnen al
uw poorten belegeren, totdat uw
hoge en versterkte muren waarop
gĳ vertrouwt, in heel uw land val-
len, ja, zĳ zullen u stellig belege-
ren binnen al uw poorten in heel
uw land, dat Jehovah, uw God,
u gegeven heeft.k 53 Dan zult
gĳ de vrucht van uw buik moe-
ten eten, het vlees van uw zonen
en uw dochters,l die Jehovah, uw
God, u gegeven heeft, wegens de
beklemming en benardheid waar-
mee uw vĳand u zal insluiten.

54 Wat de zeer verwekelĳkte
en verwende man onder u be-
treft, zĳn oogm zal kwalĳk ge-
zind zĳn jegens zĳn broeder en
zĳn innig geliefde vrouw en het
overschot van zĳn zonen, die hĳ
nog overgehouden heeft, 55 zo-
dat hĳ aan geen van hen iets zal
geven van het vlees van zĳn zo-
nen dat hĳ zal eten, omdat hem
niets anders overgebleven is we-
gens de beklemming en benard-
heid waarmee uw vĳand u bin-
nen al uw poorten zal insluiten.n

56 Wat de verwekelĳkte en ver-
wende vrouw onder u betreft, die
van verwendheid en wekelĳkheid
nooit beproefd heeft haar voet-

zool op de aarde te zetten,a haar
oog zal kwalĳk gezind zĳn jegens
haar innig geliefde echtgenoot
en haar zoon en haar dochter,
57 ja, zelfs jegens haar nageboor-
te die van tussen haar benen te
voorschĳn komt, en jegens haar
zonen die zĳ ging baren,b want bĳ
gebrek aan alles zal zĳ ze in het
geheim eten, wegens de beklem-
ming en benardheidwaarmee uw
vĳand u binnen uw poorten zal
insluiten.c

58 Indien gĳ er geen zorg voor
zult dragen alle woorden van deze
wet die in dit boek geschreven
zĳn, te volbrengend door deze glo-
rierĳkee en vrees inboezemendef

naam, ja, Jehovah,g uw God, te
vrezen, 59 dan zal Jehovah stel-
lig uw plagen en de plagen van uw
nageslacht buitengewoon zwaar
maken, grote en aanhoudende pla-
gen,h en kwaadaardige en aanhou-
dende ziekten.i 60 En hĳ zal in-
derdaad alle kwalen van Eg _ypte,
waarvoor gĳ zo bang zĳt gewor-
den, weer over u brengen, en ze
zullen stellig aan u vastkleven.j

61 Ook eventuele ziekten en pla-
gen die niet in het boek van deze
wet beschreven zĳn, [ook] die zal
Jehovah over u brengen, totdat gĳ
verdelgd zĳt. 62 En GIJ zult in-
derdaad met een zeer klein aantal
overblĳven,k ofschoon GIJ zo tal-
rĳk zĳt geworden als de sterren
aan de hemel,l omdat gĳ niet hebt
geluisterd naar de stemvan Jeho-
vah, uw God.

63 En het moet geschieden dat
net zoals Jehovah uitbundige
vreugde over U had om U goed te
doen en U te vermenigvuldigen,m

zo zal Jehovah uitbundige vreug-
de over U hebben om U te vernieti-
gen en U te verdelgen;n en GIJ zult
eenvoudig weggerukt worden van
de bodem waarheen gĳ gaat om
die in bezit te nemen.o

64 En Jehovah zal u stellig on-
der alle volken verstrooien, van
het ene einde der aarde tot het
andere einde der aarde,p en daar
zult gĳ andere goden moeten die-
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nen, die gĳ niet hebt gekend, gĳ
noch uw voorvaders, [goden van]
hout en steen.a 65 En onder die
nati

¨
en zult gĳ geen rust vinden,b

noch zal er enige rustplaats voor
uw voetzool blĳken te zĳn; en Je-
hovah zal u daar inderdaad een
bevend hartc en verzwakking der
ogend en een door wanhoop ge-
kwelde ziel geven. 66 En gĳ zult
stellig in het grootste gevaar voor
uw leven verkeren en nacht en
dag in angst zitten, en gĳ zult uw
leven niet zeker zĳn.e 67 ’s Mor-
gens zult gĳ zeggen: ’Was het
maar avond!’, en ’s avonds zult gĳ
zeggen: ’Was het maar morgen!’,
om de angst van uw hart waar-
mee gĳ in angst zult verkeren, en
om de aanblik van wat gĳ met
uw ogen zult zien.f 68 En Jeho-
vah zal u stellig op schepen naar
Eg _ypte terugbrengen, langs de
weg waarvan ik tot u heb gezegd:
’Gĳ zult die nooit meer zien’,g en
daar zult GIJ Uals slaven en dienst-
maagden aan uw vĳanden moeten
verkopen,h maar er zal geen koper
zĳn.”

29 Dit zĳn de woorden van
het verbond dat Jehovah

M _ozes gebood met de zonen van
_Isra

¨
el te sluiten in het land M _oab,

afgezien van het verbond dat hĳ
met hen in H _oreb gesloten had.i

2 Nu riep M _ozes heel _Isra
¨
el

bĳeen en zei tot hen: „GIJ waart
het die alles hebt gezien wat Je-
hovah voor UW ogen in het land
Eg _ypte met Farao en al zĳn die-
naren en heel zĳn land heeft ge-
daan,j 3 de grote beproevingen
die gĳ met eigen ogen hebt ge-
zien,k die grote tekenenl en won-
deren.m 4 En toch heeft Jeho-
vah U tot heden toe geen hart
gegeven om te verstaan en geen
ogen om te zien en geen oren om
te horen.n 5 ’Terwĳl ik U veer-
tig jaar lang in de wildernis bleef
leiden,o zĳn UW kleren aan U niet
versleten, en uw sandaal aan uw
voet is niet versleten.p 6 Brood
hebt GIJ niet gegeten,q en wĳn en
bedwelmende drank hebt GIJ niet

gedronken, opdat GIJ zoudt we-
ten dat ik Jehovah, UW God, ben.’
7 Ten slotte zĳt GIJ op deze plaats
gekomen, waarna S _ihon, de ko-
ning van H _esbon,a en Og,b de ko-
ning van B _asan, tegen ons ten
strĳde uittrokken, maar wĳ ver-
sloegen hen.c 8 Vervolgens na-
men wĳ hun land en gaven het
als erfdeel aan de Rubenieten en
de Gadieten en de halve stam
der Manassieten.d 9 GIJ moet de
woorden van dit verbond dus on-
derhouden en ze volbrengen, op-
dat GIJ alles wat GIJ zult doen, tot
een goed einde moogt brengen.e

10 GIJ staat heden allen voor
het aangezicht van Jehovah, UW

God: de hoofden van UW stam-
men, UW oudere mannen en UW

beambten, iedere man van _Isra
¨
el,f

11 UW kleinen, UW vrouweng en
uw inwonende vreemdelingh die
in het midden van uw legerplaats
is, van uw houthakker af tot uw
waterputter toe,i 12 om toe te
treden tot het verbondj van Je-
hovah, uw God — en zĳn eed —
dat Jehovah, uw God, heden met u
sluit;k 13 met het doel u heden
als zĳn volk te bevestigenl en op-
dat hĳ zich als uw God kan doen
kennen,m juist zoals hĳ u beloofd
heeft en juist zoals hĳ uw voorva-
ders _Abraham,n _Isa

¨
ako en J _akobp

gezworen heeft.

14 Niet alleen met U ga ik nu
dit verbond en deze eed aan,q

15 maar met degene die hier he-
den met ons voor het aangezicht
van Jehovah, onze God, staat en
met hen die hier heden niet bĳ
ons zĳnr 16 (want GIJ weet zelf
heel goed hoe wĳ in het land
Eg _ypte hebben gewoond en hoe
wĳ midden door de nati

¨
en zĳn

getrokken waar GIJ doorheen
zĳt getrokken.s 17 En GIJ hebt
toen vaak hun walgelĳkheden
gezien en hun drekgoden,t [van]
hout en steen, zilver en goud,
die bĳ hen waren); 18 opdat er
onder U geen man of vrouw of
familie of stam moge zĳn die zĳn

q De 5:3; Ez 16:60; r Jer 32:39; s De 2:4; t Nu

25:2; Ez 20:8.
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hart heden afwendt van Jeho-
vah, onze God, om de goden van
die nati

¨
en te gaan dienen;a opdat

er onder U geen wortel moge zĳn
die een giftige plant en alsem als
vrucht draagt.b

19 En het moet geschieden dat
wanneer iemand de woorden van
deze eed heeft gehoord,c en hĳ
zich in zĳn hart heeft gezegend,
door te zeggen: ’Ik zal vrede
genieten,d hoewel ik in de ver-
stoktheid van mĳn hart zal wan-
delen’,e met de bedoeling de goed-
gelaafde met de dorstigen weg
te vagen, 20 Jehovah hem niet
zal willen vergeven,f maar dan
zullen Jehovah’s toorng en zĳn
vurige ĳverh tegen die man ro-
ken,i en heel de vloek die in dit
boek beschreven staat,j zal stel-
lig op hem rusten, en Jehovah
zal zĳn naam inderdaad van on-
der de hemel uitwissen. 21 Zo
zal Jehovah hem tot rampspoed
moeten afzonderenk uit alle stam-
men van _Isra

¨
el, overeenkomstig

heel de vloek van het verbond
die in dit wetboek beschreven
staat.

22 En het toekomstige ge-
slacht, UW zonen die na U zullen
opstaan, zal stellig zeggen, ook de
buitenlander die uit een ver land
zal komen, ja, [wanneer] zĳ de pla-
gen van dat land hebben gezien
en zĳn kwalen waarmee Jehovah
het ziek gemaakt heeft,l 23 zwa-
vel en zoutm en brand,n zodat zĳn
gehele land niet bezaaid zal wor-
den en niets zal doen ontspruiten
en er geen plantengroei in zal op-
schieten, gelĳk de omkering van
S _odomen Gom _orra,o _Admap en Z _e-
bo

¨
ım,q die Jehovah in zĳn toorn

en in zĳn gramschap onderste-
boven gekeerd heeftr — 24 ja,
alle nati

¨
en zullen stellig zeggen:

’Waarom heeft Jehovah zo met
dit land gedaan?s Waarom deze
grote, laaiende toorn?’ 25 Dan
zal men moeten zeggen: ’Omdat
zĳ het verbond van Jehovah, de
God van hun voorvaders, hebben
verzaakt,t dat hĳ met hen had ge-
sloten toen hĳ hen uit het land

Eg _ypte leidde.a 26 En zĳ zĳn
andere goden gaan dienen en
zich voor die gaan neerbuigen,
goden die zĳ niet hadden gekend
en die hĳ hun niet had toebe-
deeld.b 27 Toen is Jehovah’s
toorn tegen dat land ontbrand
omer heel de vervloeking over te
brengen die in dit boek staat be-
schreven.c 28 Daarom heeft Je-
hovah hen in toorn en woede en
grote verontwaardiging uit hun
bodem weggeruktd en hen in een
ander land geworpen, zoals op
deze dag.’e

29 De verborgenf dingen beho-
ren aan Jehovah, onze God, maar
de geopenbaardeg dingen beho-
ren tot onbepaalde tĳd aan ons
en aan onze zonen, opdat wĳ alle
woordenvan dezewet mogen vol-
brengen.h

30 En het moet geschieden
dat wanneer al deze woor-

den over u zullen komen, de ze-
geni en de vervloeking,j die ik u
heb voorgelegd, en gĳ ze te mid-
den van alle nati

¨
en waarheen

Jehovah, uw God, u heeft ver-
dreven,k weer ter harte hebt ge-
nomen,l 2 en gĳ tot Jehovah,
uw God, zĳt teruggekeerdm en
naar zĳn stem hebt geluisterd
overeenkomstig alles wat ik u
heden gebied, gĳ en uw zonen,
met geheel uw hart en geheel uw
ziel,n 3 Jehovah, uw God, ook
uw gevangenen moet terugvoe-
reno en u barmhartigheid moet
betonenp en u weer moet bĳeen-
brengen uit alle volken waarheen
Jehovah, uw God, u heeft ver-
strooid.q 4 Al waren uw verdre-
venen aan het einde van de hemel,
Jehovah, uw God, zal u vandaar
bĳeenbrengen en u vandaar ha-
len.r 5 Jehovah, uw God, zal u
inderdaad in het land brengen
dat uw vaderen in bezit hebben
genomen, en gĳ zult het stellig in
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bezit nemen; en hĳ zal u inder-
daad weldoen en u nog meer ver-
menigvuldigen dan uw vaderen.a

6 En Jehovah, uw God, zal uw
hart en het hart van uw nage-
slachtb moeten besnĳden,c opdat
gĳ Jehovah, uw God, met geheel
uw hart en geheel uw ziel moogt
liefhebben ter wille van uw le-
ven.d 7 En Jehovah, uw God, zal
stellig al deze vervloekingen op
uw vĳanden leggen en op hen die
u haten, die u vervolgd hebben.e

8 Wat u aangaat, gĳ zult u om-
keren en stellig naar de stem van
Jehovah luisteren en al zĳn gebo-
den die ik u heden gebied, volbren-
gen.f 9 En Jehovah, uw God, zal
inderdaad maken dat gĳ meer
dan genoeg hebt in al het werk
van uw hand,g in de vrucht van
uw buik en de vrucht van uw
huisdierenh en de vrucht van uw
bodem,i met voorspoed als resul-
taat;j want Jehovah zal weer uit-
bundige vreugde over u hebben
ten goede, juist zoals hĳ uitbun-
dige vreugde over uw voorvaders
heeft gehad;k 10 want gĳ zult
naar de stem van Jehovah, uw
God, luisteren door zĳn geboden
en zĳn inzettingen die in dit wet-
boek staan beschreven, te onder-
houden,l omdat gĳ met geheel uw
hart en geheel uw ziel tot Jeho-
vah, uw God, zult terugkeren.m

11 Want dit gebod dat ik u he-
den gebied, is niet te moeilĳk voor
u, noch is het ver weg.n 12 Het
is niet in de hemel, zodat men kan
zeggen: ’Wie zal voor ons tot in de
hemel opstĳgen en het voor ons
halen, dat hĳ het ons moge doen
horen opdat wĳ het mogen vol-
brengen?’o 13 Ook is het niet
aan de overkant van de zee, zodat
men kan zeggen: ’Wie zal voor ons
oversteken naar de andere kant
van de zee en het voor ons ha-
len, dat hĳ het ons moge doen ho-
ren opdat wĳ het mogen vol-
brengen?’ 14 Want het woord
is zeer dicht bĳ u, in uw eigen
mond en in uw eigen hart,p opdat
gĳ het moogt volbrengen.q

15 Zie, ik leg u heden waarlĳk

het leven en het goede, en de
dood en het kwade voor.a 16 [In-
dien gĳ zult luisteren naar de ge-
boden van Jehovah, uw God,] die
ik u heden gebied, door Jehovah,
uwGod, lief te hebben,b zĳnwegen
te bewandelen en zĳn gebodenc en
zĳn inzettingen en zĳn rechterlĳ-
ke beslissingen te onderhouden,d

dan zult gĳ stellig blĳven levene

en u vermenigvuldigen, en Jeho-
vah, uw God, moet u zegenen in
het land waarheen gĳ gaat om het
in bezit te nemen.f

17 Maar indien uw hart zich af-
wendt en gĳ niet luistert,g en gĳ
u werkelĳk laat verleiden en u
voor andere goden neerbuigt en ze
dient,h 18 waarlĳk, ik zeg U he-
den dat GIJ beslist zult vergaan.i

GIJ zult UW dagen niet verlengen
op de bodem die gĳ aan de over-
kant van de Jord _a _an in bezit gaat
nemen. 19 Waarlĳk, ik neem he-
den de hemel en de aarde tegen U

tot getuigen,j dat ik u het leven
en de dood heb voorgelegd,k de
zegenl en de vervloeking;m en gĳ
moet het leven kiezen, opdat gĳ
moogt blĳven leven,n gĳ en uw na-
geslacht,o 20 door Jehovah, uw
God, lief te hebben,p door naar zĳn
stem te luisteren en door hem aan
te hangen;q want hĳ is uw leven
en de lengte uwer dagen,r opdat
gĳ moogt wonen op de bodem die
Jehovah uw voorvaders _Abraham,
_Isa

¨
ak en J _akob onder ede beloofd

heeft hun te geven.”s

31 Toen ging M _ozes heen en
sprak deze woorden tot

heel _Isra
¨
el 2 en zei tot hen: „Ik

ben heden honderd twintig jaar
oud.t Ik zal niet meer mogen uit-
en ingaan,u daar Jehovah tot mĳ
heeft gezegd: ’Gĳ zult deze Jor-
d _a _an niet overtrekken.’v 3 Jeho-
vah, uw God, is het die voor
u uit naar de overkant trekt.w

Hĳzelf zal deze nati
¨
en van voor

uw aangezicht verdelgen, en gĳ
moet ze verdrĳven.x J _ozua is het
die voor u uit naar de overkant
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trekt,a juist zoals Jehovah heeft
gesproken. 4 En Jehovah zal
stellig met hen doen net zoals hĳ
met S _ihonb en Og,c de koningen
der Amorieten, en met hun land
heeft gedaan, toen hĳ hen heeft
verdelgd.d 5 En Jehovah heeft
hen aan U overgeleverd,e en GIJ

moet met hen doen overeenkom-
stig heel het gebod dat ik U ge-
boden heb.f 6 Weest moedig en
sterk.g Weest niet bevreesd en
krimpt niet van angst ineen voor
hen,h want Jehovah, uw God, zelf
trekt met u mee. Hĳ zal u niet in
de steek laten, noch u geheel en
al verlaten.”i

7 Toen riep M _ozes J _ozua en zei
tot hem voor de ogen van heel
_Isra

¨
el: „Wees moedig en sterk,j

want gĳ — gĳ zult dit volk in het
land brengen dat Jehovah hun
voorvaders onder ede beloofd
heeft hun te geven, en g

´
ı
´
j zult het

hun tot erfdeel geven.k 8 En Je-
hovah zelf trekt voor u uit. Hĳ-
zelf zal met u blĳven.l Hĳ zal u
niet in de steek laten, noch u ge-
heel en al verlaten. Wees niet be-
vreesd, noch verschrikt.”m

9 Vervolgens schreef M _ozes
deze wet opn en gaf ze aan de
priesters, de zonen van L _evi,o

de dragers van de ark van Jeho-
vah’s verbond,p en aan alle ou-
dere mannen van _Isra

¨
el. 10 En

M _ozes gebood hun verder en zei:
„Na verloop van elke zeven jaar,
op de bestemde tĳd van het jaar
der kwĳtschelding,q op het loof-
huttenfeest,r 11 wanneer heel
_Isra

¨
el komt om het aangezicht

van Jehovah, uw God, te ziens op
de plaats die hĳ zal uitkiezen,t

zult gĳ deze wet in het bĳzĳn
van heel _Isra

¨
el en ten aanhoren

van hen voorlezen.u 12 Roep
het volk bĳeen,v demannen en de
vrouwen en de kleinen en uw in-
wonende vreemdeling die binnen
uw poorten is, opdat zĳ mogen
luisteren en opdat zĳ mogen le-
ren,w daar zĳ Jehovah, UW God,
moeten vrezenx en er zorg voor
moeten dragen alle woorden van
deze wet te volbrengen. 13 En

hun zonen die er niet van gewe-
ten hebben, dienen te luisteren,a

en zĳ moeten Jehovah, UW God,
leren vrezen, al de dagen dat GIJ

leeft op de bodem die GIJ aan de
overzĳde van de Jord _a _an in bezit
gaat nemen.”b

14 Daarna zei Jehovah tot M _o-
zes: „Zie! De dagen zĳn genaderd
dat gĳ sterven moet.c Roep J _o-
zua, en plaatst U in de tent der
samenkomst, opdat ik hem met
het bevel kan belasten.”d M _ozes
en J _ozua gingen dus en plaatsten
zich in de tent der samenkomst.e

15 Toen verscheen Jehovah bĳ de
tent in de wolkkolom, en de wolk-
kolom bleef aan de ingang van de
tent staan.f

16 Jehovah zei nu tot M _ozes:
„Zie! Gĳ legt u bĳ uw voorva-
ders neer;g en dit volk zal stel-
lig opstaanh en immorele gemeen-
schap hebben met buitenlandse
goden van het land waarheen zĳ
gaan,i daar in hun midden, en zĳ
zullen mĳ stellig verlatenj en mĳn
verbond dat ik met hen heb geslo-
ten, verbreken.k 17 Dan zal op
die dag inderdaad mĳn toorn te-
gen hen ontbranden,l en ik zal hen
stellig verlatenm en mĳn aange-
zicht voor hen verbergen,n en zĳ
moeten tot iets worden dat ver-
teerd zal worden; en vele ramp-
spoeden en noden moeten hen
treffen,o en zĳ zullen op die dag
stellig zeggen: ’Is het niet om-
dat onze God niet in ons mid-
den is dat deze rampspoeden ons
hebben getroffen?’p 18 Wat mĳ
aangaat, ik zal op die dag abso-
luut mĳn aangezicht verbergen
wegens alle slechtheid die zĳ heb-
ben gedaan, omdat zĳ zich tot an-
dere goden hebben gewend.q

19 Nu dan, schrĳft dit liedr voor
UZELF op en leer het de zonen van
_Isra

¨
el.s Leg het hun in de mond,

opdat dit lied mĳ tot een getuige-
nis moge dienen tegen de zonen
van _Isra

¨
el.t 20 Want ik zal hen
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brengen naar de bodem die ik
hun voorvaders onder ede beloofd
heb,a die vloeit van melk en ho-
ning,b en zĳ zullen stellig etenc

en verzadigd en vet wordend en
zich tot andere goden wenden,e

en zĳ zullen ze inderdaad die-
nen enmĳ met minachting bejege-
nen en mĳn verbond verbreken.f

21 En het moet geschieden dat
wanneer vele rampspoeden en no-
den hen zullen treffen,g dit lied
ook voor hun aangezicht moet
antwoorden tot een getuigenis,
want het dient niet vergeten te
worden uit de mond van hun na-
geslacht, want ik ken heel goed
hun geneigdheidh die zĳ heden
reeds ontwikkelen, nog voordat
ik hen in het land breng dat ikon-
der ede beloofd heb.”

22 Zo schreef M _ozes op die dag
dit lied, om het aan de zonen van

_Isra
¨
el te leren.i

23 Toen droeg hĳ het bevel over
aan J _ozua, de zoon van Nun,j en
zei: „Wees moedig en sterk,k want
gĳ — gĳ zult de zonen van _Isra

¨
el

in het land brengen dat ik hun on-
der ede beloofd heb,l en ikzelf zal
met u blĳven.”

24 Nu geschiedde het dat zo-
dra M _ozes ermee gereed was de
woorden van deze wet tot het
einde toe in een boek te schrĳ-
ven,m 25 M _ozes de levieten, de
dragers van de ark van Jehovah’s
verbond,n ging gebieden en zei:
26 „Wanneer GIJ dit wetboeko

neemt, moet GIJ het naast de arkp

van het verbond van Jehovah,
UWGod, leggen, en daar moet het
tot een getuigenis tegen u strek-
ken.q 27 Want ik — ik ken uw
weerspannigheidr en uw hardnek-
kigheids heel goed. Indien GIJ, ter-
wĳl ik heden nog levend bĳ U

ben, al blĳk hebt gegeven van een
weerspannig gedrag tegenover Je-
hovah,t hoeveel te meer dan na
mĳn dood! 28 Roept alle oude-
re mannen van UW stammen en
UW beambtenu bĳ mĳ samen, en
laat mĳ ten aanhoren van hen
deze woorden spreken, en laat mĳ

de hemel en de aarde tegen hen
tot getuigen nemen.a 29 Want
ik weet heel goed dat GIJ na mĳn
dood zonder mankeren verderfe-
lĳk zult handelen,b en GIJ zult stel-
lig afwĳken van de weg waarom-
trent ik U geboden heb; en op het
einde der dagen zal U stellig ramp-
spoedc overkomen, omdat GIJ zult
doen wat kwaad is in de ogen van
Jehovah door hem met de werken
van UW handen te krenken.”d

30 Toen sprak M _ozes ten aan-
horen van heel de gemeente van
_Isra

¨
el dewoordenvan dit lied ten

einde toe:e

32 „Leent het oor, o hemelen,
en laat mĳ spreken;

En de aarde hore dewoor-
den van mĳn mond.f

2 Mĳn onderricht zal druipen
als de regen,g

Mĳn rede zal druppelen als
de dauw,h

Als zachte regens op het grasi

En als overvloedige regen-
buien op de plantengroei.j

3 Want ik zal de naam van Je-
hovah uitroepen.k

Schrĳft grootheid toe aan
onze God!l

4 De Rots, volmaakt is zĳn ac-
tiviteit,m

Want al zĳn wegen zĳn ge-
rechtigheid.n

Een God van getrouwheid,o bĳ
wie geen onrecht is;p

Rechtvaardig en oprecht is
hĳ.q

5 Zĳ hebben van h
´
un zĳde ver-

derfelĳk gehandeld;r

Zĳ zĳn zĳn kinderen niet,
het gebrek ligt bĳ hen-
zelf.s

Een krom en verdraaid ge-
slacht!t

6 Blĳft GIJ jegens Jehovah z
´
o

handelen,u

O volk zonder begrip en on-
wĳs?v
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Is hĳ niet uw Vader, die u
heeft voortgebracht,a

Hĳ die u gemaakt heeft en
u vervolgens stabiliteit
heeft gegeven?b

7 Denk aan de dagen van wel-
eer,c

LET op de jaren van voor-
heen van geslacht tot ge-
slacht;

Vraag het uw vader, en hĳ
kan het u vertellen;d

Uwoude mannen, en zĳ kun-
nen het u zeggen.e

8 Toen de Allerhoogste de na-
ti

¨
en een erfdeel gaf,f

Toen hĳ de zonen van _Adam
van elkaar scheidde,g

Stelde hĳ voorts de grenzen
der volken vast,h

Rekening houdend met het
aantal der zonen van _Is-
ra

¨
el.i

9 Want Jehovah’s deel is zĳn
volk;j

J _akob is het hem toegeme-
ten erfdeel.k

10 Hĳ dan vond hem in een woest
land,l

En in een eenzame, huilen-
de woestĳn.m

Voorts omringde hĳ hem,n ver-
zorgde hem,o

Beveiligde hem als de pupil
van zĳn oog.p

11 Net zoals een arend zĳn nest
opwekt,

Boven zĳn jongen blĳft zwe-
ven,q

Zĳn vleugels spreidt, ze op-
neemt,

Ze draagt op zĳn wieken,r

12 Zo bleef Jehovah alleen hem
leiden,s

En er was geen buitenland-
se god bĳ hem.t

13 Hĳ liet hemvoortdurendover
de hoge plaatsen der aar-
de rĳden,u

Zodat hĳ de opbrengst van
het veld at.v

En hĳ liet hem voortdurend
honing zuigen uit een stei-
le rots,w

En olie uit een rots van
vuursteen;x

14 Boter van het rundvee en
melk van het kleinveea

Met het vet van rammen,
En mannetjesschapen, het

ras van B _asan, en bokkenb

Te zamen met het niervet van
tarwe;c

En druivenbloed hebt gĳ
steeds gedronken als
wĳn.d

15 Toen J _eschurune vet ging wor-
den, sloeg hĳ voorts ach-
teruit.f

Gĳ zĳt vet geworden, gĳ zĳt
dik geworden, gĳ zĳt ge-
mest geworden.g

Daarom verliet hĳ God, die
hem gemaakt had,h

En verachtte hĳ de Rotsi

van zĳn redding.
16 Zĳ gingen hem tot jaloezie

prikkelenj met vreemde
goden;k

Met verfoeilĳkheden bleven
zĳ hem krenken.l

17 Zĳ gingen slachtoffers bren-
gen aan demonen, niet aan
God,m

Goden die zĳ niet hadden
gekend,n

Nieuwelingen, die pas opge-
komen waren,o

Met wieUW voorvaders niet
bekend waren.

18 De Rots die u verwekte, zĳt
gĳ toen vergeten,p

En God hebt gĳ uit uw ge-
dachten laten gaan, die u
voortbracht met barens-
wee

¨
en.q

19 Toen Jehovah het zag, min-
achtte hĳ hen ten slotte,r

Wegens de ergernis die zĳn
zonen en zĳn dochters ver-
oorzaakten.

20 Daarom zei hĳ: ’Laat mĳ mĳn
aangezicht voor hen ver-
bergen,s

Laat mĳ zien wat later hun
einde zal zĳn.

Want zĳ zĳn een verkeerd ge-
slacht,t

Zonen inwie geen trouw is.u

21 Zĳ van hun zĳde hebben mĳ
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tot jaloezie geprikkeld
met wat geen god is;a

Zĳ hebben mĳ getergd met
hun ĳdele afgoden;b

En ik van mĳn zĳde zal hen
tot jaloezie prikkelen met
wat geen volk is;c

Met een natie zonder begrip
zal ik hen krenken.d

22 Want een vuur is ontstoken
in mĳn toorne

En het zal branden tot in
Sje _o _ol, de diepste plaats,f

En het zal de aarde en haar
opbrengst vertereng

En zal de grondvesten der
bergen in vlam zetten.h

23 Ik zal rampspoeden over hen
doen toenemen;i

Mĳn pĳlen zal ik op hen ver-
schieten.j

24 Uitgeput van hongerk zullen
zĳ zĳn en verteerd door
brandende koortsl

En bittere vernietiging.m

En de tanden van beesten zal
ik op hen afzenden,n

Met het gif van reptielen in
het stof.o

25 Buitenshuis zal een zwaard
hen beroven,p

En binnenshuis schrik,q

Van zowel jongeling als
maagd,r

Zuigeling met grĳsharige
man.s

26 Ik had moeten zeggen: „Ik zal
hen verstrooien,t

Ikwil de vermelding van hen
onder sterfelĳke mensen
doen ophouden”,u

27 Ware het niet dat ik bevreesd
was voor terging van de
zĳde van de vĳand,v

Dat hun tegenstanders het
verkeerd zouden opvat-
ten,w

Dat zĳ zouden zeggen: „Onze
hand is superieur geble-
ken,x

En niet Jehovah heeft dit
alles tot stand gebracht.”y

28 Want zĳ zĳn een natie ten
aanzien waarvan raad ver-
gaat,z

En er is bĳ hen geen ver-
stand.a

29 O dat zĳwĳswaren!a Dan zou-
den zĳ hierover naden-
ken.b

Zĳ zouden acht geven op
hun einde later.c

30 Hoe zou
´
e

´
en er duizend kun-

nen achtervolgen,
En zouden twee er tiendui-

zendop de vlucht kunnen
jagen?d

Niet tenzĳ hun Rots hen had
verkochte

En Jehovah hen hadoverge-
leverd.

31 Want hun rots is niet als onze
Rots,f

Zelfs onze vĳanden komen
tot deze beslissing.g

32 Want hunwĳnstok stamt van
de wĳnstok van S _odom

Envan de terrassenvan Go-
m _orra.h

Hun druiven zĳn giftige drui-
ven,

Hun trossen zĳn bitter.i

33 Hun wĳn is het venĳn van
grote slangen

En het wrede gif van co-
bra’s.j

34 Ligt dat niet bĳ mĳ bewaard,
Met een zegel eraan beves-

tigd in mĳn schatkamer?k

35 Mĳ is de wraak en de vergel-
ding.l

Te bestemder tĳd zal hun
voet wankelen,m

Want de dag van hun ongeluk
is nabĳ,n

En de gebeurtenissen die
hunwachten, haasten zich
werkelĳk.’o

36 Want Jehovah zal zĳn volk
richtenp

En hĳ zal spĳt gevoelen aan-
gaande zĳn knechten,q

Want hĳ zal zien dat de onder-
steuning verdwenen is

En er is slechts een hulpelo-
ze en waardeloze.

37 En hĳ zal stellig zeggen:
’Waar zĳn hun goden,r
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De rots bĳ wie zĳ hun toe-
vlucht zochten,a

38 Die het vet van hun slachtof-
fers plachten te eten,b

De wĳn van hun drankof-
fers plachten te drinken?c

Laat hen opstaan en U hel-
pen.d

Laat hen een schuilplaats
voor U worden.e

39 Ziet nu dat ik — ik het benf

En er zĳn geen goden naast
mĳ.g

Ik breng ter dood en ik maak
levend.h

Ik heb zwaar gewondi en ik
— ik wil genezen,j

En er is niemand die uit mĳn
hand rukt.k

40 Want ik hef mĳn hand naar
de hemel [in een eed],l

En ik zegwaarlĳk: „Zowaar
ik tot onbepaalde tĳd
leef”,m

41 Indien ik mĳn bliksemend
zwaard inderdaad scherp,n

En mĳn hand naar het ge-
richt grĳpt,o

Wil ik wraak oefenen aan mĳn
tegenstandersp

En vergelding brengen over
hen die mĳ intens haten.q

42 Ik zal mĳn pĳlen dronken ma-
ken van bloed,r

Terwĳlmĳn zwaardvlees zal
eten,s

Van het bloed der verslage-
nen en gevangenen,

Van de hoofden der aanvoer-
ders van de vĳand.’t

43 Weest vrolĳk, GIJ nati
¨
en, met

zĳn volk,u

Want hĳ zal het bloed van
zĳn dienaren wreken,v

En hĳ zal wraak oefenen aan
zĳn tegenstandersw

En zal inderdaad verzoening
doen voor de bodem van
zĳn volk.”

44 M _ozes kwam dan en sprak
ten aanhoren van het volk al de
woorden van dit lied,x hĳ en Ho-
s _ea, de zoon van Nun.y 45 Nadat
M _ozes ge

¨
eindigd had al deze woor-

den tot heel _Isra
¨
el te spreken,

46 zei hĳ verder tot hen: „Neemt
al de woorden die ik heden als
waarschuwing tot U spreek, ter
harte,a opdat GIJ UW zonen moogt
gebieden er zorg voor te dragen al
de woorden van deze wet te vol-
brengen.b 47 Want het is geen
woord zonder waarde voor U,c

maar het betekent UW leven,d en
door dit woord kunt GIJ UWdagen
verlengen op de bodem die GIJ

aan de overzĳde van de Jord _a _an
in bezit gaat nemen.”e

48 Voorts sprak Jehovah nog
op diezelfde dag tot M _ozes en zei:
49 „Beklim dit Abarimgebergte,f

de berg N _ebo,g die in het land
M _oab ligt, die uitziet op J _ericho,
en zie het land K _ana

¨
an, dat ik

de zonen van _Isra
¨
el tot een bezit-

ting geef.h 50 Sterf dan op de
berg die gĳ beklimt, en word tot
uw volk vergaderd,i juist zoals
uw broer A _

¨
aron op de berg Hor is

gestorvenj en tot zĳn volk werd
vergaderd; 51 omdat gĳlieden
plichtvergeten jegens mĳ gehan-
deld hebtk te midden van de zo-
nen van _Isra

¨
el bĳ de wateren van

M _eribal bĳ K _ades, in de wildernis
van Zin; omdat GIJ mĳ niet ge-
heiligd hebt te midden van de zo-
nenvan _Isra

¨
el.m 52 Want uit de

verte zult gĳ het land zien, maar
gĳ zult daar niet binnengaan, in
het land dat ik aan de zonen van
_Isra

¨
el geef.”n

33 Dit nu is de zegeno waar-
mee M _ozes, de man van de

[ware] God,p v
´
o

´
or zĳn dood de zo-

nen van _Isra
¨
el zegende. 2 Hĳ

zei dan:

„Jehovah— van deS _ina
¨
ı is hĳ

gekomen,q

En hĳ is stralend over hen
opgegaan uit S _e

¨
ır.r

Hĳ is in lichtglans versche-
nen van het bergland van
P _aran,s

En met hem waren heilige my-
riaden,t
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Aan zĳn rechterhand tot
hen behorende krĳgslie-
den.a

3 Ook koesterde hĳ zĳn volk;b

Al hun heiligen zĳn in uw
hand.c

En zĳ — zĳ hebben aan uw
voeten aangelegen;d

Zĳ ontvingen toen iets van
uw woorden.e

4 (M _ozes heeft ons als gebod een
wet opgelegd,f

Een bezit van de gemeente
van J _akob.)g

5 En hĳ werd koning in J _eschu-
run,h

Toen de hoofden van het
volk zich verzamelden,i

Het gehele aantal van de
stammen van _Isra

¨
el.j

6 Dat R _uben leve en niet uit-
sterve,k

En laten zĳn mannen [niet]
weinigen worden.”l

7 En dit was J _uda’s [zegen],m

toen hĳ vervolgde:

„Hoor, o Jehovah, de stemvan
J _uda,n

En moogt gĳ hem tot zĳn
volk brengen.

Zĳn armen hebben gestreden
voor wat het zĳne is;

En moogt gĳ een hulp tegen
zĳn tegenstanders blĳken
te zĳn.”o

8 En aangaande L _evi zei hĳ:p

„Uw Tummim en uw Urimq

behoren demantoe die je-
gens u loyaal is,r

Die gĳ bĳ M _assa op de proef
hebt gesteld.s

Gĳ zĳt met hem gaan twis-
ten bĳ de wateren van M _e-
riba,t

9 De man die tot zĳn vader en
zĳn moeder zei: ’Ik heb
hem niet gezien.’

Zelfs zĳn broeders erkende
hĳ niet,u

En zĳn zonen kende hĳ
niet.

Want zĳ hebben uw woord on-
derhouden,v

En uw verbond zĳn zĳ
steeds nagekomen.w

10 Laat hen J _akob onderrichten
in uw rechterlĳke beslis-
singena

En _Isra
¨
el in uw wet.b

Laat hen reukwerk opdragen
v

´
o

´
or uw neusgatenc

En een volledig offer op uw
altaar.d

11 Zegen, o Jehovah, zĳn vitale
kracht,e

En moogt gĳ een welgeval-
len tonen aan de activi-
teit van zĳn handen.f

Verwond zwaar aan de heu-
pen hen die tegen hemop-
staan,g

En hen die hem intens ha-
ten, opdat zĳ niet kunnen
opstaan.”h

12 Aangaande B _enjamin zei
hĳ:i

„Laat de lievelingj van Jeho-
vah in zekerheid bĳ hem
verblĳf houden,k

Terwĳl hĳ hem de gehele
dag beschermt,l

En hĳ moet tussen zĳn
schouders verblĳf hou-
den.”m

13 En aangaande J _ozef zei hĳ:n

„Moge zĳn land voortdurend
door Jehovah gezegend
wordeno

Met de uitgelezen dingen
van de hemel, met dauw,p

En met de waterdiepte, die
beneden ligt,q

14 En met de uitgelezen dingen,
de voortbrengselen van de
zon,r

En met de uitgelezen din-
gen, de opbrengst van de
maanmaanden,s

15 En met het meest uitgeleze-
ne van de bergen van het
oosten,t

En met de uitgelezen din-
genvan de voor onbepaal-
de tĳd blĳvende heuvels,

16 En met de uitgelezen dingen
van de aarde en haar vol-
heid,u

q Ge 49:25; r 2Sa 23:4; s Le 26:5; Ps 65:9; t Ge

37:25; Joz 17:18; u De 8:8; Ps 24:1.
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En met de goedkeuring van
Degene die verblĳf houdt
in het doornbos.a

Mogen ze komen op het hoofd
van J _ozefb

En op de schedel van dege-
ne die van zĳn broeders is
afgezonderd.c

17 Als de eerstgeborene van een
stier is zĳn pracht,d

En zĳnhoorns zĳn de hoorns
van een wilde stier.e

Daarmee zal hĳ volken stoten,f

Alle te zamen, tot aan de
einden der aarde,

En dit zĳn de tienduizenden
van _Efra

¨
ım,g

En dit zĳn de duizenden van
Man _asse.”

18 En aangaande Z _ebulon zei
hĳ:h

„Verheug u, o Z _ebulon, over
uw uitgaan,i

En _Issaschar, over uw ten-
ten.j

19 Volken zullen zĳ roepen tot de
berg.

Daar zullen zĳ de slachtof-
fers van rechtvaardigheid
offeren.k

Want zĳ zullen de overvloedi-
ge rĳkdom der zee

¨
en in-

zuigenl

En de verborgen schatten
van het zand.”

20 En aangaande Gad zei hĳ:m

„Gezegend is hĳ die de gren-
zen van Gad uitbreidt.n

Als een leeuw moet hĳ ver-
blĳf houden,o

En hĳ moet de arm, ja, de
schedel verscheuren.p

21 En hĳ zal het eerste deel voor
zich kiezen,q

Want daar is het toegemeten
deel van een wetgever be-
waard.r

En de hoofden van het volk
zullen zich verzamelen.

De rechtvaardigheid van Je-
hovah zal hĳ stellig vol-
trekken

En zĳn rechterlĳke beslis-
singen met _Isra

¨
el.”

22 En aangaande Dan zei hĳ:s

„Dan is een leeuwenwelp.t

Hĳ zal uit B _asan te voorschĳn
springen.”a

23 En aangaande N _aftali zei
hĳ:b

„N _aftali is verzadigd van de
goedkeuring

Envervuld van de zegen van
Jehovah.

Neem toch het westen en
het zuiden in bezit.”c

24 En aangaande _Aser zei hĳ:d

„Gezegend met zonen is
_Aser.e

Hĳ worde een goedgekeur-
de door zĳn broeders,f

En een die zĳn voet in olie
dompelt.g

25 IJzer en koper zĳn uw poort-
sloten,h

En overeenkomstig uw da-
gen is uw bedaarde gang.

26 Er is niemand gelĳk de [ware]
Godi van J _eschurun,j

Die de hemel berĳdt tot uw
hulpk

En de wolkenhemel in zĳn
uitnemendheid.l

27 Een schuilplaats is de aloude
God,m

En onder zĳn de voor on-
bepaalde tĳd blĳvende ar-
men [van God].n

En hĳ zal de vĳand van voor
uw aangezicht verdrĳ-
ven,o

En hĳ zal zeggen: ’Verdelg
[hen]!’p

28 En _Isra
¨
el zal in zekerheid ver-

blĳf houden,q

De bron van J _akob op zich-
zelf,r

In een land van koren en
nieuwe wĳn.s

Ja, zĳn hemel zal de dauw
laten neerdruipen.t

29 Gelukkig zĳt gĳ, o _Isra
¨
el!u

Wie is er als gĳ,v

Een volk dat redding geniet
in Jehovah,w

Het schild van uw hulp,x

En Degene die uw uitne-
mende zwaard is?y

u Ps 33:12; Ps 144:15; Ps 146:5; v De 4:7; 2Sa

7:23; Ps 147:20; w Ps 27:1; Jes 12:2; x Ge 15:1; Ps

115:9; y Re 7:20.
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1 Nugeschiedde het na de dood
van M _ozes, de knecht van Je-

hovah, dat Jehovah ertoe over-
ging tot J _ozua,a de zoon van Nun,
de dienaarb van M _ozes, te zeg-
gen: 2 „Mĳn knecht M _ozes is
gestorven;c nu dan, sta op, trek
deze Jord _a _an over, gĳ en heel dit
volk, naar het land dat ik hun, de
zonen van _Isra

¨
el, geef.d 3 Elke

plaats die UW voetzool zal betre-
den, zal ik ulieden stellig geven,
juist zoals ik aan M _ozes beloofd
heb.e 4 Van de wildernis en
deze L _ibanon tot de grote rivier,

de rivier de _E _ufraat, dat wil zeg-
gen heel het land van de Hethie-
ten,a en tot de Grote Zee, te-
gen de ondergang der zon, zal UW

gebied blĳken te zĳn.b 5 Nie-
mand zal zich voor u krachtig
staande kunnen houden, al de da-
gen van uw leven.c Juist zoals
ik bewezen heb met M _ozes te
zĳn, zo zal ik bewĳzen met u te
zĳn.d Ik zal u niet in de steek
laten, noch u geheel en al verla-
ten.e 6 Wees moedig en sterk,f

d Ex 3:12; Joz 3:7; e De 31:6; Heb 13:5; f De 1:38;

De 31:23; Ps 27:14.
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Daarom zullen uw vĳanden
voor u kruipen,a

En gĳ — gĳ zult op hun
hoge plaatsen treden.”b

34 Toen ging M _ozes uit de
woestĳnvlakten van M _oab

de berg N _ebo op,c naar de top van
de P _isga,d die uitziet op J _ericho.e

En daar toonde Jehovah hem het
hele land: G _ilead tot aan Dan,f

2 en heel N _aftali en het land van
_Efra

¨
ım en Man _asse en heel het

land van J _uda tot aan de wes-
telĳke zee,g 3 en de N _egebh en
het District,i de valleivlakte van
J _ericho, de Palmenstad,j tot aan
Z _oar.k

4 Voorts zei Jehovah tot hem:
„Dit is het land dat ik _Abraham,

_Isa
¨
ak en J _akob onder ede beloofd

heb, toen ik zei: ’Aan uw zaad zal
ik het geven.’l Ik heb het u met
eigen ogen laten zien, aangezien
gĳ daarheen niet zult overtrek-
ken.”m

5 Daarna stierf M _ozes, de
knecht van Jehovah,n aldaar in
het land M _oab, naar het bevel
van Jehovah.o 6 Voorts begroef
hĳ hem in het dal in het land
M _oab tegenover Beth-P _eor,p en
tot op de dag van vandaag is nie-
mand zĳn graf te weten geko-

men.a 7 En M _ozes was honderd
twintig jaar oud toen hĳ stierf.b

Zĳn oog was niet dof gewordenc

en zĳn vitaliteit was niet gevlo-
den.d 8 De zonen van _Isra

¨
el nu

beweenden M _ozes dertig dagene

in de woestĳnvlakten van M _oab.
Ten slotte waren de dagen van
het wenen van de rouwtĳd voor
M _ozes ten einde.

9 En J _ozua, de zoon van Nun,
was vol van de geest van wĳs-
heid,f want M _ozes had zĳn hand
op hem gelegd;g de zonen van _Is-
ra

¨
el nu luisterden naar hem en

deden juist zoals Jehovah M _ozes
geboden had.h 10 Maar er is in
_Isra

¨
el nog nooit een profeet op-

gestaan als M _ozes,i met wie Jeho-
vahvan aangezicht tot aangezicht
bekend was,j 11 wat alle teke-
nen en wonderen betreft die Je-
hovah hem in het land Eg _ypte
voor Farao en al zĳn dienaren
en heel zĳn land heeft laten doen,k

12 en wat heel de sterke hand
aangaat en al het grote en ontzag-
wekkende dat M _ozes voor de ogen
van heel _Isra

¨
el heeft verricht.l

f Re 3:10; Re 6:34; 1Kon 3:12; g Nu 27:18;

De 31:14; Han 6:6; 1Ti 4:14; h Nu 27:21; Joz 1:16;

Heb 13:17; i De 18:15; Han 3:22; Han 7:37; j Ex

33:11; Ex 33:20; Nu 12:8; k De 4:34; Ps 78:43;

l Ex 3:19; De 26:8; Lu 24:19.
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want g
´
ı
´
j zult dit volk het land

doen be
¨
ervena dat ik hun voorva-

ders onder ede beloofd heb hun
te geven.b

7 Wees slechts moedig en zeer
sterk om zorgvuldig te hande-
len overeenkomstig heel de wet
die mĳn knecht M _ozes u geboden
heeft.c Wĳk er niet van af, noch
naar rechts noch naar links,d op-
dat gĳ overal waar gĳ gaat, wĳs
moogt handelen.e 8 Dit wetboek
dient niet uit uw mond te wĳ-
ken,f en gĳ moet er dag en nacht
met gedempte stem in lezen, op-
dat gĳ zorgvuldig moogt han-
delen overeenkomstig alles wat
erin geschreven staat;g want dan
zult gĳ uw weg succesvol ma-
ken en dan zult gĳ wĳs hande-
len.h 9 Heb ik [het] u niet ge-
boden?i Wees moedig en sterk.
Krimp niet van angst ineen en
wees niet verschrikt,j want Je-
hovah, uw God, is met u, overal
waar gĳ gaat.”k

10 Voorts gebood J _ozua de
beambten van het volk en zei:
11 „Gaat midden door de leger-
plaats en gebiedt het volk en
zegt: ’Maakt mondvoorraad voor
U gereed, want over drie dagen
trekt GIJ deze Jord _a _an over om
het land binnen te gaan en in
bezit te nemen dat Jehovah, UW

God, U geeft om het in bezit te
nemen.’”l

12 En tot de Rubenieten en de
Gadieten en de halve stam Ma-
n _asse zei J _ozua: 13 „Laat er
gedacht worden aan het woord
dat M _ozes, de knecht van Jeho-
vah, U geboden heeft,m toen hĳ
zei: ’Jehovah, UW God, geeft U

rust en heeft U dit land gegeven.
14 UW vrouwen, UW kleinen en
UW vee zullen in het land wonen
dat M _ozes U aan deze zĳde van
de Jord _a _an heeft gegeven;n maar
GIJ zult in slagorde geschaardo

voor UW broeders uit naar de
overkant trekken, alle dappere,
sterke mannen,p en GIJ moet hen
helpen. 15 Pas wanneer Jeho-
vah UW broeders rust geeft even-
als U, en ook zĳ [het land] in

bezit hebben genomen dat Jeho-
vah, UW God, hun geeft,a dan
moet GIJ terugkeren naar het
land van UW bezitting en het in
bezit nemen,b [het land] dat M _o-
zes, de knecht van Jehovah, U

gegeven heeft aan de zĳde van
de Jord _a _an tegen de opgang der
zon.’ ”c

16 Bĳgevolg antwoordden zĳ
J _ozua en zeiden: „Alleswat gĳ ons
geboden hebt, zullen wĳ doen, en
waarheen gĳ ons ook zendt, zul-
len wĳ gaan.d 17 Zoals wĳ in al-
les naar M _ozes hebben geluisterd,
zo zullen wĳ naar u luisteren.
Moge Jehovah, uw God, slechts
bewĳzen met u te zĳn,e juist zoals
hĳ bewezen heeft met M _ozes te
zĳn.f 18 Iedere man die zich
weerspannig toont tegen uw be-
velg en niet naar uw woorden luis-
tert in alles wat gĳ hem mocht
gebieden, zal ter dood gebracht
worden.h Wees slechts moedig en
sterk.”i

2 Toen zond J _ozua, de zoon van
Nun, vanuit S _ittimj heimelĳk

twee mannen als verspieders uit
en zei: „Gaat heen, bezichtigt het
land en J _ericho.” Zĳ gingen dus
en kwamen aan het huis van een
prostituee, wier naam R _achabk

was, en daar namen zĳ hun in-
trek. 2 Naderhand werd tot de
koning van J _ericho gezegd: „Zie!
Er zĳn vannacht mannen van
de zonen van _Isra

¨
el hier geko-

men om het land te verkennen.”
3 Daarop liet de koning van J _eri-
cho aan R _achab zeggen: „Breng
demannen die bĳ u zĳn gekomen,
die uw huis zĳn binnengegaan,
naar buiten, want zĳ zĳn geko-
men om heel het land te verken-
nen.”l

4 Ondertussen nam de vrouw
de beide mannen en verborg
hen. Toen zei zĳ: „Ja, de man-
nen zĳn wel bĳ mĳ gekomen, en
ik wist niet vanwaar zĳ waren.
5 Voorts geschiedde het bĳ het
sluiten van de poortm tegen het
donker dat de mannen naar bui-
ten zĳn gegaan. Ik weet niet pre-
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cies waar de mannen naar toe
zĳn gegaan. Jaagt hen vlug ach-
terna, want GIJ zult hen inhalen.”
6 (Zĳ had hen echter naar bo-
ven, naar het daka gebracht, en
zĳ hield hen aan het oog onttrok-
ken tussen vlasstengels die voor
haar op het dak opgestapeld wa-
ren.) 7 En de mannen jaagden
hen achterna in de richting van
de Jord _a _an bĳ de doorwaadbare
plaatsen,b en men sloot de poort
onmiddellĳk nadat zĳ die hen na-
jaagden, eruit waren gegaan.

8 Wat dezen betreft, nog voor-
dat zĳ zich konden neerleggen,
klom zĳzelf tot hen op het dak.
9 Vervolgens zei zĳ tot de man-
nen: „Voorwaar, ik weet dat Jeho-
vah U stellig het land zal geven,c

en dat de schrik voor U op ons
is gevallen,d en dat alle bewoners
van het land versaagd zĳn gewor-
denwegensU.e 10 Wantwĳ heb-
ben gehoord hoe Jehovah de wa-
teren van de Rode Zee van voor
UW aangezicht heeft doen opdro-
gen toen GIJ uit Eg _ypte trokt,f en
wat GIJ met de twee koningen der
Amorieten hebt gedaan die aan
de overzĳde van de Jord _a _an wa-
ren, namelĳk S _ihong en Og,h die
GIJ aan de vernietiging hebt prĳs-
gegeven.i 11 Toen wĳ dat te ho-
ren kregen, versmolt ons hart,j en
er is nog geen geest in iemand
gerezen wegens U,k want Jeho-
vah, UW God, is God in de hemel
daarboven en op de aarde bene-
den.l 12 Nu dan, zweert mĳ als-
tublieft bĳ Jehovahm dat, omdat ik
liefderĳke goedheid jegens U heb
betracht, GIJ ook stellig liefderĳ-
ke goedheid jegens het huisgezin
van mĳn vader zult betrachten,n

en GIJ moet mĳ een betrouwbaar
teken geven.o 13 En GIJ moet
mĳn vaderp en mĳn moeder en
mĳn broers en mĳn zusters en al-
len die bĳ hen horen, in het leven
houden, en GIJ moet onze ziel van
de dood bevrĳden.”q

14 Hierop zeiden de mannen
tot haar: „Onze ziel dient te ster-
ven in plaats van ulieden!r Indien
GIJ deze zaak van ons niet rucht-

baar zult maken, dan moet het
geschieden dat wanneer Jehovah
ons het land geeft, wĳ ook stel-
lig liefderĳke goedheid en trouw
jegens u zullen betrachten.”a

15 Daarna liet zĳ hen langs een
touw door het venster naar be-
neden gaan, want haar huis lag
aan een zĳde van de muur, en zĳ
woonde op de muur.b 16 Voorts
zei zĳ tot hen: „Gaat naar het
bergland, opdat de achtervolgers
U niet tegenkomen; en GIJ moet
Udaar drie dagen verborgen hou-
den, totdat de achtervolgers zĳn
teruggekeerd, en daarna moogt
GIJ UWeigen kant uit gaan.”

17 De mannen op hun beurt
zeiden tot haar: „Wĳ zĳn vrĳ van
schuld betreffende deze eed van
u die gĳ ons hebt doen zweren.c

18 Zie! Wĳ komen in het land.
Dit koord van scharlaken draad
dient gĳ aan het venster te bin-
den waardoor gĳ ons hebt neer-
gelaten, en uw vader en uw moe-
der en uw broers en het hele
huisgezin van uw vader dient gĳ
bĳ u in huis bĳeen te brengen.d

19 En het moet geschieden dat
ieder die de deur van uw huis uit-
gaat naar buiten,e diens bloed zal
op zĳn eigen hoofd zĳn, en wĳ
zullen vrĳ van schuld zĳn; en al
wie bĳ u in huis blĳft, zĳn bloed
zal op ons hoofd zĳn indien de
hand aan hem wordt geslagen.
20 En mocht gĳ deze zaak van
ons aangeven,f dan zullen wĳ vrĳ
zĳn geworden van schuld betref-
fende deze eed van u die gĳ ons
hebt doen zweren.” 21 Hierop
zei zĳ: „Naar UW woorden, zo zĳ
het.”

Toen zond zĳ hen weg, en zĳ
gingen heen. Daarna bond zĳ het
scharlaken koord aan het venster.
22 Zĳ dan gingen heen en kwa-
men in het bergland en bleven
daar drie dagen, totdat de achter-
volgers waren teruggekeerd. De
achtervolgers nu zochten hen
langs elke weg, en zĳ vonden hen
niet. 23 De twee mannen daal-
den vervolgens weer uit het berg-
land af en staken over en kwamen
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bĳ J _ozua, de zoon van Nun, en
zĳ verhaalden hem toen alles wat
hun was overkomen. 24 Voorts
zeiden zĳ tot J _ozua: „Jehovah
heeft het hele land in onze hand
gegeven.a Dientengevolge zĳn
alle bewoners van het land ook
versaagd geworden wegens ons.”b

3 Toen stond J _ozua vroeg in de
morgen op, waarna hĳ en alle

zonen van _Isra
¨
el van S _ittimc op-

braken en tot aan de Jord _a _an
kwamen; en daar overnachtten
zĳ vervolgens voordat zĳ zouden
overtrekken.

2 Het geschiedde dan aan het
einde van de drie dagen,d dat
de beambtene vervolgens midden
doorde legerplaats gingen 3 en
het volk toen aldus geboden: „Zo-
dra GIJ de ark des verbonds van Je-
hovah, UW God, ziet, en de pries-
ters, de levieten, die haar dragen,f

zult ook G
´
I
´
J van UW plaats op-

breken, en GIJ moet haar volgen
4 — laat er alleen tussen U en
haar een afstand blĳken te zĳn
van ongeveer tweeduizend el vol-
gens de maat;g komt er niet dicht-
bĳ — opdat GIJ de weg moogt we-
ten waarlangs GIJ dient te gaan,
want GIJ zĳt nog niet eerder langs
die weg getrokken.”

5 J _ozua zei nu tot het volk:
„Heiligth U, want morgen zal Je-
hovah wonderbare dingen in UW

midden doen.”i

6 Toen zei J _ozua tot de pries-
ters: „Neemt de ark van het ver-
bondj op en trekt voor het volk
uit.” Zĳ namen de ark van het
verbond dus op en gingen voor
het volk uit.

7 Voorts zei Jehovah tot J _ozua:
„Vandaag zal ik beginnen u groot
te maken in de ogen van heel _Is-
ra

¨
el,k opdat zĳ weten dat ik bewĳ-

zen zalmet u te zĳn,l juist zoals ik
bewezen heb met M _ozes te zĳn.m

8 En gĳ — gĳ dient de priesters
die de ark van het verbond dra-
gen, aldus te gebieden:n ’Zodra
GIJ de rand van het water van de
Jord _a _an hebt bereikt, dient GIJ in
de Jord _a _an te blĳven staan.’ ”o

9 En J _ozua zei vervolgens tot
de zonen van _Isra

¨
el: „Treedt na-

derbĳ en luistert naar de woorden
van Jehovah, UW God.” 10 Daar-
na zei J _ozua: „Hieraan zult GIJ we-
ten dat er een levende God in UW

midden is,a en dat hĳ zonder man-
keren de Kana

¨
anieten en de He-

thieten en de Hevieten en de Fe-
rezieten en de Girgasieten en de
Amorieten en de Jebusieten van
voor UW aangezicht zal verdrĳ-
ven.b 11 Ziet! De ark des ver-
bonds van de Heer der gehele aar-
de trekt voor U uit de Jord _a _an in.
12 Nu dan, neemt U twaalf man-
nen uit de stammen van _Isra

¨
el,

´
e

´
en man voor elke stam.c 13 En

het moet geschieden dat zodra de
voetzolen van de priesters die de
ark van Jehovah, de Heer van de
gehele aarde, dragen, in het water
van de Jord _a _an rusten, de wateren
van de Jord _a _an afgesneden zullen
worden, de wateren [namelĳk] die
van boven afkomen, en ze zullen
als

´
e

´
en dam blĳven staan.”d

14 Nu geschiedde het toen het
volk uit zĳn tenten opbrak, vlak
voor het overtrekken van de Jor-
d _a _an, terwĳl de priesters de arke

van het verbond voor het volk uit
droegen, 15 en zodra de dragers
van de Ark de Jord _a _an bereik-
ten en de voeten van de priesters
die de Ark droegen, in de rand
van het water waren gedompeld
(nu treedt de Jord _a _an alle dagen
van de oogst buiten zĳn oevers),f

16 dat de wateren die van boven
afkwamen, bleven staan. Ze re-
zen heel ver weg op als

´
e

´
en dam,g

bĳ _Adam, de stad die bezĳden
Z _arethanh ligt, terwĳl die welke
afvloeiden naar de zee van de
Ar _aba, de Zoutzee,i werden afge-
voerd. Ze werden afgesneden, en
het volk trok over, tegenover J _e-
richo. 17 Ondertussen bleven de
priesters die de ark van Jeho-
vah’s verbond droegen, midden in
de Jord _a _an onbeweeglĳk op dro-
ge grond staan,j terwĳl heel _Is-
ra

¨
el over droge grond overtrok,k

totdat de hele natie de overtocht
over de Jord _a _an had voleindigd.
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4 Nu geschiedde het dat zodra
de hele natie de overtocht

over de Jord _a _an had voleindigd,a

Jehovah voorts tot J _ozua zei:
2 „Neemt U twaalf mannen uit
het volk,

´
e

´
en man uit elke stam,b

3 en gebiedt hun en zegt: ’Neemt
U hier midden uit de Jord _a _an, van
de plaats waar de voeten van de
priesters onbeweeglĳk hebben ge-
staan,c twaalf stenen,d en GIJ moet
ze met U naar de overkant dra-
gen en ze neerleggen in het nacht-
kwartiere waar gĳ deze nacht zult
doorbrengen.’ ”

4 J _ozua riep dus twaalf man-
nen,f die hĳ uit de zonen van _Is-
ra

¨
el had aangesteld,

´
e

´
en man uit

elke stam; 5 en vervolgens zei
J _ozua tot hen: „Trekt v

´
o

´
or de

ark van Jehovah, UW God, uit
naar het midden van de Jord _a _an,
en heft U ieder een steen op UW

schouder, naar het getal van de
stammen der zonen van _Isra

¨
el,

6 opdat dit tot een teken in UW

midden moge dienen.g Ingeval UW

zonen op een toekomstig tĳdstip
aldus zouden vragen: ’Waarom
hebt gĳ deze stenen?’,h 7 dan
moet GIJ hun zeggen: ’Omdat de
wateren van de Jord _a _an van voor
de ark van Jehovah’s verbondwer-
den afgesneden.i Toen ze door de
Jord _a _an trok, werden de wate-
ren van de Jord _a _an afgesneden,
en deze stenen moeten de zonen
van _Isra

¨
el tot onbepaalde tĳd tot

een gedachtenis dienen.’ ”j

8 Bĳgevolg deden de zonen van

_Isra
¨
el aldus, juist zoals J _ozua had

geboden, en zĳ namen twaalf ste-
nen uit het midden van de Jor-
d _a _an op, juist zoals Jehovah tot
J _ozua gesproken had, naar het
getal van de stammen der zonen
van _Isra

¨
el;k en zĳ namen ze ver-

volgens met zich mee naar het
nachtkwartierl aan de overkant
en legden ze daar neer.

9 Ook waren er twaalf stenen
die J _ozua midden in de Jord _a _an
oprichtte, op de plaats waar de
voeten van de priesters die de
ark van het verbond droegen,

hadden gestaan,a en ze zĳn daar
nog tot op deze dag.

10 En de priesters die de Ark
droegen, stonden middenb in de
Jord _a _an totdat de hele zaak vol-
eindigd was die Jehovah J _ozua
geboden had tot het volk te spre-
ken, overeenkomstig alles wat
M _ozes J _ozua geboden had.c Al die
tĳd haastted het volk zich en trok
over. 11 Nu geschiedde het dat
zodra het hele volk de overtocht
had voleindigd, ook de arke van
Jehovah overtrok, en de pries-
ters, voor het aangezicht van het
volk. 12 Voorts trokken de zo-
nen van R _uben en de zonen van
Gad en de halve stam Man _assef in
slagorde geschaardg voor de ogen
van de zonen van _Isra

¨
el over,

juist zoals M _ozes tot hen gespro-
ken had.h 13 Ongeveer veertig-
duizend voor het leger toegerus-
te [mannen] trokken voor het
aangezicht van Jehovah over ten
strĳde, naar de woestĳnvlakten
van J _ericho.

14 Op die dag maakte Jehovah
J _ozua groot in de ogen van heel

_Isra
¨
el,i en zĳ gingen hem vrezen,

juist zoals zĳ M _ozes hadden ge-
vreesd gedurende alle dagen van
zĳn leven.j

15 Toen zei Jehovah tot J _ozua:
16 „Gebied de priesters die de
ark der getuigenisk dragen, dat
zĳ uit de Jord _a _an opklimmen.”
17 J _ozua gebood de priesters dus
en zei: „Klimt op uit de Jord _a _an.”
18 Nu geschiedde het dat toen
de priesters die de ark van het
verbond van Jehovah droegen,l

uit het midden van de Jord _a _an
opklommen en de voetzolenm van
de priesters zich hadden losge-
maakt en de droge grond had-
den betreden, de wateren van de
Jord _a _an vervolgens terugkeerden
naar hun plaats en weer buiten al
zĳn oevers tradenn als voorheen.

19 En het volk is op de tiende
van de eerste maand uit de Jor-
d _a _an opgeklommen, waarna zĳ
zich te G _ilgal,o aan de oostelĳke
grens van J _ericho, legerden.

HFDST. 4

a Nu14:29

Nu26:51

Nu26:65

b Joz 3:12

c Joz 3:17

d De27:2

e Joz 4:19

Joz 4:20

f Joz 3:12

g Ge31:45

h Ex 12:26

Ex 13:14

De 6:20

Joz 4:21

Ps 78:3

Jes 38:19

i Joz 3:13

Joz 3:16

j De4:9

k Joz 4:2

Han 26:7

l De27:2

Joz 4:3

Joz 4:19

�����������������������������

2ekolom

a Joz 3:17

b Joz 3:13

c De27:2

De 34:9

d Ps 119:60

e Joz 3:8

Joz 3:17

f Joz 1:12

g Ex 13:18

Nu32:27

Joz 1:14

h Nu32:21

Nu32:29

i Joz 3:7

Ps 75:7

j Ex 14:31

k Ex 25:22

l Nu4:15

m Joz 3:13

n Joz 3:15

o Joz 4:3

Joz 5:9

Joz 10:6

Mi 6:5

293 12 gedenkstenen uit Jordaan JOZUA 4:1-19



20 Wat de twaalf stenen betreft
die zĳ uit de Jord _a _an genomen
hadden, J _ozua richtte die te G _il-
gal op.a 21 Voorts zei hĳ tot de
zonen van _Isra

¨
el: „Wanneer UW

zonen op een toekomstig tĳdstip
hun vader aldus vragen: ’Wat be-
tekenen deze stenen?’,b 22 dan
moet GIJ [het] UW zonen laten
weten, door te zeggen: ’Over het
droge land is _Isra

¨
el deze Jord _a _an

overgetrokken,c 23 toen Jeho-
vah, UW God, de wateren van de
Jord _a _an van voor hun aangezicht
heeft doen opdrogen totdat zĳ
waren overgetrokken, net zoals
Jehovah, UW God, met de Rode
Zee had gedaan, toen hĳ die van
voor ons aangezicht heeft doen
opdrogen totdat wĳ waren over-
getrokken;d 24 opdat alle vol-
ken der aarde Jehovah’s hand ken-
nen,e dat die sterk is;f opdat GIJ

inderdaad Jehovah, UW God, voor
altĳd vreest.’ ”g

5 Nu geschiedde het dat zodra
alle koningen van de Amo-

rietenh die aan de westzĳde van
de Jord _a _an waren en alle konin-
gen van de Kana

¨
anieteni die zich

langs de zee bevonden, hoorden
dat Jehovah de wateren van de
Jord _a _an van voor het aangezicht
der zonen van _Isra

¨
el had doen

opdrogen totdat zĳ waren over-
getrokken, hun hart voorts ver-
smolt,j en er bleek geen geest
meer in hen te zĳn wegens de zo-
nen van _Isra

¨
el.k

2 Toentertĳd zei Jehovah tot
J _ozua: „Maak u vuurstenen mes-
sen en besnĳdl de zonen van _Is-
ra

¨
el wederom, voor de tweede

maal.” 3 Bĳgevolg maakte J _o-
zua zich vuurstenen messen en
besneed de zonen van _Isra

¨
el bĳ

G _ibeath-Ha _
¨
araloth.m 4 En dit

was de reden waarom J _ozua de
besnĳdenis uitvoerde: al het volk
dat uit Eg _ypte was getrokken, de
manspersonen, alle krĳgslieden,
waren onderweg in de wildernis
gestorven,n toen zĳ uit Eg _ypte
trokken. 5 Want al het volk
dat uitgetrokken was, bleek be-

sneden te zĳn, maar al het volk
dat onderweg in de wildernis
was geboren, toen zĳ uit Eg _ypte
trokken, had men niet besneden.
6 Want de zonen van _Isra

¨
el had-

den veertig jaara in de wildernis
gewandeld, totdat heel de natie
der krĳgslieden die uit Eg _ypte
waren getrokken, die niet naar
de stem van Jehovah hadden
geluisterd, haar einde had ge-
vonden, aan wie Jehovah gezwo-
ren had dat hĳ hun nimmer het
land zou laten zienb dat Jeho-
vah hunvoorvaders onder ede be-
loofd had ons te geven,c een land
vloeiende van melk en honing.d

7 En hun zonen heeft hĳ in hun
plaats verwekt.e Dezen besneed
J _ozua, omdat zĳ onbesneden ble-
ken te zĳn, want men had hen on-
derweg niet besneden.

8 Nu geschiedde het dat toen
men gereed was met het besnĳ-
den van de hele natie, zĳ op hun
plaats in het kamp bleven totdat
zĳ hersteld waren.f

9 Toen zei Jehovah tot J _ozua:
„Heden heb ik de smaadvan Eg _yp-
te van U afgewenteld.”g Daarom
kreeg die plaats de naam G _ilgal,h

tot op deze dag.

10 En de zonen van _Isra
¨
el ble-

ven in G _ilgal gelegerd, en zĳ
gingen het Pascha vieren op de
veertiende dag van de maand,i

’s avonds, in de woestĳnvlakten
van J _ericho. 11 Voorts aten zĳ
daags na het Pascha van de op-
brengst van het land, ongezuurde
brodenj en geroosterde graankor-
rels, op diezelfde dag. 12 Toen
hieldop de volgende dag het man-
na op, nadat zĳ van de opbrengst
van het land hadden gegeten, en
er kwam geen manna meer voor
de zonen van _Isra

¨
el,k en zĳ gin-

gen in dat jaar van de opbrengst
van het land K _ana

¨
an eten.l

13 Nu geschiedde het toen J _o-
zua zich op een gegeven moment
bĳ J _ericho bevond, dat hĳ voorts
zĳn ogen opsloeg en keek, en zie,
daar stond een manm voor hem
met zĳn getrokken zwaard in de
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hand.a J _ozua dan ging naar hem
toe en zei tot hem: „Zĳt gĳ voor
ons of voor onze tegenstanders?”
14 Hierop zei hĳ: „Neen, maar ik
— als vorst van het leger van Je-
hovah ben ik nu gekomen.”b Toen
viel J _ozua op zĳn aangezicht ter
aarde en wierp zich neerc en zei
tot hem: „Wat heeft mĳn heer tot
zĳn knecht te zeggen?” 15 De
vorst van het leger van Jehovah
zei nu tot J _ozua: „Doe uw sanda-
len van uw voeten, want de plaats
waarop gĳ staat, is heilig.” Ter-
stond deed J _ozua het.d

6 J _ericho nu was wegens de zo-
nen van _Isra

¨
el goed afgeslo-

ten; niemand kwam eruit en nie-
mand ging erin.e

2 Voorts zei Jehovah tot J _ozua:
„Zie, ik heb J _ericho en zĳn ko-
ning, de dappere, sterke mannen,
in uw hand gegeven.f 3 En al
GIJ krĳgslieden, [GIJ] moet om de
stad heen trekken, eenmaal rond
de stad gaande. Zo dient gĳ zes
dagen lang te doen. 4 En ze-
ven priesters dienen zeven rams-
hoorns voor de Ark uit te dra-
gen, en op de zevende dag dient
GIJ zevenmaal om de stad heen te
trekken en de priesters dienen op
de hoorns te blazen.g 5 En het
moet geschieden dat wanneer
zĳ de ramshoorn laten schallen
[en] wanneer GIJ het hoorngeschal
hoort, heel het volk een luide
strĳdkreet dient aan te heffen;h

en de muur van de stad moet
tegen de vlakte storten,i en het
volk moet naar boven stormen,
ieder recht voor zich uit.”

6 Bĳgevolg riep J _ozua, de zoon
van Nun, de priestersj en zei tot
hen: „Neemt de ark van het ver-
bond op,k en zeven priesters die-
nen zeven ramshoorns voor de
ark van Jehovah uit te dragen.”l

7 Voorts zei hĳ tot het volk:
„Trekt voort en gaat om de stad
heen, en de ten strĳde toegeruste
afdelingm dient voor de ark van
Jehovah uit te trekken.” 8 Het
geschiedde dan ook juist zoals
J _ozua tot het volk gezegd had; en

zeven priesters, die zeven rams-
hoorns voor het aangezicht van
Jehovah droegen, trokken voort
en bliezen op de hoorns, en de ark
des verbonds van Jehovah kwam
achter hen aan. 9 En de ten
strĳde toegeruste afdeling ging
voor de priesters uit die op de
hoorns bliezen, en de achterhoe-
dea kwam achter de Ark aan, ter-
wĳl er voortdurend op de hoorns
werd geblazen.

10 Nu had J _ozua het volk al-
dus geboden:b „GIJ moogt niet
schreeuwen, noch UW stem laten
horen, en geenwoord dient uit UW

mond te komen tot de dag waar-
op ik tot U zeg: ’Schreeuwt!’ Dan
moet GIJ schreeuwen.”c 11 En
hĳ liet de ark van Jehovah om de
stad heen trekken, eenmaal rond-
gaande, waarna zĳ naar de leger-
plaats gingen en in de legerplaats
overnachtten.

12 Toen stond J _ozua vroeg in
de morgen op,d en de priesters
gingen de ark van Jehovah dra-
gen,e 13 en zeven priesters die
zeven ramshoorns voor de ark
van Jehovah uit droegen, liepen
al blazend op de hoorns voort, en
de ten strĳde toegeruste afdeling
liep voor hen uit en de achter-
hoede kwam achter de ark van
Jehovah aan, terwĳl er voortdu-
rend op de hoorns werd gebla-
zen.f 14 En zĳ trokken nu op de
tweede dag eenmaal om de stad
heen, waarna zĳ terugkeerden
naar de legerplaats. Zo deden zĳ
zes dagen lang.g

15 Nu geschiedde het op de ze-
vende dag dat zĳ vroeg opston-
den, zodra de dageraad was opge-
klommen, en toen trokken zĳ op
dezelfde wĳze zevenmaal om de
stad heen. Alleen op die ene dag
trokken zĳ zevenmaal omde stad
heen.h 16 Nu geschiedde het bĳ
de zevende maal, dat de priesters
op de hoorns bliezen, waarop J _o-
zua tot het volk zei: „Schreeuwt,i

want Jehovah heeft U de stad ge-
geven.j 17 En de stad moet tot
iets worden wat aan de vernie-
tiging is prĳsgegeven;k [de stad]
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met al wat erin is, behoort Je-
hovah toe. Alleen de prostituee
R _achaba mag in leven blĳven, zĳ
en allen die bĳ haar in huis zĳn,
omdat zĳ de boden die wĳ had-
den uitgezonden, verborgen heeft
gehouden.b 18 Wat ulieden be-
treft, houdt Uslechts weg van dat-
gene wat aan de vernietiging is
prĳsgegeven,c opdat er geen be-
geerte bĳ U opkomtd en GIJ wer-
kelĳk iets neemt van datgene wat
aan de vernietiging is prĳsge-
gevene en de legerplaats van _Is-
ra

¨
el inderdaad tot iets maakt wat

aan de vernietiging is prĳsge-
geven en ze onder de banvloek
brengt.f 19 Doch al het zilver en
het goud en de koperen en ĳzeren
voorwerpen zĳn iets heiligs voor
Jehovah.g Bĳ de schat van Jeho-
vah dient het te komen.”h

20 Het volk dan schreeuwde
toen men op de hoorns ging bla-
zen.i Nu geschiedde het dat zo-
dra het volk het hoorngeschal
hoorde en het volk een luide
strĳdkreet aanhief, daar stortte
de muur tegen de vlakte.j Daar-
na stormde het volk naar bo-
ven, de stad in, ieder recht voor
zich uit, en zĳ namen de stad in.
21 Voorts gaven zĳ alles wat in
de stad was, van man tot vrouw,
van knaap tot grĳsaard en tot
stier en schaap en ezel toe, aan de
vernietiging prĳs door de scherp-
te van het zwaard.k

22 En tot de twee mannen die
belast waren geweest met het ver-
spieden van het land, zei J _ozua:
„Gaat het huis binnen van de
vrouw, de prostituee, en brengt
de vrouw en allen die bĳ haar
horen, naar buiten, juist zoals
GIJ haar gezworen hebt.”l 23 De
jonge mannen die belast waren ge-
weest met het verspieden, gingen
dus naar binnen en brachten R _a-
chab en haar vader en haar moe-
der en haar broers en allen die
bĳ haar hoorden, naar buiten, ja,
haar hele familie brachten zĳ naar
buiten;m en vervolgens wezen zĳ
hun buiten het kamp van _Isra

¨
el

een verblĳfplaats aan.

24 En de stad en alles wat erin
was, verbrandden zĳ met vuur.a

Alleen het zilver en het goud en
de koperen en ĳzeren voorwer-
pen voegden zĳ bĳ de schat van
Jehovah’s huis.b 25 En R _achab,
de prostituee, en het huisgezin
van haar vader en allen die bĳ
haar hoorden, liet J _ozua in le-
ven;c en tot op deze dag woont zĳ
in het midden van _Isra

¨
el,d omdat

zĳ de boden die J _ozua had uitge-
zonden om J _ericho te verspieden,
verborgen had gehouden.e

26 Voorts liet J _ozua toentertĳd
een eed uitspreken, door te zeg-
gen: „Vervloekt voor het aange-
zicht van Jehovah zĳ de man die
opstaat en deze stad, ja, J _ericho,
werkelĳk herbouwt. Ten koste
van zĳn eerstgeborene legge hĳ
het fundament ervan, en ten kos-
te van zĳn jongste zette hĳ de
deuren ervan in.”f

27 Zo bewees Jehovah met J _o-
zua te zĳn,g en zĳn faam verbreid-
de zich over heel de aarde.h

7 Nu begingen de zonen van _Is-
ra

¨
el een daad van ontrouw

ten aanzien van datgene wat aan
de vernietigingwas prĳsgegeven,
doordat _Achan,i de zoon van K _ar-
mi, de zoonvan Z _abdi, de zoon van
Z _era, van de stam J _uda, iets van
het aan de vernietiging prĳsge-
gevene wegnam.j Toen ontbrand-
de Jehovah’s toorn tegen de zonen
van _Isra

¨
el.k

2 Daarop zond J _ozua mannen
uit van J _ericho naar Ai,l dat dicht
bĳ Beth- _Avenm ligt, ten oosten
van B _ethel,n en hĳ zei tot hen:
„Trekt op en verspiedt het land.”
De mannen trokken dus op en
verspiedden Ai.o 3 Daarna keer-
den zĳ tot J _ozua terug en zeiden
tot hem: „Laat niet het hele volk
optrekken. Laat ongeveer twee-
duizend man of ongeveer driedui-
zend man optrekken en Ai slaan.
Vermoei niet het hele volk door de
tocht daarheen, want zĳ zĳn met
weinigen.”

4 Zo trokken ongeveer drie-
duizend man van het volk daar-
heen op, maar zĳ sloegen voor
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de mannen van Ai op de vlucht.a

5 De mannen van Ai nu sloe-
gen van hen ongeveer zesender-
tig man neer, en zĳ gingen hen
achtervolgenb van voor de poort
tot aan Sch _ebarim en bleven hen
neerslaan op de helling. Dienten-
gevolge versmolt het hart van het
volk en het werd als water.c

6 Nu scheurde J _ozua zĳn man-
tels en hĳ viel op zĳn aangezichtd

ter aarde voor de ark van Jeho-
vah, tot de avond toe, hĳ en de
oudere mannen van _Isra

¨
el, en zĳ

wierpen aanhoudend stof op hun
hoofd.e 7 Vervolgens zei J _ozua:
„Ach, Soevereine Heer Jehovah,
waarom hebt gĳ dit volk hele-
maal over de Jord _a _an gebracht,
enkel en alleen om ons in de
hand der Amorieten te geven, zo-
dat die ons kunnen verdelgen?
En haddenwĳ maar besloten aan
gene zĳde van de Jord _a _an te blĳ-
ven!f 8 Neem mĳ niet kwalĳk,
o Jehovah, maar wat kan ik zeg-
gen nadat _Isra

¨
el zĳn vĳanden

de rug heeft toegekeerd? 9 En
de Kana

¨
anieten en alle bewoners

van het land zullen het horen, en
zĳ zullen ons stellig omsingelen
en onze naamvan de aarde afsnĳ-
den;g en wat zult gĳ voor uw gro-
te naam doen?”h

10 Daarop zei Jehovah tot J _o-
zua: „Sta op, gĳ-daar! Waarom
valt gĳ op uw aangezicht? 11 _Is-
ra

¨
el heeft gezondigd, en ook heb-

ben zĳ mĳn verbond overtredeni

dat ik hun als een gebod had opge-
legd; en ook hebben zĳ iets weg-
genomen van datgene wat aan de
vernietiging was prĳsgegeven,j en
ook gestolenk en het ook geheim
gehoudenl en het ook bĳ hun eigen
voorwerpen gelegd.m 12 En de
zonen van _Isra

¨
el zullen niet in

staat zĳn tegen hunvĳanden op te
staan.n Zĳ zullen hun vĳanden de
rug toekeren, want zĳ zĳn tot iets
geworden wat aan de vernietiging
is prĳsgegeven. Ik zal niet meer
met U blĳken te zĳn, tenzĳ GIJ

het aan de vernietiging prĳsge-
gevene uit UW midden verdelgt.o

13 Sta op! Heilig het volk,a en gĳ
moet zeggen: ’Heiligt U morgen,
want dit heeft Jehovah, de God
van _Isra

¨
el, gezegd: „Er is iets in

uw midden wat aan de vernieti-
ging is prĳsgegeven, o _Isra

¨
el.b Gĳ

zult niet tegen uw vĳanden kun-
nen opstaan, totdat GIJ het aan de
vernietiging prĳsgegevene uit UW

midden hebt verwĳderd. 14 En
GIJ moet in de ochtend stam voor
stam aantreden, en het moet ge-
schieden dat de stam die Jeho-
vah zal aanwĳzen,c naderbĳ zal
treden, familie voor familie, en
de familie die Jehovah zal aanwĳ-
zen, zal naderbĳ treden, huisge-
zin voor huisgezin, en het huisge-
zin dat Jehovah zal aanwĳzen, zal
naderbĳ treden, fysiek sterkeman
voor fysiek sterke man. 15 En
het moet geschieden dat degene
die met het aan de vernietiging
prĳsgegevene wordt aangewezen,
met vuur verbrand zal worden,d

hĳ en al wat hem toebehoort, om-
dat hĳ het verbond van Jehovah
heeft overtredene en omdat hĳ een
schandelĳke dwaasheid in _Isra

¨
el

heeft begaan.” ’ ”f

16 Toen stond J _ozua vroeg in
de morgen op en liet _Isra

¨
el na-

derbĳ treden, stam voor stam er-
van, en de stam J _uda werd aan-
gewezen. 17 Vervolgens liet hĳ
de families van J _uda naderbĳ tre-
den en wees de familie der Zar-
hieteng aan, waarna hĳ de familie
der Zarhieten naderbĳ liet tre-
den, fysiek sterke man voor fy-
siek sterke man, en Z _abdi werd
aangewezen. 18 Ten slotte liet
hĳ zĳn huisgezin naderbĳ tre-
den, fysiek sterke man voor fy-
siek sterke man, en _Achan werd
aangewezen,h de zoon van K _ar-
mi, de zoon van Z _abdi, de zoon
van Z _era, van de stam J _uda.
19 Toen zei J _ozua tot _Achan:
„Mĳn zoon, geef alstublieft heer-
lĳkheid aan Jehovah, de God van

_Isra
¨
el,i en doe voor hem belĳ-

denis,j en vertel mĳk alstublieft:
Wat hebt gĳ gedaan? Verbergl

het niet voor mĳ.”
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20 Daarop antwoordde _Achan
J _ozua en zei: „Inderdaad, ik — ik
heb gezondigd tegen Jehovah, de
Godvan _Isra

¨
el,a en zo en zo heb ik

gedaan. 21 Toen ik bĳ de buit
een mooi ambtskleed uit S _inearb

te zien kreegc en tweehonderd
zilveren sikkelen en een gouden
staaf, waarvan het gewicht vĳf-
tig sikkelen was, wilde ik die
graag hebben,d en ik heb ze ge-
nomen;e en zie! ze zĳn in de aar-
de verstopt midden in mĳn tent,
met het geld eronder.”f

22 Direct zond J _ozua boden, en
zĳ spoedden zich aanstonds naar
de tent, en zie! het was in zĳn
tent verstopt, met het geld eron-
der. 23 Zĳ dan namen die [din-
gen] uit het midden van de tent
weg en brachten ze bĳ J _ozua en
alle zonen van _Isra

¨
el en stortten

ze voor het aangezicht van Jeho-
vah uit. 24 Hierop nam J _ozua,
en heel _Isra

¨
el met hem, _Achan,g

de zoon van Z _era, en het zilver
en het ambtskleed en de staaf
goudh en zĳn zonen en zĳn doch-
ters en zĳn stier en zĳn ezel en
zĳn kleinvee en zĳn tent en al-
les wat hĳ bezat, en zĳ voerden
hen op naar de laagvlakte van

_Achor.i 25 Nu zei J _ozua: „Waar-
om hebt gĳ de banvloek over ons
gebracht?j Jehovah zal op deze
dag de banvloek over u brengen.”
Toen ging heel _Isra

¨
el hem met

stenen werpen,k waarna zĳ hen
met vuur verbrandden.l Aldus
stenigden zĳ hen met stenen.
26 Voorts richtten zĳ een gro-
te steenhoop boven hem op, die
er tot op deze dag nog is.m Toen
wendde Jehovah zich af van zĳn
brandende toorn.n Daarom werd
de naam van die plaats tot op deze
dag de Laagvlakte van _Achoro ge-
noemd.

8 Toen zei Jehovah tot J _ozua:
„Wees niet bevreesd, noch ver-

schrikt.p Neem al het krĳgsvolk
met u en sta op, trek op naar Ai.
Zie, ik heb de koning van Ai en
zĳn volk en zĳn stad en zĳn land
in uw hand gegeven.q 2 En gĳ

moet met Ai en met zĳn koning
doen net zoals gĳ met J _ericho en
zĳn koning hebt gedaan.a Alleen
moogt gĳlieden zĳn buit en zĳn
huisdieren voor UZELF plunderen.b

Leg u een hinderlaag tegen de
stad, aan haar achterzĳde.”c

3 Bĳgevolg stonden J _ozua en al
het krĳgsvolkd op omnaarAi op te
trekken, waarna J _ozua dertigdui-
zend man, dappere, sterke man-
nen,e uitkoos en hen ’s nachts uit-
zond. 4 Voorts gebood hĳ hun
en zei: „Ziet, GIJ ligt in hinderlaagf

tegen de stad, aan de achterzĳde
van de stad. Gaat niet zo heel ver
van de stad af, en GIJ moet U allen
gereedhouden. 5 Wat mĳ aan-
gaat en al het volk dat bĳ mĳ is,
wĳ zullen ons tot dicht bĳ de stad
begeven. En het moet geschieden
dat, ingeval zĳ tegen ons uittrek-
ken, net zoals de eerste keer,g wĳ
dan voor hen moeten vluchten.
6 En zĳ moeten uittrekken ach-
ter ons aan, totdat wĳ hen van de
stad hebben weggelokt, want zĳ
zullen zeggen: ’Ze vluchten voor
ons, net zoals de eerste keer.’h

En wĳ moeten voor hen vluchten.
7 Dan zult G

´
I
´
J uit de hinderlaag

opstaan, en GIJ moet de stad in be-
zit nemen; en Jehovah, UW God,
zal ze stellig in UW hand geven.i

8 En het moet geschieden dat zo-
dra GIJ de stad hebt veroverd, GIJ

de stad in brand dient te steken.j

Overeenkomstig Jehovah’s woord
dient GIJ te handelen. Ziet, ik heb
het U geboden.”k

9 Daarna zond J _ozua hen uit
en zĳ trokken naar de plaats van
de hinderlaag en maakten kwar-
tier tussen B _ethel en Ai, ten
westen van Ai, terwĳl J _ozua die
nacht nog temiddenvanhet volk
doorbracht.

10 Toen stond J _ozua vroeg in
de morgen opl en inspecteerde
het volk en trok op, hĳ en de
oudere mannen van _Isra

¨
el, voor

het volk uit naar Ai. 11 En al
het krĳgsvolkm dat bĳ hem was,
trok op, om de stad te naderen en
tot v

´
o

´
or de stad te komen, en ver-
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volgens legerden zĳ zich ten noor-
denvan Ai, met het dal tussen hen
en Ai in. 12 Ondertussen nam
hĳ ongeveer vĳfduizend man en
legde hen in een hinderlaaga tus-
sen B _ethelb en Ai, tenwesten van
de stad. 13 Zo stelde het volk
het hoofdkamp op, dat ten noor-
den van de stad was,c en de uiter-
ste achterhoede ervan, die ten
westen van de stad was,d en ver-
volgens trok J _ozua die nacht tot
midden in de laagvlakte.

14 Nu geschiedde het dat zodra
de koning van Ai dit zag, de man-
nen van de stad voorts gehaast
werden en vroeg opstonden en te-
gen _Isra

¨
el ten strĳde uittrokken,

hĳ en al zĳn volk, op de bestemde
tĳd, v

´
o

´
or de woestĳnvlakte. Wat

hem betreft, hĳ wist niet dat hem
achter de stadeen hinderlaag was
gelegd.e 15 Toen J _ozua en heel

_Isra
¨
el zich voor hun aangezicht

een slag lieten toebrengen,f sloe-
gen zĳ voorts op de vlucht langs
deweg van de wildernis.g 16 Nu
werd al het volk dat in de stad
was, opgeroepen om hen na te ja-
gen, en zĳ gingen J _ozua najagen
en werden van de stad wegge-
lokt.h 17 En er bleef geen man
in Ai en B _ethel over die niet uit-
trok, _Isra

¨
el achterna, zodat zĳ de

stad wĳd open lieten en _Isra
¨
el

gingen najagen.

18 Jehovah zei nu tot J _ozua:
„Strek de werpspies die in uw
hand is naar Ai uit,i want ik zal
het in uw hand geven.”j Bĳge-
volg strekte J _ozua de werpspies
die in zĳn hand was, naar de stad
uit. 19 En het krĳgsvolk in de
hinderlaag stond vlug van zĳn
plaats op, en op het ogenblik dat
hĳ zĳn hand uitstrekte, snelden
zĳ toe, waarna zĳ de stad binnen-
gingen en haar innamen.k Vervol-
gens haastten zĳ zich en staken
de stad in brand.l

20 De mannen van Ai dan
wendden zich om en keken, en
zie, de rook van de stad steeg
ten hemel, en zĳ bleken niet in
staat te zĳn her- of derwaarts te

vluchten. En het volk dat op
de vlucht was naar de wilder-
nis, keerde zich tegen de achter-
volgers. 21 En J _ozua en heel _Is-
ra

¨
el zagen dat het krĳgsvolk in

de hinderlaaga de stad had inge-
nomen, en dat de rook van de stad
omhoogsteeg, en dus keerden zĳ
zich omen gingen de mannen van
Ai neerslaan. 22 En die ande-
ren kwamen hunuit de stad tege-
moet, zodat zĳ midden tussen _Is-
ra

¨
el geraakten, dezen aan de ene

kant en genen aan de andere kant,
en zĳ gingen hen neerslaan tot-
dat er niemand meer van hen over
was, noch overlevende noch ont-
snapte.b 23 En de koningc van
Ai namen zĳ levend gevangen en
brachten hem toen bĳ J _ozua.

24 Nu geschiedde het dat ter-
wĳl _Isra

¨
el het doden van alle in-

woners van Ai op het veld, in de
wildernis waar zĳ henhadden ach-
tervolgd, ten einde bracht, zĳ al-
len zonder uitzondering door de
scherpte van het zwaard bleven
vallen, totdat zĳ hun einde had-
den gevonden. Daarna keerde heel

_Isra
¨
el terug naar Ai en sloeg het

met de scherpte van het zwaard.
25 En [het getal van] alle ge-
vallenen op die dag, zowel man-
nen als vrouwen, bedroeg twaalf-
duizend, heel de bevolking van
Ai. 26 En J _ozua trok zĳn hand,
waarmee hĳ de werpspies uitge-
strekt hield, niet terugd totdat
hĳ alle inwoners van Ai aan de
vernietiging had prĳsgegeven.e

27 Alleen de huisdieren en de
buit van die stad plunderde _Isra

¨
el

voor zichzelf, overeenkomstig Je-
hovah’s woord, dat hĳ J _ozua ge-
boden had.f

28 Voorts verbrandde J _ozua Ai
en maakte het voor onbepaalde
tĳd tot een puinheuvel,g tot een
woestenĳ tot op deze dag. 29 En
hĳ hing de koning van Aih aan
een paal tot aan de avondstond;i

en toen de zon op het punt stond
onder te gaan, gaf J _ozua orders,
waarna men zĳn dode lichaam
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van de paal afnama en het aan de
ingang van de stadspoort wierp
en een grote steenhoop boven
hem oprichtte, die er tot op deze
dag nog is.

30 In die tĳd nu bouwde J _o-
zua op de berg _Ebal een altaarb

voor Jehovah, de God van _Isra
¨
el,c

31 juist zoals M _ozes, de knecht
van Jehovah, de zonen van _Isra

¨
el

had geboden, gelĳk in het boek
van de wetd van M _ozes geschre-
ven staat: „Een altaar van hele
stenen, waarover men geen ĳze-
ren werktuig gezwaaid heeft”;e

en zĳ gingen daarop brandoffers
aan Jehovah brengen en gingen
gemeenschapsoffers slachten.f

32 Toen schreef hĳ daar op de
stenen een afschriftg van de wet
van M _ozes, die hĳ voor het aan-
gezicht van de zonen van _Isra

¨
el

geschreven had.h 33 En heel _Is-
ra

¨
el en hun oudere manneni en de

beambten en hun rechters ston-
den aan deze en aan gene zĳde
van de Ark, tegenover de pries-
ters,j de levieten, die de ark van
het verbond van Jehovah droe-
gen,k zowel de inwonende vreem-
deling als de ingeborene,l de ene
helft van hen tegenover de berg
G _erizimm en de andere helft van
hen tegenover de berg _Ebaln (juist
zoals M _ozes, de knecht van Jeho-
vah, had geboden),o opdat het volk
_Isra

¨
el eerst gezegendp kon wor-

den. 34 En daarna las hĳ alle
woorden van de wet hardop voor,q

de zegenr en de vervloeking,s over-
eenkomstig alles wat in het boek
der wet geschreven staat. 35 Er
bleek geen woord te zĳn van al-
les wat M _ozes geboden had, dat J _o-
zua niet voorlas voor de hele ge-
meente van _Isra

¨
el,t te zamen met

de vrouwenu en de kleinenv en de
inwonende vreemdelingenw die in
hun midden wandelden.

9 Nu geschiedde het dat zodra
al de koningenx het hoorden

die aan de zĳde van de Jord _a _an in
het bergland en in de Sjef _ela en
langs de hele kust van de Grote
Zeey en tegenover de L _ibanonz

waren, de Hethietena en de Amo-
rieten, de Kana

¨
anieten,b de Fere-

zieten,c de Hevieten en de Jebu-
sieten,d 2 zĳ zich allen voorts
aaneensloten om eendrachtig te-
gen J _ozua en _Isra

¨
el oorlog te voe-

ren.e

3 En de inwoners van G _ibeonf

hoorden wat J _ozua met J _erichog

en Aih had gedaan. 4 Daarom
gingen zĳ, geheel uit eigen bewe-
ging, met schranderheid te werki

en zĳ begaven zich op weg en
voorzagen zich van mondvoor-
raad en namen versleten zakken
voor hun ezels, en versleten en ge-
barsten en samengebonden wĳn-
zakken,j 5 en versleten en opge-
lapte sandalen aan hun voeten, en
versleten kleren aan het lĳf, en
al het brood van hun mondvoor-
raad bleek droog en verkruimeld
te zĳn. 6 Toen gingen zĳ naar
J _ozua in het kamp te G _ilgalk en
zeiden tot hemen demannen van

_Isra
¨
el: „Wĳ zĳn uit een ver land

gekomen. Nu dan, SLUIT een ver-
bondl met ons.” 7 Hierop zei-
den de mannen van _Isra

¨
el tot de

Hevieten:m „Misschien woont gĳ
wel in onze buurt. Hoe zouden
wĳ dan een verbond met u kun-
nen sluiten?”n 8 Zĳ zeiden op
hun beurt tot J _ozua: „Wĳ zĳn uw
knechten.”o

Toen zei J _ozua tot hen: „Wie zĳt
GIJ, en waar komt GIJ vandaan?”
9 Hierop zeiden zĳ tot hem: „Uit
een zeer ver landp zĳn uw knech-
ten gekomen met betrekking tot
de naamq van Jehovah, uw God,
want wĳ hebben gehoord van zĳn
faam en van alles wat hĳ in Eg _yp-
te heeft gedaan,r 10 en van al-
les wat hĳ de beide koningen der
Amorieten, die aan gene zĳde van
de Jord _a _an waren, namelĳk S _i-
hon,s de koning van H _esbon, en
Og,t de koning van B _asan, die
in _Astarothu was, heeft gedaan.
11 Daarom zeiden onze oude-
re mannen en alle bewoners van
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ons land het volgende tot ons:a

’Neemt mondvoorraad voor de
tocht inUW handen en gaat hun te-
gemoet, en GIJ moet tot hen zeg-
gen: „Wĳ zĳn UW knechten.b Nu
dan, sluit een verbond met ons.” ’c

12 Dit brood van ons — het was
warm toen wĳ het als onze mond-
voorraad uit onze huizen meena-
men, op de dag dat wĳ weggingen
om hier naar U toe te komen, en
nu, zie! het is droog en verkrui-
meld.d 13 En dit zĳn de wĳnzak-
ken, die wĳ nieuw gevuld hebben,
en zie! ze zĳn gebarsten,e en deze
kleren en sandalen van ons — ze
zĳn versleten ten gevolge van de
zeer lange tocht.”

14 Hierop namen de mannen
iets van hun mondvoorraad, en zĳ
deden geen navraag uit de mond
van Jehovah.f 15 Toen sloot J _o-
zua vrede met heng en sloot een
verbond met hen dat hĳ hen in
leven zou laten, waarop de over-
stenh van de vergadering het hun
bezwoeren.i

16 Nugeschiedde het dat zĳ na
verloop van drie dagen, nadat zĳ
een verbond met hen hadden ge-
sloten, te horen kregen dat zĳ
dicht bĳ hen waren en in hun
buurt woonden. 17 Toen braken
de zonen van _Isra

¨
el op en kwa-

men op de derde dag bĳ hun ste-
den, en hun steden waren G _ibeonj

en Kef _irak en Be _
¨
erothl en K _irjath-

Je _arim.m 18 En de zonen van _Is-
ra

¨
el sloegen hen niet, omdat de

oversten van de vergadering het
hun bĳ Jehovah, de God van _Is-
ra

¨
el,n bezworeno hadden. En de

hele vergadering ging tegen de
oversten murmureren.p 19 Hier-
op zeiden al de oversten tot heel
de vergadering: „Wĳ, van onze
zĳde, hebben het hun bĳ Jeho-
vah, deGodvan _Isra

¨
el, bezworen,

en nu mogen wĳ hen niet aan-
tasten.q 20 Dit zullen wĳ met
hen doen, waarbĳ wĳ hen in leven
laten, opdat er geen verontwaar-
diging over ons komt om de eed
die wĳ hun gezworen hebben.”r

21 Daarom zeiden de oversten
tot hen: „Laat hen leven en laat

hen houthakkers en waterput-
ters voor heel de vergadering wor-
den,a juist zoals de oversten hun
hebben beloofd.”b

22 Nu riep J _ozua hen en sprak
tot hen en zei: „Waarom hebt GIJ

ons bedrogen door te zeggen: ’Wĳ
zĳn heel ver van U verwĳderd’,c

terwĳl GIJ in ons eigen midden
woont?d 23 En nu zĳt GIJ ver-
vloekt,e en de positie van slaaff

en van houthakkers en waterput-
ters voor het huis van mĳn God
zal nimmer van U worden afge-
sneden.”g 24 Toen antwoordden
zĳ J _ozua en zeiden: „Het was om-
dat aan uw knechten onomwon-
den werd meegedeeld dat Jeho-
vah, uw God, zĳn knecht M _ozes
geboden had U heel het land te ge-
ven en alle bewoners van het land
van voor UW aangezicht te ver-
delgen,h en wĳ werden zeer be-
vreesd voor onze ziel wegens U.i

Daarom hebben wĳ deze zaak ge-
daan.j 25 Nu dan, hier zĳn wĳ,
in uw hand. Juist zoals het goed
en recht is in uw ogen om met ons
te doen, doe dat.”k 26 Toen deed
hĳ zo met hen en bevrĳdde hen
uit de hand der zonen van _Isra

¨
el,

en zĳ doodden hen niet.l 27 Bĳ-
gevolg maaktem J _ozua hen op die
dag tot houthakkers en water-
putters voor de vergaderingn en
voor Jehovah’s altaar, tot op deze
dag, op de plaats die hĳ zou uit-
kiezen.o

10 Nu geschiedde het dat zo-
dra Ad _oni-Z _edek, de ko-

ning van Jer _uzalem, hoorde dat
J _ozua Ai had ingenomenp en het
vervolgens aan de vernietiging
had prĳsgegeven,q dat hĳ met
Ai en zĳn koning gedaan hadr

net zoals hĳ met J _erichos en
zĳn koning had gedaan,t en dat
de inwoners van G _ibeon vrede
met _Isra

¨
el hadden geslotenu en

zich in hun midden ophielden,
2 hĳ zeer bevreesd werd,v omdat
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G _ibeon een grote stadwas, als een
der koninklĳke steden, en omdat
het groter was dan Ai,a en al zĳn
mannen sterke mannen waren.
3 Dientengevolge zond Ad _oni-
Z _edek, de koning van Jer _uzalem,b

aan H _oham, de koning van H _e-
bron,c en aan P _iream, de koning
van J _armuth,d en aan Jaf _ia, de ko-
ning van L _achis,e en aan D _ebir,
de koning van _Eglon,f de volgende
boodschap: 4 „Trekt op naarmĳ
en helpt mĳ en laten wĳ G _ibeon
slaan, want het heeft vrede geslo-
ten met J _ozua en de zonen van _Is-
ra

¨
el.”g 5 Hierop verzamelden zĳ

zich en trokken op, vĳf koningen
der Amorieten:h de koning van Je-
r _uzalem, de koning van H _ebron,
de koning van J _armuth, de koning
van L _achis, de koning van _Eglon,
zĳ en al hun legerkampen, en zĳ
gingen zich voor G _ibeon legeren
en ertegen strĳden.

6 Toen zonden de mannen van
G _ibeon aan J _ozua in het kamp
te G _ilgali de volgende boodschap:
„Laat uw hand niet verslappen
ten aanzien van uw slaven.j Trek
vlug naar ons op en red ons toch
en help ons, want alle koningen
der Amorieten die het bergland
bewonen, hebben zich tegen ons
aaneengesloten.” 7 J _ozua trok
dus van G _ilgal op, hĳ en al het
krĳgsvolk met hemk en alle dap-
pere, sterke mannen.l

8 Voorts zei Jehovah tot J _ozua:
„Wees niet bevreesd voor hen,m

want ik heb hen in uw hand ge-
geven.n Geen man van hen zal
tegen u stand kunnen houden.”o

9 J _ozua nu overviel hen onver-
hoeds. De hele nacht was hĳ van
G _ilgal uit opgetrokken. 10 Toen
bracht Jehovah hen voor het aan-
gezicht van _Isra

¨
el in verwarring,p

waarop zĳ te G _ibeon een gro-
te slachting onder hen aanricht-
tenq en hen daarna achtervolg-
den langs de weg die opklimt
naar Beth-H _oron en hen bleven
slaan tot Az _ekar en Makk _edas

toe. 11 Nu geschiedde het dat
terwĳl zĳ voor _Isra

¨
el wegvlucht-

ten en zich op de helling van
Beth-H _oron bevonden, Jehovah
uit de hemel grote stenena op
hen wierp, tot Az _eka toe, zodat zĳ
stierven. Er stierven er meer door
de hagelstenen dan er door de
zonen van _Isra

¨
el met het zwaard

werden gedood.

12 Toen was het dat J _ozua er-
toe overging tot Jehovah te spre-
ken, op de dag dat Jehovah de
Amorieten aan de zonen van _Is-
ra

¨
el overleverde, en hĳ zei vervol-

gens voor de ogen van _Isra
¨
el:

„Zon,b sta onbeweeglĳk boven
G _ibeon,c

Enmaan, boven de laagvlakte
van _Ajalon.”d

13 Bĳgevolg bleef de zon onbe-
weeglĳk staan, en de maan stond
werkelĳk stil, totdat de natie
zich op haar vĳanden kon wre-
ken.e Staat dit niet geschreven
in het boek van J _asjar?f En de
zon bleef midden aan de hemel
staan en haastte zich ongeveer
een hele dag niet om onder te
gaan.g 14 En geen dag is er als
die gebleken, noch daarvoor noch
daarna, doordat Jehovah naar de
stem van een mens luisterde,h

want Jehovah streed zelf voor _Is-
ra

¨
el.i

15 Hieropkeerde J _ozua en heel
_Isra

¨
el met hem naar het kamp te

G _ilgalj terug.

16 Intussen vluchttenk die vĳf
koningen en verscholen zich in
de grot bĳ Makk _eda.l 17 Toen
werd het volgende aan J _ozua be-
richt: „De vĳf koningen zĳn ge-
vonden, verscholen in de grot
bĳ Makk _eda.”m 18 Daarop zei
J _ozua: „Rolt grote stenen voor
de opening van de grot en stelt
daarover mannen aan om hen te
bewaken. 19 Wat ulieden aan-
gaat, blĳft niet staan. Jaagt UW

vĳanden na, en GIJ moet hen in
de achterhoede slaan.n Laat hen
niet binnen hun steden komen,
want Jehovah, UWGod, heeft hen
in UW hand gegeven.”o

20 Nu geschiedde het dat zo-
dra J _ozua en de zonen van _Isra

¨
el

ge
¨
eindigd hadden een zeer grote
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slachting onder hen aan te rich-
ten, totdat zĳ hun einde had-
den gevonden,a en degenen van
hen die het hadden overleefd, wa-
ren ontsnapt en vervolgens de
versterkte steden binnengingen,b

21 heel het volk zich in vrede
op de terugweg begaf naar het
kamp, naar J _ozua, te Makk _eda.
Geen man spitste zĳn tong tegen
de zonenvan _Isra

¨
el.c 22 Toen zei

J _ozua: „Opent de ingang van de
grot en brengt die vĳf koningen
uit de grot bĳ mĳ.” 23 Dit deden
zĳ toen, waarop zĳ die vĳf konin-
gen uit de grot bĳ hem brachten:
de koning van Jer _uzalem,d de ko-
ning van H _ebron,e de koning van
J _armuth, de koning van L _achis,f

de koning van _Eglon.g 24 Nu ge-
schiedde het dat zodra zĳ die ko-
ningen bĳ J _ozua hadden gebracht,
J _ozua vervolgens alle mannen van

_Isra
¨
el riep en tot de aanvoerders

van de krĳgslieden, die met hem
meegetrokken waren, zei: „Treedt
naar voren. Zet UW voet op de
nek van deze koningen.”h Zĳ tra-
den dus naar voren en zetten hun
voet op hun nek.i 25 En J _ozua
zei verder tot hen: „Weest niet be-
vreesd, noch verschrikt.j Weest
moedig en sterk, want zo zal Je-
hovah doen met al UW vĳanden
tegen wie GIJ strĳdt.”k

26 En daarna ging J _ozua ertoe
over hen neer te slaan en hen ter
dood te brengen en hen aan vĳf
palen op te hangen, en zĳ bleven
tot de avond aan de palen han-
gen.l 27 Nu geschiedde het dat
J _ozua ten tĳde van het onder-
gaan der zon orders gaf, waarop
men hen van de palen afnamm en
hen in de grot wierp waar zĳ zich
hadden verscholen. Voorts plaat-
ste men grote stenen voor de in-
gang van de grot — die er tot op
de dag van vandaag nog zĳn.

28 En J _ozua nam op die dag
Makk _edan in en sloeg het ver-
volgens met de scherpte van het
zwaard. Wat zĳn koning betreft,
hĳ gaf hem en iedere ziel die
daarin was, aan de vernietiging

prĳs.a Hĳ liet niemand in leven.
Hĳ deed dus met de koning van
Makk _edab net zoals hĳ met de ko-
ning van J _ericho had gedaan.

29 Toen trok J _ozua en heel _Is-
ra

¨
el met hem van Makk _eda ver-

der naar L _ibna en streed tegen
L _ibna.c 30 Bĳgevolg gaf Jeho-
vah ook deze [stad] en haar ko-
ning in _Isra

¨
els hand, waarna zĳ

haar en iedere ziel die daarin
was, met de scherpte van het
zwaard sloegen. Zĳ lieten nie-
mand daarin in leven. Zĳ deden
dus met haar koning net zoals zĳ
met de koning van J _ericho had-
den gedaan.d

31 Vervolgens trok J _ozua en
heel _Isra

¨
el met hem van L _ibna

verder naar L _achise en legerde
zich toen voor [de stad] en streed
ertegen. 32 Bĳgevolg gaf Jeho-
vah L _achis in _Isra

¨
els hand, zo-

dat zĳ het op de tweede dag in-
namen, en vervolgens sloegen zĳ
het en iedere ziel die daarin was,
met de scherpte van het zwaard,f

overeenkomstig alles wat zĳ met
L _ibna hadden gedaan.

33 Het was toen dat H _oram,
de koning van G _ezer,g optrok om
L _achis te helpen. J _ozua sloeg dus
hem en zĳn volk, totdat hĳ nie-
mand van hem meer in leven had
gelaten.h

34 Toen trok J _ozua en heel _Is-
ra

¨
el met hem van L _achis ver-

der naar _Egloni en legerde zich
voor [de stad] en streed ertegen.
35 En zĳ namen het ten slotte
op die dag in en sloegen het toen
met de scherpte van het zwaard,
en zĳ gaven iedere ziel die daar-
in was, op die dag aan de vernie-
tiging prĳs, overeenkomstig alles
wat zĳ met L _achis hadden ge-
daan.j

36 Daarna trok J _ozua en heel
_Isra

¨
el met hem van _Eglon naar

H _ebronk op en streed ertegen.
37 En zĳ namen het ten slotte
in en sloegen het toen met zĳn
koning en alle bĳbehorende ste-
den en iedere ziel die daarin was,
met de scherpte van het zwaard.
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Hĳ liet niemand in leven, overeen-
komstig alles wat hĳ met _Eglon
had gedaan. Hĳ gaf het dus met
iedere ziel die daarin was, aan de
vernietiging prĳs.a

38 Ten laatste keerde J _ozua en
heel _Isra

¨
el met hem terug naar

D _ebirb en streedertegen. 39 En
hĳ nam het ten slotte in met zĳn
koning en alle bĳbehorende ste-
den, waarna zĳ hen sloegen met
de scherpte van het zwaard en
iedere ziel die daarin was, aan de
vernietiging prĳsgaven.c Hĳ liet
niemand in leven.d Net zoals hĳ
met H _ebron had gedaan en net
zoals hĳ met L _ibna en zĳn koning
had gedaan, deed hĳ ook met D _e-
bir en zĳn koning.e

40 J _ozua dan sloeg het gehe-
le land van het berglandf en de
N _egebg en de Sjef _elah en de hel-
lingen,i en al hun koningen. Hĳ
liet niemand in leven, en al wat
adem had,j gaf hĳ aan de vernie-
tiging prĳs,k juist zoals Jehovah,
de God van _Isra

¨
el, had geboden.l

41 Voorts sloeg J _ozua hen van
K _ades-Barn _eam tot G _azan en het
hele land G _oseno en tot G _ibeonp

toe. 42 En J _ozua maakte zich
in

´
e

´
en keer van al die koningen

en hun land meester,q want het
was Jehovah, de God van _Isra

¨
el,

die voor _Isra
¨
el streed.r 43 Daar-

na keerde J _ozua en heel _Isra
¨
el

met hemnaar het kamp teG _ilgals

terug.

11 Nu geschiedde het dat zo-
dra J _abin, de koning van

H _azor, hiervan hoorde, hĳ voorts
een boodschap zond aan J _obab,
de koning van M _adon,t en aan de
koning van S _imron en de koning
van _Achsaf,u 2 en aan de ko-
ningen die in het noorden, in het
bergland, en in de woestĳnvlak-
ten ten zuidenvan K _innerethv en
in de Sjef _elaw en op de bergrug-
gen van Dorx in het westen wa-
ren, 3 de Kana

¨
anieteny in het

oosten en het westen, en de Amo-
rietenz en de Hethietena en de
Ferezietenb en de Jebusietenc in
het bergland en de Hevietend aan
de voet van de H _ermone in het

land M _izpa.a 4 Zĳ trokken dus
uit, zĳ en al hun legerkampen
met hen, een talrĳk volk, in zo
groten getale als de zandkorrels
die aan de zeeoever zĳn,b en zeer
veel paardenc en strĳdwagens.
5 Voorts kwamen al die konin-
gen volgens afspraak bĳeen en
gingen zich gezamenlĳk legeren
bĳ de wateren van M _erom om te-
gen _Isra

¨
el te strĳden.d

6 Hierop zei Jehovah tot J _ozua:
„Vrees niet wegens hen,e want
morgen om deze tĳd lever ik hen
allen als verslagenen aan _Isra

¨
el

over. Hun paarden zult gĳ de pe-
zen doorsnĳdenf en hun wagens
zult gĳ in het vuur verbranden.”g

7 J _ozua dan en heel het krĳgs-
volk met hem kwam onverhoeds
op hen af langs de wateren van
M _erom en overviel hen. 8 Toen
gaf Jehovah hen in _Isra

¨
els hand,h

waarop zĳ hen sloegen en achter-
volgden tot aan het volkrĳke S _i-
doni en tot aan M _isrefoth-M _a

¨
ımj

en tot aan de valleivlakte van
M _izp

´
ek in het oosten; en zĳ ble-

ven hen slaan totdat zĳ niemand
van hen meer in leven hadden
gelaten.l 9 Daarna deed J _ozua
met hen juist zoals Jehovah hem
had gezegd: hun paarden sneed
hĳ de pezen doorm en hunwagens
verbrandde hĳ in het vuur.n

10 Meer dan dat, J _ozua maakte
in die tĳdo rechtsomkeert en nam
H _azorp in; en zĳn koning sloeg
hĳ neer met het zwaard,q want
H _azor was voordien het hoofd
van al die koninkrĳken. 11 Zĳ
dan sloegen iedere ziel die daar-
in was, met de scherpte van het
zwaard, [hen] aan de vernieti-
ging prĳsgevend.r Volstrekt niets
wat ademhad, werdovergelaten,s

en hĳ verbrandde H _azor in het
vuur. 12 En J _ozua maakte zich
meester van alle steden van deze
koningen en van al hun koningen
en sloeg ze toen met de scherpte
van het zwaard.t Hĳ gaf ze aan de
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vernietiging prĳs,a juist zoals M _o-
zes, de knecht van Jehovah, gebo-
den had.b 13 Slechts alle steden
die op hun eigen heuvels lagen,
verbrandde _Isra

¨
el niet, behalve

dan alleen H _azor, dat wel door
J _ozua werd verbrand. 14 En de
hele buit van die steden en de
huisdieren plunderden de zonen
van _Isra

¨
el voor zichzelf.c Alleen

alle mensen sloegen zĳ met de
scherpte van het zwaard, totdat
zĳ hen verdelgd hadden.d Zĳ lie-
ten niemand die adem had, over-
blĳven.e 15 Juist zoals Jehovah
zĳn knecht M _ozes geboden had,
zo gebood M _ozes J _ozua,f en zo
deed J _ozua. Geen woord van al
wat Jehovah M _ozes geboden had,
schoof hĳ terzĳde.g

16 J _ozua dan veroverde heel dit
land, het bergland en heel de N _e-
gebh en het hele land G _oseni en de
Sjef _elaj en de Ar _abak en het berg-
land van _Isra

¨
el met zĳn Sjef _ela,l

17 van de berg Ch _alak,m die naar
S _e

¨
ırn oploopt, en tot aan B _a

¨
al-

Gado in de valleivlakte van de L _i-
banon aan de voet van de berg
H _ermon,p en hĳ maakte zich mees-
ter van al hun koningen, waar-
na hĳ hen neersloeg en ter dood
bracht.q 18 Vele dagen heeft J _o-
zua oorlog gevoerd tegen al deze
koningen. 19 Er bleek geen stad
te zĳn die vrede sloot met de zo-
nen van _Isra

¨
el, behalve de Hevie-

tenr die in G _ibeon woonden.s Alle
andere namen zĳ door oorlog in.t

20 Want het bleek Jehovah’s weg
te zĳn hun hart verstokt te la-
ten worden,u zodat zĳ _Isra

¨
el de

oorlog zouden verklaren, opdat hĳ
hen aan de vernietiging zou kun-
nen prĳsgeven, zodat zĳ niet voor
een gunstige bejegening in aan-
merking zouden komen,v maar op-
dat hĳ hen zou kunnen verdelgen,
juist zoals JehovahM _ozes geboden
had.w

21 Bovendien ging J _ozua toen-
tertĳd de Enakietenx afsnĳden
uit het bergland, uit H _ebron, uit
D _ebir, uit _Anaby en uit het hele
berglandvan J _uda en uit het hele

bergland van _Isra
¨
el.a Met hun

steden gaf J _ozua hen aan de ver-
nietiging prĳs.b 22 Er bleven
geen Enakieten meer over in het
land der zonen van _Isra

¨
el. Alleen

in G _aza,c in Gathd en in _Asdode

bleven er over.f 23 J _ozua ver-
overde dus het gehele land, over-
eenkomstig alles wat Jehovah
aan M _ozes beloofd had,g en daar-
na gaf J _ozua het aan _Isra

¨
el ten

erfdeel volgens de hun toekomen-
de delen, naar hun stammen.h En
het land rustte van de oorlog.i

12 Dit nu zĳn de koningen
van het land die door de

zonen van _Isra
¨
el werden ver-

slagen en wier land zĳ vervol-
gens in bezit namen aan de zĳde
van de Jord _a _an tegen de opgang
der zon,j van het stroomdal van
de _Arnonk tot aan de berg H _er-
mon,l en heel de Ar _abam tegen
de opgang [der zon]: 2 S _ihon,n

de koning der Amorieten, die in
H _esbono woonde [en] die heerste
vanaf _Aro

¨
er,p dat aan de oever

van het stroomdal van de _Arnonq

lag, en over het midden van het
stroomdal, en over de helft van
G _ilead tot aan het stroomdal van
de J _abbok,r de grens van de zo-
nen van _Ammon, 3 en over de
Ar _abas tot aan de zee van K _inne-
retht tegen het oosten en tot aan
de zee van de Ar _aba, de Zout-
zee,u aan de oostkant, in de rich-
ting van Beth-J _esimoth,v en zuid-
waarts tot onder aan de hellingen
van de P _isga.w

4 En het gebiedvan Og,x de ko-
ning van B _asan, een van de over-
geblevenen van de Refa

¨
ıeten,y

die in _Astarothz en Edr _e
¨
ıa woon-

de, 5 en die heerste in [het ge-
bied van] de berg H _ermonb en te
S _alcha en in heel B _asan,c tot aan
de grens der Gesurietend en Ma

¨
a-

chathieten,e en over de helft van
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G _ilead, tot het gebiedvan S _ihon,a

de koning van H _esbon.b

6 M _ozes, de knecht van Jeho-
vah, en de zonen van _Isra

¨
el ver-

sloegen hen,c waarna M _ozes, de
knecht van Jehovah, het [land]
aan de Rubenietend en de Gadie-
tene en de halve stam Man _assef

tot een bezitting gaf.

7 En dit zĳn de koningen van
het land die door J _ozua en de
zonen van _Isra

¨
el werden versla-

gen aan de zĳde van de Jord _a _an
tegen het westen, van B _a

¨
al-Gadg

in de valleivlakte van de L _iba-
nonh en tot aan de berg Ch _alak,i

die naar S _e
¨
ırj oploopt, waarna J _o-

zua het [land] aan de stammen
van _Isra

¨
el tot een bezitting gaf,

volgens de hun toekomende de-
len,k 8 in het bergland en in de
Sjef _ela en in de Ar _aba en op de
hellingen en in de wildernis en
in de N _egebl — de Hethieten, de
Amorietenm en de Kana

¨
anieten,

de Ferezieten, de Hevieten en de
Jebusieten:n

9 Dekoning van J _ericho,o
´
e

´
en;

de koning van Ai,p dat be-
zĳden B _ethel lag,

´
e

´
en;

10 de koning van Jer _uzalem,q
´
e

´
en; de koning van H _e-

bron,r
´
e

´
en;

11 de koning van J _armuth,s
´
e

´
en; de koning van L _a-

chis,t
´
e

´
en;

12 de koning van _Eglon,u
´
e

´
en;

de koning van G _ezer,v
´
e

´
en;

13 de koning van D _ebir,w
´
e

´
en;

de koning van G _eder,
´
e

´
en;

14 de koning van H _orma,
´
e

´
en; de

koning van _Arad,
´
e

´
en;

15 de koning van L _ibna,x
´
e

´
en;

de koning van Ad _ullam,
´
e

´
en;

16 de koning van Makk _eda,y
´
e

´
en; de koning van B _eth-

el,z
´
e

´
en;

17 de koning van Tapp _uah,
´
e

´
en; de koning van H _e-

fer,a
´
e

´
en;

18 de koning van _Afek,
´
e

´
en;

de koning van Lass _aron,
´
e

´
en;

19 de koning van M _adon,a
´
e

´
en;

de koning van H _azor,b
´
e

´
en;

20 de koning van S _imron-
M _eron,

´
e

´
en; de koning

van _Achsaf,c
´
e

´
en;

21 de koning van T _a
¨
anach,

´
e

´
en;

de koning van Meg _iddo,d
´
e

´
en;

22 de koning van K _edes,
´
e

´
en;

de koning van J _okneame

bĳ de K _armel,
´
e

´
en;

23 de koning van Dor op de
bergrug van Dor,f

´
e

´
en; de

koning van G _ojim in G _il-
gal,

´
e

´
en;

24 de koning van T _irza,
´
e

´
en;

in het geheel eenendertig konin-
gen.g

13 J _ozua nu was oud, verge-
vorderd in jaren.h Derhalve

zei Jehovah tot hem: „G
´
ı
´
j zĳt oud

geworden en zĳt vergevorderd in
jaren, en er valt nog een zeer
groot deel van het land in bezit te
nemen.i 2 Dit is het nog overge-
bleven land:j alle landstreken van
de Filistĳnenk en [van] alle Gesu-
rietenl 3 (van de armvan de Nĳl
die v

´
o

´
or Eg _ypte ligt en tot aan

de grens van _Ekron in het noor-
denm werd vroeger als behorend
aan de Kana

¨
anieten gerekend);n

vĳf asvorsteno van de Filistĳnen:
de Gazietenp en de Asdodieten,q

de Askelonieten,r de Gathietens en
de Ekronieten;t en de Avvieten.u

4 In het zuiden het hele land der
Kana

¨
anieten; en Me _ara, dat aan

de Sidoni
¨
ersv behoort, tot aan

_Afek, tot aan de grens der Amorie-
ten; 5 en het land der Gebalie-
tenw en de gehele L _ibanon tegen
de opgang der zon, van B _a

¨
al-Gadx

aan de voet van de berg H _ermon
tot aan de toegang van H _amath;y

6 alle bewoners van het bergland,
van de L _ibanonz tot M _isrefoth-
M _a

¨
ım,a alle Sidoni

¨
ers;b ikzelf zal

hen van voor het aangezicht der
zonen van _Isra

¨
el uit hun bezit ver-

drĳven.c Zorg alleen dat het _Isra
¨
el

als erfdeel toevalt, juist zoals ik
u geboden heb.d 7 Nu dan, deel
dit land als erfdeel aan de negen
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stammen en de halve stam Man _as-
se toe.”a

8 Met de andere halve stam
namen de Rubenieten en de Ga-
dieten hun erfdeel, dat M _ozes
hun gegeven had aan de zĳde
van de Jord _a _an tegen het oosten,
juist zoals M _ozes, de knecht van
Jehovah, het hun gegeven had,b

9 vanaf _Aro
¨
er,c dat aan de oever

van het stroomdal van de _Arnond

ligt, en de stad die midden in het
stroomdal ligt, en de hele hoog-
vlakte van M _edebae tot aan D _i-
bon;f 10 en alle steden van S _i-
hon, de koning der Amorieten,
die in H _esbon regeerde, tot aan
de grens van de zonen van _Am-
mon;g 11 en G _ilead en het ge-
bied der Gesurietenh en Ma

¨
acha-

thieten en de hele berg H _ermoni

en heel B _asanj tot aan S _alcha;k

12 heel het koninklĳke gebied
van Ogl in B _asan, die in _Asta-
roth en in Edr _e

¨
ı regeerdem — hĳ

was overgebleven van wat er nog
over was van de Refa

¨
ıetenn — M _o-

zes nu sloeg hen en verdreef hen
uit hun bezit.o 13 En de zonen
van _Isra

¨
el verdreven de Gesurie-

ten en de Ma
¨
achathieten niet uit

hun bezit,p maar G _esurq en M _a
¨
a-

chath wonen nog tot op deze dag
te midden van _Isra

¨
el.

14 Alleen aan de stam der le-
vieten gaf hĳ geen erfdeel.r De
vuurofferss van Jehovah, de God
van _Isra

¨
el, zĳn hun erfdeel,t juist

zoals hĳ hun beloofd heeft.u

15 Toen deed M _ozes een schen-
king aan de stam der zonen van
R _uben, volgens hun families,
16 en zĳ kregen het gebiedvanaf
_Aro

¨
er,v dat aan de oever van het

stroomdal van de _Arnon ligt, en
de stad die midden in het stroom-
dal ligt, en de hele hoogvlakte
bĳ M _edeba;w 17 H _esbonx en al
zĳn stedeny die op de hoogvlakte
liggen: D _ibonz en B _amoth-B _a

¨
ala

en Beth-B _a
¨
al-M _eon,b 18 en J _a-

hazc en Ked _emothd en M _efa
¨
ath,e

19 en Kirjath _a
¨
ımf en S _ibmag en

Z _ereth-Hass _ahar op de berg van
de laagvlakte, 20 en Beth-P _eor
en de hellingen van de P _isgah en

Beth-J _esimoth,a 21 en alle ste-
den van de hoogvlakteb en heel
het koninklĳke gebied van S _i-
hon, de koning der Amorieten,
die in H _esbon regeerde,c en die
door M _ozes werd verslagen,d met
de oversten van M _idian: _Evi en
R _ekem en Zur en Hur en R _eba,e

de hertogen van S _ihon, die in het
land woonden. 22 En B _ileam, de
zoon van B _eor,f de waarzegger,g

werd door de zonen van _Isra
¨
el met

het zwaard gedood, te zamen met
degenen die zĳ deden sneuvelen.
23 En de grens van de zonen van
R _uben werd de Jord _a _an; en dit als
gebied was het erfdeel van de zo-
nen van R _uben,h volgens hun fa-
milies, met de steden en de bĳbe-
horende nederzettingen.

24 Verder deed M _ozes een
schenking aan de stam Gad, de
zonen van Gad, volgens hun fa-
milies,i 25 en zĳ kregen als hun
gebied Ja _

¨
ezerj en alle steden van

G _ileadk en het halve land van
de zonen van _Ammonl tot aan
_Aro

¨
er,m dat tegenover R _abban

ligt; 26 en van H _esbono tot R _a-
math-M _izp

´
e en Bet _onim en van

Mahan _a
¨
ımp tot de grens van D _e-

bir;q 27 en in de laagvlakte:
Beth-H _aramr en Beth-N _imras en
S _ukkotht en Z _afon, de rest van
het koninklĳke gebied van S _i-
hon, de koning van H _esbon,u ter-
wĳl de Jord _a _an de grens vorm-
de tot aan het uiteinde van de
zee van K _innerethv aan de zĳde
van de Jord _a _an tegen het oosten.
28 Dit was het erfdeel van de
zonen van Gad,w volgens hun fa-
milies, met de steden en de bĳbe-
horende nederzettingen.

29 Voorts deed M _ozes een
schenking aan de halve stam Ma-
n _asse, en ze werd van de halve
stamder zonenvan Man _asse, vol-
gens hun families.x 30 En zĳ
kregen als hun gebied heel B _a-
san, van Mahan _a

¨
ımy af, heel het

koninklĳke gebied van Og, de
koning van B _asan,z en alle ten-
tendorpen van J _a

¨
ır,a die in B _asan
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zĳn, zestig steden. 31 En de
helft van G _ilead, en _Astarotha

en Edr _e
¨
ı,b de steden van het ko-

ninklĳke gebiedvanOg in B _asan,
kwamen aan de zonen van M _a-
chir,c de zoon van Man _asse, aan
de helft van de zonen van M _a-
chir, volgens hun families.

32 Dit was het wat M _ozes [hun]
heeft doen erven, in de woestĳn-
vlakten van M _oab, aan de zĳde
van de Jord _a _an, bĳ J _ericho, tegen
het oosten.d

33 En aan de stam der levie-
ten gaf M _ozes geen erfdeel.e Je-
hovah, de God van _Isra

¨
el, is hun

erfdeel, juist zoals hĳ hun heeft
beloofd.f

14 Dit nu hebben de zonen
van _Isra

¨
el in het land K _a-

na
¨
an als erfelĳk bezit genomen,g

hetwelk de priester Ele _azar en
J _ozua, de zoon van Nun, en de
hoofden der vaderen van de stam-
men der zonen van _Isra

¨
el hun

hebben doen erven.h 2 Hun erf-
deel werd [toegewezen] door het
lot,i juist zoals Jehovah door be-
middeling van M _ozes geboden had
betreffende de negen stammen en
de halve stam.j 3 Want M _ozes
hadaan de twee andere stammen
en aan de andere halve stam een
erfdeel aan gene zĳde van de Jor-
d _a _an gegeven;k en aan de levie-
ten had hĳ geen erfdeel in hun
midden gegeven.l 4 Want de zo-
nen van J _ozef waren tot twee
stammen geworden:m Man _assen

en _Efra
¨
ım;o en men hadaan de le-

vieten geen aandeel in het land
gegeven, behalve stedenp om erin
te wonen en de daarbĳ behoren-
de weidegronden voor hun vee
en hun bezit.q 5 Juist zoals Je-
hovah M _ozes geboden had, zo de-
den de zonen van _Isra

¨
el; en zĳ

gingen ertoe over het land toe te
delen.

6 De zonen van J _uda traden nu
te G _ilgalr op J _ozua toe, en K _aleb,s

de zoon van Jef _unne, de Keniz-
ziet,t zei tot hem: „Gĳ kent zelf
heel goed het woord dat Jehovah
te K _ades-Barn _eau aangaande mĳ
en aangaande u tot M _ozes, de man

van de [ware] God,a heeft gespro-
ken.b 7 Veertig jaar oud was ik
toen M _ozes, de knecht van Jeho-
vah, mĳ vanuit K _ades-Barn _ea uit-
zond om het land te verspieden,c

en ik ben hem verslag komen uit-
brengen juist zoals het in mĳn
hart was.d 8 En mĳn broeders
die met mĳ waren opgetrokken,
deden het hart van het volk ver-
smelten;e maar ik voor mĳ, ik heb
Jehovah, mĳn God, volkomen ge-
volgd.f 9 Dientengevolge zwoer
M _ozes op die dag en zei: ’Het
land dat uw voet heeft betreden,g

zal van u en van uw zonen wor-
den als een erfdeel tot onbepaalde
tĳd, omdat gĳ Jehovah, mĳn God,
volkomen hebt gevolgd.’h 10 Nu
dan, zie, Jehovah heeft mĳ, juist
zoals hĳ heeft beloofd,i reeds vĳf-
enveertig jaar in het leven gehou-
denj sinds Jehovah deze belofte
aan M _ozes heeft gedaan, toen _Is-
ra

¨
el in de wildernis wandelde,k en

nu, zie, ik ben heden vĳfentachtig
jaar oud. 11 Niettemin ben ik
hedennog even sterkals op de dag
dat M _ozes mĳ uitzond.l Zoals mĳn
kracht toen was, zo is mĳn kracht
nu voor de oorlog, zowel om uit
als om in te gaan.m 12 Nu dan,
geef mĳ toch dit bergland, dat Je-
hovah op die dag beloofd heeft,n

want gĳ hebt op die dag zelf ge-
hoord dat daar Enakieteno wa-
ren en grote, versterkte steden.p

Waarschĳnlĳk zal Jehovah met
mĳ zĳnq en zal ik hen stellig uit
hun bezit verdrĳven, juist zoals
Jehovah heeft beloofd.”r

13 Toen zegende J _ozua hem en
gaf K _aleb, de zoon van Jef _unne,
H _ebron tot erfdeel.s 14 Daarom
is H _ebron het erfdeel geworden
van K _aleb, de zoon van Jef _unne,
de Kenizziet, tot op deze dag,
omdat hĳ Jehovah, de God van

_Isra
¨
el, volkomen heeft gevolgd.t

15 De naam van H _ebron was
voordien K _irjath- _Arbau ([de ge-
noemde _Arbav was] de grote man
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onder de Enakieten). En het land
rustte van de oorlog.a

15 En het lotb voor de stam
der zonen van J _uda, vol-

gens hun families, strekte zich uit
tot de grens van _Edom,c de wilder-
nis van Zin,d tot de zuidpunt van
de N _egeb.e 2 En hun zuidelĳke
grens liep van het uiteinde van
de Zoutzee af,f van de baai af die
naar het zuiden gericht is. 3 En
ze ging vandaar zuidwaarts tot
aan de opgang van _Akrabbimg en
liep naar Zinh en ging omhoog van
het zuiden naar K _ades-Barn _eai

en liep naar H _ezron en ging om-
hoog naar _Addar en ging met een
bocht naar K _arka. 4 En ze ging
verder naar _Azmonj en ging van-
daar naar het stroomdal van [de
beek van] Eg _ypte;k en het eind-
punt van de grens bleek bĳ de zee
te zĳn. Dit werd hun zuidelĳke
grens.

5 Ende oostelĳke grenswas de
Zoutzee tot aan het einde van de
Jord _a _an, en de grens aan de noor-
delĳke hoek was bĳ de baai van
de zee, aan het einde van de Jor-
d _a _an.l 6 En de grens ging om-
hoog naar Beth-H _oglam en liep
ten noorden van Beth-Ar _aba,n en
de grens ging omhoog naar de
steen van B _ohan,o de zoon van
R _uben. 7 En de grens ging om-
hoog naar D _ebir bĳ de laagvlak-
te van _Achorp en wendde zich
noordwaarts naar G _ilgal,q dat te-
genover de opgang van Ad _um-
mim ligt, die ten zuiden van het
stroomdal ligt; en de grens liep
naar de wateren van En-S _emes,r

en haar eindpunt bleek En-R _ogels

te zĳn. 8 En de grens ging om-
hoog naar het dal van de zoon
van H _innom,t naar de zuidelĳke
helling van de Jebusiet,u dat wil
zeggen Jer _uzalem;v en de grens
ging omhoog naar de top van de
berg die uitziet op het dal van
H _innom in het westen, dat zich
aan het noordelĳke uiteinde van
de laagvlakte van R _efa

¨
ımw be-

vindt. 9 En de grens werd ge-

trokken van de top van de berg
naar de bron van de wateren van
Neft _oaha en ging vandaar naar
de steden van de berg _Efron; en
de grens werd getrokken naar
B _a

¨
ala,b dat wil zeggen K _irjath-

Je _arim.c 10 En de grens ging
van B _a

¨
ala met een bocht west-

waarts naar de berg S _e
¨
ır en liep

naar de noordelĳke helling van
de berg Je _arim, dat wil zeggen
Ch _esalon; en ze daalde af naar
Beth-S _emesd en liep naar T _im-
na.e 11 En de grens ging van-
daar naar de noordelĳke helling
van _Ekron,f en de grens werd ge-
trokken naar S _ichron en liep naar
de berg B _a

¨
ala en ging vandaar

naar J _abne
¨
el; en het eindpunt

van de grens bleek bĳ de zee te
zĳn.

12 En de westelĳke grens was
bĳ de Grote Zeeg en haar kust-
land. Dit was rondom de grens
van de zonen van J _uda, volgens
hun families.

13 En aan K _aleb,h de zoon van
Jef _unne, gaf hĳ een aandeel in
het midden der zonen van J _uda,
overeenkomstig het bevel van Je-
hovah aan J _ozua, namelĳk K _ir-
jath- _Arba ([de genoemde _Arba
was] de vader van _Enak), dat wil
zeggen H _ebron.i 14 K _aleb dan
verdreef daaruit de drie zonen
van _Enak,j namelĳk S _esaik en
Ah _iman en T _almai,l die uit _Enak
geboren waren.m 15 Vandaar
trok hĳ vervolgens op tegen de
inwoners van D _ebir.n (De naam
van D _ebir nu was voordien K _ir-
jath-S _efer.o) 16 Voorts zei K _a-
leb: „Wie K _irjath-S _efer slaat en
het werkelĳk inneemt, die zal ik
stellig mĳn dochter _Achsap tot
vrouw geven.” 17 Toen nam
_Othni

¨
el,q de zoon van K _enaz,r

K _alebs broer, het in. Bĳgevolg
gaf hĳ hem zĳn dochter _Achsas

tot vrouw. 18 Nu geschiedde
het dat zĳ hem onder het naar
huis gaan bleef aansporen een
veld van haar vader te vragen.
Toen klapte zĳ, gezeten op de
ezel, in de handen. Daarop zei
K _aleb tot haar: „Wat wilt gĳ?”t
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19 Zĳ zei dus: „Schenk mĳ toch
een zegen, want gĳ hebt mĳ een
stuk land naar het zuiden ge-
geven, en gĳ moet mĳ G _ulloth-
M _a

¨
ım geven.” Bĳgevolg gaf hĳ

haar Hoog-G _ulloth en Laag-G _ul-
loth.a

20 Dit was het erfdeelb van de
stam der zonen van J _uda,c vol-
gens hun families.

21 En de steden aan het uiter-
ste einde van de stam der zo-
nen van J _uda, tegen de grens van
_Edomd aan, in het zuiden, wer-
den K _abze

¨
ele en _Eder en J _agur,

22 en K _ina en Dim _ona en Ad _ada,
23 en K _edes en H _azor en _Ith-
nan, 24 Zif en T _elemf en B _ea-
loth, 25 en H _azor-Had _atta en
K _erioth-H _ezron, dat wil zeggen
H _azor, 26 _Amam en S _ema en
M _olada,g 27 en H _azar-G _adda en
H _esmon en Beth-P _elet,h 28 en
H _azar-S _uali en Bers _ebaj en Biz-
j _otheja, 29 B _a

¨
alak en _Ijjim en

_Ezem,l 30 en Elth _olad en Ch _e-
sil en H _orma,m 31 en Z _iklagn en
Madm _anna en Sans _anna, 32 en
L _ebaoth en S _ilhim en _A

¨
ıno en

R _immon;p in het geheel negenen-
twintig steden, met hun neder-
zettingen.

33 In de Sjef _ela:q Est _aolr en
Z _oras en _Asna, 34 en Zan _oaht en
En-G _annim, Tapp _uah en _Enam,
35 J _armuthu en Ad _ullam,v S _ochow

en Az _eka,x 36 en Sa
¨
ar _a

¨
ımy en

Adith _a
¨
ım en Ged _era en Gedero-

th _a
¨
ım; veertien steden en hun ne-

derzettingen.

37 Z _enan en Had _asa en M _ig-
dal-Gad, 38 en D _ilan en M _izp

´
e

en J _okte
¨
el, 39 L _achisz en B _oz-

katha en _Eglon,b 40 en Ch _abbon
enL _ahmas en Ch _itlis, 41 en Ge-
d _eroth, Beth-D _agon en N _a

¨
ama en

Makk _eda;c zestien steden en hun
nederzettingen.

42 L _ibnad en _Ethere en _Asan,
43 en J _iftah en _Asna en N _ezib,
44 en Keh _ilaf en _Achzibg en Ma-
r _esa;h negen steden en hun ne-
derzettingen.

45 _Ekroni en zĳn onderhorige
plaatsen en zĳn nederzettingen.
46 Van _Ekron af naar het westen

alles wat bezĳden _Asdod ligt, en
hun nederzettingen.

47 _Asdod,a zĳn onderhorige
plaatsen en zĳn nederzettingen;
G _aza,b zĳn onderhorige plaatsen
en zĳn nederzettingen, tot aan
het stroomdal van [de beek van]
Eg _ypte, en de Grote Zee en het
aangrenzende gebied.c

48 En in het bergland: S _amir
en J _attird en S _ocho, 49 en D _an-
na en K _irjath-S _anna, dat wil zeg-
gen D _ebir, 50 en _Anab en Est _e-
moe en _Anim, 51 en G _osenf en
Ch _olon en G _ilo;g elf steden en hun
nederzettingen.

52 _Arab en D _uma en _Esan,
53 en J _anum en Beth-Tapp _uah en
Af _eka, 54 en H _umta en K _irjath-
_Arba, dat wil zeggen H _ebron,h en
Z _ior; negen steden en hun neder-
zettingen.

55 M _aon,i K _armel en Zifj en
J _utta, 56 en J _izre

¨
el en J _okdeam

en Zan _oah, 57 K _ajin, G _ibea en
T _imna;k tien steden en hun neder-
zettingen.

58 H _alhul, Beth-Zur en G _edor,
59 en M _a

¨
arath en Beth- _Anoth en

_Eltekon; zes steden en hun neder-
zettingen.

60 K _irjath-B _a
¨
al,l dat wil zeg-

gen K _irjath-Je _arim,m en R _abba;
twee steden en hun nederzettin-
gen.

61 In de wildernis: Beth-Ar _a-
ba,n M _iddin en Sech _acha, 62 en
N _ibsan en de Zoutstad en En-
G _edi;o zes steden en hun neder-
zettingen.

63 Wat de Jebusietenp betreft,
die in Jer _uzalemq woonden, de zo-
nen van J _uda konden hen niet
verdrĳven;r en de Jebusieten wo-
nen nog tot op deze dag te zamen
met de zonen van J _uda in Jer _uza-
lem.

16 En het lots kwam te voor-
schĳn voor de zonen van

J _ozef:t van de Jord _a _anu bĳ J _eri-
cho af naar de wateren van J _e-
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richo in het oosten, de wildernis
die van J _ericho naar het berg-
land van B _ethela oploopt. 2 En
[de grens] ging vanuit B _ethel, be-
horend bĳ Luz,b en liep naar de
grens der Arkietenc te _Ataroth,
3 en ze daalde westwaarts af naar
de grens der Jaflethieten tot aan
de grens van Laag-Beth-H _orond

en G _ezer,e en haar eindpunt bleek
bĳ de zee te zĳn.f

4 En de zonen van J _ozef,g Ma-
n _asse en _Efra

¨
ım,h namen het

land voorts in bezit.i 5 En de
grens van de zonen van _Efra

¨
ım

volgens hun families werd, ja, de
grens van hun erfdeel tegen het
oosten werd _Ataroth- _Addar,j tot
aan Hoog-Beth-H _oron;k 6 en
de grens ging uit naar de zee.
M _ichmetathl was in het noorden,
en de grens boog zich oostwaarts
naar T _a

¨
anath-S _ilo en liep in ooste-

lĳke richting naar Jan _oah. 7 En
ze daalde van Jan _oah af naar _Ata-
roth en N _a

¨
ara en raakte J _eri-

chom en ging uit naar de Jord _a _an.
8 Van Tapp _uahn liep de grens ver-
der westwaarts naar het stroom-
dal van de K _ana,o en haar eind-
punt bleek bĳ de zee te zĳn.p Dit
is het erfdeel van de stam der zo-
nenvan _Efra

¨
ım, volgens hun fami-

lies. 9 En de zonen van _Efra
¨
ım

hadden enclavestedenq midden in
het erfdeel der zonen van Man _as-
se, al die steden en hun nederzet-
tingen.

10 En de Kana
¨
anieten die in

G _ezerr woonden, verdreven zĳ
niet,s en de Kana

¨
anieten wonen

nog tot op deze dag in het mid-
den van _Efra

¨
ımt en werden aan

slaafse dwangarbeid onderwor-
pen.u

17 Nu kwam het lotv voor de
stam Man _asse,w want hĳ

was J _ozefs eerstgeborene,x voor
M _achir,y de eerstgeborene van
Man _asse, de vader van G _ilead,z

daar hĳ iemandwas die een krĳgs-
mana bleek te zĳn; en hĳ kreeg
G _ileadb en B _asan. 2 En er kwam
[een lot] voor de overgebleven zo-
nen van Man _asse, naar hun fami-

lies, voor de zonen van Abi _
¨
ezera

en de zonen van H _elekb en de zo-
nen van _Asri

¨
el en de zonen van

S _ichemc en de zonen van H _efer
en de zonen van Sem _ida.d Dit wa-
ren de zonen van Man _asse, de
zoon van J _ozef, de manspersonen
naar hun families. 3 Wat Zel _a-
feade betreft, de zoon van H _e-
fer, de zoon van G _ilead, de zoon
van M _achir, de zoon van Man _as-
se, hĳ bleek geen zonen maar al-
leen dochters te hebben, en dit
waren de namen van zĳn doch-
ters: M _achla en N _oa, H _ogla, M _il-
ka en T _irza.f 4 Zĳ dan versche-
nen voor Ele _azar,g de priester,
en J _ozua, de zoon van Nun, en
de oversten en zeiden: „Jehovah
heeft M _ozes geboden ons een erf-
deel te geven te midden van onze
broeders.”h Bĳgevolg gaf hĳ hun
overeenkomstig het bevel van Je-
hovah een erfdeel te midden van
de broeders van hun vader.i

5 En aan Man _asse vielen tien
toegemeten delen toe, afgezien
van het land G _ilead en B _asan, die
aan de overzĳde van de Jord _a _an
lagen;j 6 want de dochters van
Man _asse kregen een erfdeel te
midden van zĳn zonen; en het
land G _ilead werd het bezit van
de overgebleven zonen van Ma-
n _asse.

7 En de grens van Man _asse
liep van _Aser naar M _ichmetath,k

dat tegenover S _icheml ligt, en de
grens ging naar rechts naar de in-
woners van En-Tapp _uah. 8 Het
land van Tapp _uahm kwam aan Ma-
n _asse, maar Tapp _uah op de grens
van Man _asse behoorde aan de zo-
nen van _Efra

¨
ım. 9 En de grens

daalde af naar het stroomdal van
de K _ana, in zuidelĳke richting
naar het stroomdal van deze ste-
denn van _Efra

¨
ım te midden van de

steden van Man _asse, en de grens
van Man _asse liep ten noorden van
het stroomdal, en haar eindpunt
bleek bĳ de zee te zĳn.o 10 Naar
het zuiden was het van _Efra

¨
ım en

naar het noorden van Man _asse, en
de zee werd zĳn grens;p en in het
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noorden raken zĳ aan _Aser en in
het oosten aan _Issaschar.

11 En Man _assea kreeg in _Issa-
schar en in _Aser: Beth-S _eanb en
zĳn onderhorige plaatsen en J _i-
bleamc en zĳn onderhorige plaat-
sen en de inwoners van Dord en
zĳn onderhorige plaatsen en de
inwoners van En-Dore en zĳn on-
derhorige plaatsen en de inwo-
ners van T _a

¨
anachf en zĳn onder-

horige plaatsen en de inwoners
van Meg _iddog en zĳn onderhori-
ge plaatsen: drie hoogten.

12 En de zonen van Man _asse
bleken niet in staat te zĳn deze
steden in bezit te nemen,h maar
de Kana

¨
anieten bleven hardnek-

kig in dit land wonen.i 13 Nu
geschiedde het toen de zonen van

_Isra
¨
el sterk waren geworden,j dat

zĳ de Kana
¨
anieten als dwangar-

beiders te werk gingen stellen,k

en zĳ verdreven hen niet geheel
en al uit hun bezit.l

14 Voorts spraken de zonen
van J _ozef met J _ozua en zeiden:
„Waarom hebt gĳ mĳ

´
e

´
en lotm

en
´
e

´
en toegemeten deel ten erf-

deel gegeven, terwĳl ik toch een
talrĳk volk ben, daar Jehovah
mĳ tot nu toe gezegend heeft?”n

15 Hierop zei J _ozua tot hen: „In-
dien gĳ een talrĳk volk zĳt, trek
dan opnaar hetwoud, en gĳ moet
het voor u omhakken, daar in
het land der Ferezieteno en Refa-
ieten,p omdat het berglandq van

_Efra
¨
ım te eng voor u is gewor-

den.” 16 Toen zeiden de zonen
van J _ozef: „Het bergland is niet
voldoende voor ons, en er zĳn
strĳdwagensr met ĳzeren zeisen
bĳ alle Kana

¨
anieten die in het

land van de laagvlakte wonen,
zowel bĳ hen die in Beth-S _eans en
zĳn onderhorige plaatsen zĳn als
bĳ hen die in de laagvlakte van
J _izre

¨
elt zĳn.” 17 J _ozua dan zei

het volgende tot het huis van J _o-
zef, tot _Efra

¨
ım en Man _asse: „Gĳ

zĳt een talrĳk volk, en gĳ hebt
grote kracht.u Gĳ behoort niet
´
e

´
en lot te krĳgen,v 18 maar het

bergland dient van u te worden.w

Omdat het een woud is, moet gĳ
het omhakken, en het moet het
eindpunt voor u worden.Want gĳ
dient de Kana

¨
anieten te verdrĳ-

ven, ook al hebben zĳ strĳdwa-
gens met ĳzeren zeisen en ook al
zĳn zĳ sterk.”a

18 Toen kwam de hele verga-
dering der zonen van _Is-

ra
¨
el bĳeen te S _ilo,b en zĳ plaat-

sten daar vervolgens de tent der
samenkomst,c aangezien het land
nu aan hen onderworpen was.d

2 Maar er waren er nog onder
de zonen van _Isra

¨
el wier erfdeel

men niet had toebedeeld, name-
lĳk zeven stammen. 3 Daarom
zei J _ozua tot de zonen van _Isra

¨
el:

„Hoe lang zult GIJ nog treuzelen
om het land binnen te trekken
en in bezit te nemene dat Jeho-
vah, de God van UW voorvaders,
U heeft gegeven?f 4 Neemt U

driemannenuit elke stamen laat
ik hen uitzenden, dat zĳ zich ge-
reedmaken en het land doorkrui-
sen en het in kaart brengen over-
eenkomstig hun erfdeel, en laat
hen [dan] bĳ mĳ komen.g 5 En
zĳ moeten het onderling in ze-
ven stukken verdelen.h J _uda zal
in zĳn gebied in het zuiden blĳ-
ven,i en het huis van J _ozef zal
in zĳn gebied in het noorden blĳ-
ven.j 6 Wat ulieden betreft, GIJ

zult het land in kaart brengen en
het daarbĳ in zeven stukken ver-
delen, en GIJ moet die hier bĳ mĳ
brengen, en ik moet hier voor het
aangezicht van Jehovah, onze
God, het lotk voor U werpen.
7 Want de levieten hebben geen
aandeel inUW midden,l omdat het
priesterschap van Jehovah hun
erfdeel is;m en Gad en R _ubenn en
de halve stam Man _asseo hebben
hun erfdeel genomen aan de zĳde
van de Jord _a _an tegen het oosten,
dat M _ozes, de knecht van Jeho-
vah, hun heeft gegeven.”p

8 De mannen dan stonden op
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om te gaan, en J _ozua gebooda toen
degenen die het land in kaart zou-
den gaan brengen aldus: „Gaat en
doorkruist het land en brengt het
in kaart en keert tot mĳ terug,
en hier zal ik voor U het lotb wer-
pen voor het aangezicht van Jeho-
vah te S _ilo.”c 9 Daarop gingen
de mannen heen en trokken het
land door en brachten het vol-
gens de steden in zeven delen in
kaart,d in een boek. Daarna kwa-
men zĳ bĳ J _ozua in het kamp te
S _ilo, 10 en J _ozua ging te S _ilo
voor het aangezicht van Jehovah
het lot voor henwerpen.e Zo deel-
de J _ozua daar het land aan de zo-
nen van _Isra

¨
el toe, overeenkom-

stig de hun toekomende delen.f

11 Toen kwam het lotg op voor
de stam der zonen van B _enja-
min,h volgens hun families, en het
gebied dat het lot hun toewees,
strekte zich uit tussen de zonen
van J _udai en de zonen van J _ozef.j

12 En hun grens aan de noorde-
lĳke hoek liep vanaf de Jord _a _an,
en de grens ging omhoog naar
de noordelĳke helling van J _eri-
chok en ging westwaarts omhoog
op het gebergte, en haar eindpunt
bleek bĳ de wildernis van Beth-

_Avenl te zĳn. 13 En vandaar liep
de grens naar Luz,m bĳ de zuidelĳ-
ke helling van Luz, dat wil zeggen
B _ethel;n en de grens daalde af naar

_Ataroth- _Addaro op de berg die ten
zuiden van Laag-Beth-H _oronp ligt.
14 En de grens werd getrokken
en ging aan de westzĳde met een
bocht naar het zuiden, vanaf de
berg die tegenover Beth-H _oron
ligt naar het zuiden; en haar eind-
punt bleek bĳ K _irjath-B _a

¨
al te zĳn,

dat wil zeggen K _irjath-Je _arim,q

een stad van de zonen van J _uda.
Dit is de westzĳde.

15 En de zuidzĳde was vanaf
het uiterste puntje van K _irjath-
Je _arim, en de grens ging uit naar
het westen en ging uit naar de
bron van de wateren van Nef-
t _oah.r 16 En de grens daalde af
naar het uiteinde van de berg die
uitziet op het dal van de zoon

van H _innom,a dat noordelĳk van
de laagvlakte van R _efa

¨
ımb ligt,

en ze daalde af naar het dal van
H _innom, naar de zuidelĳke hel-
ling van de Jebusiet,c en daalde af
naar En-R _ogel.d 17 En ze werd
in noordelĳke richting getrok-
ken en ging uit naar En-S _emes en
ging uit naar Gel _iloth, dat tegen-
over de opgang van Ad _ummime

ligt; en ze daalde af naar de steenf

van B _ohan,g de zoon van R _uben.
18 En ze liep naar de noordelĳ-
ke helling tegenover de Ar _aba en
daalde af naar de Ar _aba. 19 En
de grens liep naar de noordelĳke
helling van Beth-H _ogla,h en het
eindpunt ervan (van de grens)
bleek bĳ de noordelĳke baai van
de Zoutzeei te zĳn, bĳ het zui-
delĳke einde van de Jord _a _an. Dit
was de zuidelĳke grens. 20 En
de Jord _a _an diende als zĳn grens
aan de oostelĳke zĳde. Dit was
het erfdeel van de zonenvanB _en-
jamin, volgens hun families, vol-
gens zĳn grenzen rondom.

21 Ende stedenvan de stam der
zonen van B _enjamin, volgens hun
families, bleken te zĳn: J _erichoj

en Beth-H _ogla en _Emek-K _eziz,
22 en Beth-Ar _abak en Zemar _a

¨
ım

en B _ethel,l 23 en _Avvim en P _ara
en _Ofra,m 24 en K _efar-Ha

¨
am _o-

nai en _Ofni en G _eba;n twaalf ste-
den en hun nederzettingen.

25 G _ibeono en R _ama en Be _
¨
e-

roth, 26 en M _izp
´
ep en Kef _iraq en

M _oza, 27 en R _ekem en J _irpe
¨
el

en Thar _ala, 28 en Z _ela,r _Elef en
Jeb _usi, dat wil zeggen Jer _uzalem,s

G _ibeat en K _irjath; veertien steden
en hun nederzettingen.

Dit was het erfdeel van de zo-
nen van B _enjamin, volgens hun
families.u

19 Daarna kwam het tweede
lotv te voorschĳn voor S _i-

meon, voor de stam van de zo-
nen van S _imeon,w volgens hun
families. Hun erfdeel dan bevond
zich midden in het erfdeel van de
zonen van J _uda.x 2 En zĳ kre-
gen in hun erfdeel: Bers _ebay met
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S _eba, en M _olada,a 3 en H _azar-
S _ualb en B _ala en _Ezem,c 4 en
Elth _oladd en B _ethul en H _orma,
5 en Z _iklage en Beth-M _arkaboth
en H _azar-S _usa,f 6 en Beth-
L _ebaothg en Sar _uhen; dertien
steden en hun nederzettingen.
7 _A

¨
ın,h R _immoni en _Ether en

_Asan;j vier steden en hun neder-
zettingen, 8 en alle nederzet-
tingen die rondomdeze steden la-
gen, tot aan B _a

¨
alath-B _e

¨
er,k het

R _amal van het zuiden. Dit was
het erfdeel van de stam der zo-
nen van S _imeon, volgens hun
families. 9 Het erfdeel van de
zonen van S _imeon was uit het
toegemeten deel van de zonen
van J _uda [genomen], omdat het
aandeel van de zonen van J _uda
te groot voor hen bleek te zĳn.m

Daarom kregen de zonen van S _i-
meon een bezitting in het mid-
den van hun erfdeel.n

10 Vervolgens kwam het der-
de loto op voor de zonen van Z _e-
bulon,p volgens hun families, en
de grens van hun erfdeel strek-
te zich uit tot aan S _arid. 11 En
hun grens ging omhoog in wes-
telĳke richting ook naar Mar _ala
en raakte Dabb _eseth en raakte
het stroomdal dat tegenover J _ok-
neamq ligt. 12 En van S _arid liep
ze oostwaarts terug in de rich-
ting van de opgang der zon naar
de grens van Ch _isloth-T _abor en
ging uit naar D _aberathr en ging
omhoog naar Jaf _ia. 13 En van-
daar liep ze oostwaarts in de rich-
ting van de opgang [der zon] naar
Gath-H _efer,s naar Eth-K _azin, en
ging uit naar R _immon en werd
getrokken naar N _ea. 14 En de
grens ging aan de noordzĳde daar-
omheen naar Hann _athon, en haar
eindpunt bleek bĳ het dal van J _if-
tah-El te zĳn, 15 en K _attath en
N _ahalal en S _imront en _Idala en
B _ethlehem;u twaalf steden en hun
nederzettingen. 16 Dit was het
erfdeelv van de zonen van Z _ebu-
lon, volgens hun families.w Dit
waren de steden en hun neder-
zettingen.

17 Voor _Issaschara kwam het
vierde lot te voorschĳn, voor de
zonen van _Issaschar, volgens hun
families. 18 En hun grens strek-
te zich uit tot J _izre

¨
elb en Che-

s _ulloth en S _unem,c 19 en Ha-
far _a

¨
ım en S _ion en An _acharath,

20 enR _abbith en K _isjon en _Ebez,
21 en R _emeth en En-G _annimd en
En-H _adda en Beth-P _azez. 22 En
de grens raakte T _abore en Saha-
z _ima en Beth-S _emes, en het eind-
punt van hun grens bleek bĳ de
Jord _a _an te zĳn; zestien steden en
hun nederzettingen. 23 Dit was
het erfdeel van de stam der zonen
van _Issaschar, volgens hun fami-
lies,f de steden en hun nederzet-
tingen.

24 Daarna kwam het vĳfde lotg

te voorschĳn voor de stam der
zonen van _Aser,h volgens hun fa-
milies. 25 En hun grens werd:
H _elkathi en H _ali en B _eten en

_Achsaf,j 26 en Allamm _elech en

_Amad en M _isal.k En ze raakte
westwaarts de K _armell en S _ihor-
L _ibnath, 27 en ze liep terug in
de richting van de opgang der
zon naar Beth-D _agon en raakte
Z _ebulonm en het dal van J _iftah-
El in het noorden, Beth- _Emek en
N _ehi

¨
el, en ze ging vandaar naar

Kab _ul aan de linkerkant, 28 en
naar _Ebron en R _ehob en H _am-
mon en K _ana tot aan het volkrĳ-
ke S _idon.n 29 En de grens liep
terug naar R _ama en tot aan de
versterkte stad T_yrus.o En de
grens liep terug naar H _osa, en
haar eindpunt bleek bĳ de zee
te zĳn, in de streek van _Achzib,p

30 en _Umma en _Afekq en R _ehob;r

twee
¨
entwintig steden en hun ne-

derzettingen. 31 Dit was het
erfdeel van de stam der zonen
van _Aser, volgens hun families.s

Dit waren de steden en hun ne-
derzettingen.

32 Voor de zonen van N _afta-
lit kwam het zesde lotu te voor-
schĳn, voor de zonen van N _afta-
li volgens hun families. 33 En
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hun grens strekte zich uit van
H _elef, van de grote boom te Sa

¨
a-

n _annim,a enAd _ami-N _ekeb en J _ab-
ne

¨
el tot aan L _akkum; en haar

eindpunt bleek bĳ de Jord _a _an te
zĳn. 34 En de grens liep west-
waarts terug naar _Aznoth-T _abor
en ging vandaar naar H _ukkok en
raakte aan Z _ebulonb in het zuiden,
en aan _Aserc raakte ze in het wes-
ten en aan J _udad bĳ de Jord _a _an
tegen de opgang der zon. 35 En
de versterkte steden waren: Z _id-
dim, Zer en H _ammath,e R _akkath
en K _innereth,f 36 en _Adama en
R _ama en H _azor,g 37 en K _edesh

en Edr _e
¨
ı en En-H _azor, 38 en J _i-

ron en M _igdal-El, H _orem en Beth-
_Anath en Beth-S _emes;i negentien
steden en hun nederzettingen.
39 Dit was het erfdeelj van de
stam der zonen van N _aftali, vol-
gens hun families,k de steden en
hun nederzettingen.

40 Voor de stam der zonen van
Dan,l volgens hun families, kwam
het zevende lotm te voorschĳn.
41 En de grens van hun erfdeel
werd: Z _oran en Est _aol en Ir-S _emes,
42 en Sa

¨
al _abbino en _Ajalonp en

J _ithla, 43 en _Elon en T _imnaq

en _Ekron,r 44 en _Eltek
´
e enG _ib-

bethons en B _a
¨
alath,t 45 en J _e-

hud en B _en
´
e-B _arak en Gath-

R _immon,u 46 en M
´
e-J _arkon en

R _akkon, met de grens tegenover
J _oppe.v 47 En het gebied van
de zonen van Dan was te engw

voor hen. Toen trokken de zonen
van Dan op en streden tegen L _e-
semx en namen het in en sloe-
gen het met de scherpte van het
zwaard. Voorts namen zĳ het in
bezit en gingen er wonen en ga-
ven toen aan L _esem de naam
Dan, naar de naam van hun voor-
vader Dan.y 48 Dit was het erf-
deel van de stam der zonen van
Dan, volgens hun families. Dit
waren de steden en hun neder-
zettingen.

49 Aldus kwamen zĳ ermee ge-
reed het land ten bezit te verde-
len volgens zĳn gebieden. Voorts
gaven de zonen van _Isra

¨
el aan J _o-

zua, de zoon van Nun, een erf-

deel in hun midden. 50 Op be-
vel van Jehovah gaven zĳ hem de
stad waarom hĳ vroeg,a namelĳk
T _imnath-S _erah,b in het bergland
van _Efra

¨
ım; en hĳ ging de stad

opbouwen en er wonen.

51 Dit waren de erfdelen die
de priester Ele _azar en J _ozua, de
zoon van Nun, en de hoofden der
vaderen van de stammen der zo-
nen van _Isra

¨
el te S _iloc voor het

aangezicht van Jehovah, aan de
ingang van de tent der samen-
komst, door het lot ten bezit heb-
ben verdeeld.d Zo be

¨
eindigden zĳ

het toedelen van het land.

20 Toen sprak Jehovah tot
J _ozua en zei: 2 „Spreek

tot de zonen van _Isra
¨
el en zeg:

’Geeft voor UZELF de toevluchts-
stedene waarover ik door bemid-
deling van M _ozes tot U gesproken
heb, 3 opdat de doodslagerf die
onopzettelĳk, zonder het te we-
ten, een ziel doodslaat, daarheen
kan vluchten; en ze moeten U die-
nen tot een toevluchtsoord tegen
de bloedwreker.g 4 En hĳ moet
naar een van deze steden vluch-
tenh en bĳ de ingang van de stads-
poorti blĳven staan en zĳn woor-
den spreken ten aanhoren van de
oudere mannenj van die stad; en
zĳ moeten hem bĳ zich in de stad
opnemen en hem een plaats geven
en hĳ moet bĳ hen wonen. 5 En
ingeval de bloedwreker hem ach-
tervolgt, dienen zĳ de doodslager
niet in zĳn hand over te leveren;k

want hĳ heeft zĳn naaste doodge-
slagen zonder het te weten, en hĳ
haatte hem voordien niet.l 6 En
hĳ moet in die stad wonen totdat
hĳ voor de vergadering terecht-
staat,m tot de dood van de hoge-
priestern die er in die dagen mocht
zĳn. Dan mag de doodslager te-
rugkeren,o en hĳ moet zĳn stad
en zĳn huis binnengaan, de stad
waaruit hĳ was gevlucht.’ ”

7 Bĳgevolg verleenden zĳ een
status van heiligheid aan K _edesp

in Galil _ea, in het bergland van
N _aftali, en aan S _ichem,q in het
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bergland van _Efra
¨
ım, en aan K _ir-

jath- _Arba,a dat wil zeggen H _e-
bron, in het bergland van J _uda.
8 En in de Jordaanstreek, bĳ J _e-
richo, tegen het oosten, gaven
zĳ B _ezerb in de wildernis, op de
hoogvlakte, uit de stam R _uben,c

en R _amothd in G _ilead uit de stam
Gad, en Gol _ane in B _asan uit de
stam Man _asse.

9 Dit werden de vastgestelde
steden voor alle zonen van _Isra

¨
el

en voor de inwonende vreemde-
ling die in hun midden vertoeft,
waarheen iedereen zou kunnen
vluchten die onopzettelĳk een
ziel doodslaat,f opdat hĳ niet
door de hand van de bloedwreker
sterft eer hĳ voor de vergadering
staat.g

21 Nu naderden de hoofden
der vaderen van de levie-

ten tot de priesterEle _azarh en J _o-
zua,i de zoonvan Nun, en de hoof-
den der vaderen van de stammen
der zonen van _Isra

¨
el, 2 en ver-

volgens spraken zĳ tot hen te
S _iloj in het land K _ana

¨
an en zei-

den: „Jehovah heeft door bemid-
deling van M _ozes geboden ons
steden te geven om in te wonen,
met de daarbĳ behorende weide-
gronden voor onze huisdieren.”k

3 Daaromgaven de zonen van _Is-
ra

¨
el op Jehovah’s bevel van hun

erfdeel de volgende stedenl met
bĳbehorende weidegronden aan
de levieten.m

4 Toen kwam het lot te voor-
schĳn voor de families der Keha-
thieten,n en aan de zonen van de
priester A _

¨
aron, uit de levieten,

kwamen door het lot dertien ste-
den te behoren uit de stam J _udao

en uit de stam der Simeonietenp

en uit de stam B _enjamin.q

5 En voor de overgebleven zo-
nen van K _ehathr waren er door
het lot tien steden uit de fami-
lies van de stam _Efra

¨
ıms en uit de

stam Dant en uit de halve stam
Man _asse.u

6 Envoor de zonen van G _ersonv

waren er door het lot dertien ste-
den uit de families van de stam _Is-

saschara en uit de stam _Aserb en
uit de stam N _aftalic en uit de hal-
ve stam Man _asse in B _asan.d

7 Voor de zonen van Mer _ari,e

volgens hun families, waren er
twaalf steden uit de stam R _ubenf

en uit de stam Gadg en uit de
stam Z _ebulon.h

8 Zo gaven de zonen van _Isra
¨
el

aan de levieten deze steden en
hun weidegrondeni door het lot,j

juist zoals Jehovah door bemid-
deling van M _ozes geboden had.k

9 Uit de stam der zonen van
J _uda en uit de stam der zonen
van S _imeon gaven zĳ dus de vol-
gende steden, die men met name
noemde,l 10 en ze werden van
de zonen van A _

¨
aron, uit de fa-

milies der Kehathieten, uit de
zonen van L _evi, omdat hun het
eerste lot te beurt viel.m 11 Zĳ
gaven hun dan: K _irjath- _Arban ([de
genoemde _Arba is] de vader van

_Enako), dat wil zeggen H _ebron,p

in het bergland van J _uda,q en
zĳn omliggende weidegronden;
12 en het akkerland van de stad
en haar nederzettingen gaven zĳ
aan K _aleb, de zoon van Jef _unne,
als zĳn bezitting.r

13 En aan de zonen van de
priester A _

¨
aron gaven zĳ de toe-

vluchtsstads voor de doodslager,t

namelĳk H _ebron,u en zĳn weide-
grond, ook L _ibnav en zĳn wei-
degrond, 14 en J _attirw en zĳn
weidegrond, en Estem _oax en zĳn
weidegrond, 15 en Ch _olony en
zĳn weidegrond, en D _ebirz en zĳn
weidegrond, 16 en _A

¨
ına en zĳn

weidegrond, en J _uttab en zĳn wei-
degrond, Beth-S _emesc en zĳn wei-
degrond; negen steden uit deze
beide stammen.

17 En uit de stam B _enjamin:
G _ibeond en zĳn weidegrond, G _ebae

en zĳn weidegrond, 18 _Ana-
thothf en zĳn weidegrond, en _Al-
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mona en zĳn weidegrond; vier
steden.

19 Alle steden van de zonen
van A _

¨
aron,b de priesters, waren

dertien steden en hunweidegron-
den.c

20 En de families van de zo-
nen van K _ehath, de levieten die
nog overgebleven waren van de
zonen van K _ehath, zĳ kregen
door hun lot steden uit de stam

_Efra
¨
ım.d 21 Bĳgevolg gaven zĳ

hun de toevluchtsstade voor de
doodslager,f namelĳk S _ichem,g

en zĳn weidegrondh in het berg-
land van _Efra

¨
ım, en G _ezeri en

zĳn weidegrond, 22 en Kibz _a-
imj en zĳn weidegrond, en Beth-
H _oronk en zĳn weidegrond; vier
steden.

23 En uit de stam Dan: _Eltek
´
e

en zĳn weidegrond, G _ibbethonl en
zĳn weidegrond, 24 _Ajalonm en
zĳn weidegrond, Gath-R _immonn

en zĳn weidegrond; vier steden.

25 En uit de halve stam Ma-
n _asse: T _a

¨
anacho en zĳn weide-

grond, en Gath-R _immon en zĳn
weidegrond; twee steden.

26 Alle steden met hun weide-
gronden die de families der over-
gebleven zonen van K _ehath had-
den, waren tien [in getal].

27 En voor de zonen van G _er-
son,p uit de families der levie-
ten, was er uit de halve stam
Man _asseq de toevluchtsstad voor
de doodslager, namelĳk Gol _an,r

in B _asan, en zĳn weidegrond, en
Be _

¨
estheras en zĳn weidegrond;

twee steden.

28 En uit de stam _Issaschar:t

K _isjonu en zĳn weidegrond, D _a-
berathv en zĳn weidegrond,
29 J _armuthw en zĳn weidegrond,
En-G _annimx en zĳn weidegrond;
vier steden.

30 En uit de stam _Aser:y M _i-
salz en zĳn weidegrond, _Abdona

en zĳn weidegrond, 31 H _el-
kathb en zĳn weidegrond, en R _e-
hobc en zĳn weidegrond; vier
steden.

32 En uit de stam N _aftali:d de

toevluchtsstada voor de doodsla-
ger,b namelĳk K _edesc in Galil _ea,
en zĳnweidegrond, en H _ammoth-
Dord en zĳn weidegrond, en K _ar-
tan en zĳn weidegrond; drie ste-
den.

33 Alle steden van de Gerso-
nieten, volgens hun families, wa-
ren dertien steden en hun weide-
gronden.

34 En de families van de zo-
nen van Mer _ari,e de overgebleven
levieten, hadden uit de stam Z _e-
bulon:f J _okneamg en zĳn weide-
grond, K _arta en zĳn weidegrond,
35 D _imnah en zĳn weidegrond,
N _ahalali en zĳn weidegrond; vier
steden.

36 En uit de stam R _uben:j B _e-
zerk en zĳn weidegrond, en J _a-
hazl en zĳn weidegrond, 37 Ke-
d _emothm en zĳn weidegrond, en
M _efa

¨
athn en zĳn weidegrond; vier

steden.

38 En uit de stam Gad:o de toe-
vluchtsstad voor de doodslager,
namelĳk R _amoth in G _ilead,p en
zĳn weidegrond, en Mahan _a

¨
ımq

en zĳnweidegrond, 39 H _esbonr

en zĳn weidegrond, Ja _
¨
ezers en

zĳn weidegrond; alle steden wa-
ren vier [in getal].

40 Alle steden welke de zonen
van Mer _arit kregen volgens hun
families, die nog overgebleven wa-
ren van de families der levieten,
waren, als hun lot, twaalf steden.

41 Alle steden van de levieten
in het midden van de bezitting
der zonen van _Isra

¨
el waren acht-

enveertig stedenu met hunweide-
gronden.v 42 Elk van deze ste-
den nu was een stad met haar
weidegrond eromheen — zo was
het met al deze steden.w

43 Zo gaf Jehovah aan _Isra
¨
el

het gehele land dat hĳ onder ede
aan hun voorvaders beloofd had
te geven,x en zĳ namen het nu
in bezity en gingen er wonen.
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44 Bovendien gaf Jehovah hun
rusta rondom, overeenkomstig al-
les wat hĳ hun voorvaders ge-
zworen had,b en niet

´
e

´
en van al

hunvĳandenkonvoor hen stand-
houden.c Al hun vĳanden gaf Je-
hovah in hun hand.d 45 Geen
belofte bleef onvervuld van heel
de goede belofte die Jehovah het
huis van _Isra

¨
el had gedaan; alles

kwam uit.e

22 In die tĳd nu riep J _ozua
de Rubenieten en de Ga-

dieten en dehalve stamMan _assef

2 en zei tot hen: „Wat U aangaat,
GIJ hebt Ugehouden aan alles wat
M _ozes, de knecht van Jehovah,
U heeft geboden,g en GIJ zĳt ge-
hoorzaamgeweest aan mĳn stem
in alles wat ik U heb geboden.h

3 GIJ hebt UW broeders nu al vele
dageni tot op deze dag niet verla-
ten, en GIJ hebt de plicht ten op-
zichte van het gebod van Jeho-
vah, UW God, in acht genomen.j

4 En nu heeft Jehovah, UW God,
UW broeders rust gegeven, juist
zoals hĳ hun had beloofd.k Keert
nu dus terug en gaat naar UW

tenten in het land van UW bezit-
ting, dat M _ozes, de knecht van
Jehovah, U aan de overzĳde van
de Jord _a _an heeft gegeven.l 5 Al-
leen, volbrengt zeer zorgvuldig
het gebodm en de wet die M _ozes,
de knecht van Jehovah, U gebo-
den heeft, door Jehovah, UW God,
lief te hebbenn en door al zĳn we-
gen te bewandeleno en door zĳn
geboden te onderhoudenp en door
hem aan te hangenq en door hem
met geheel UW hartr en met ge-
heel UW ziels te dienen.”t

6 Daarop zegendeu J _ozua hen
en zond hen heen opdat zĳ naar
hun tenten konden gaan. 7 En
aan de halve stam Man _asse had
M _ozes een schenking gedaan in
B _asan,v en aan de andere helft
daarvan deed J _ozua een schen-
king bĳ hun broeders aan de zĳde
van de Jord _a _an tegen het wes-
ten.w Toen J _ozua hen dan ook
heenzond naar hun tenten, ze-
gende hĳ hen voorts. 8 En hĳ

zei verder tot hen: „Keert terug
naarUW tenten met veel rĳkdom-
men en met zeer veel vee, met
zilver en goud en koper en ĳzer
en kleren in zeer grote hoeveel-
heid.a Neemt met UW broeders
UW aandeel in de buitb van UW

vĳanden.”

9 Daarop keerden de zonen van
R _uben en de zonen van Gad en de
halve stam Man _asse terug en zĳ
trokken weg van de andere zonen
van _Isra

¨
el, uit S _ilo, dat in het land

K _ana
¨
an ligt, om naar het land G _i-

leadc te gaan, naar het land van
hun bezitting, waarin zĳ zich op
Jehovah’s door bemiddeling van
M _ozes gegeven bevel hadden ge-
vestigd.d 10 Toen zĳ nu in de
landstreken van de Jord _a _an wa-
ren gekomen die in het land K _a-
na

¨
an lagen, bouwden de zonen

van R _uben en de zonen van Gad
en de halve stam Man _asse daar
voorts een altaar bĳ de Jord _a _an,
een in het oog vallend groot al-
taar.e 11 Later hoordenf de an-
dere zonen van _Isra

¨
el dat er ge-

zegd werd: „Zie! De zonen van
R _uben en de zonen van Gad en de
halve stam Man _asse hebben aan
de grens van het land K _ana

¨
an,

in de landstreken van de Jord _a _an,
aan de kant die de zonen van _Is-
ra

¨
el toebehoort, een altaar ge-

bouwd.” 12 Zodra de zonen van
_Isra

¨
el dit hoorden, kwam de hele

vergadering der zonen van _Isra
¨
elg

te S _iloh bĳeen om op te trekken
ten einde een militaire actie tegen
hen te voeren.i

13 Toen zondenj de zonen van
_Isra

¨
el P _inehas,k de zoon van

Ele _azar, de priester, naar de zo-
nen van R _uben en de zonen van
Gad en de halve stam Man _asse
in het land G _ilead, 14 en met
hem tien oversten,

´
e

´
en overste

van elk vaderlĳk huis van alle
stammen van _Isra

¨
el, en zĳ waren

ieder een hoofd van het huis van
hun vaderen onder de duizenden
van _Isra

¨
el.l 15 Na verloop van

tĳd kwamen zĳ bĳ de zonen van

l Nu 1:16; De 1:13; Joz 14:1; Joz 22:21.
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R _uben en de zonen van Gad en
de halve stam Man _asse in het
land G _ilead en spraken toen met
hena en zeiden:

16 „Dit heeft de hele vergade-
ring van Jehovahb gezegd: ’Wat is
dit voor een daadc van ontrouw
die GIJ tegen de God van _Isra

¨
el

hebt begaan, dat GIJ U heden van
het volgen van Jehovah afkeertd

doordat GIJ een altaar voor U

bouwt,e om heden weerspannig
tegen Jehovah te zĳn? 17 Was
de dwaling van P _eorf ons te ge-
ring, waarvan wĳ ons tot op deze
dag nog niet hebben gereinigd,
ofschoon de plaag over de ver-
gadering van Jehovah kwam?g

18 En GIJ — GIJ zoudt U heden
van het volgen van Jehovah af-
keren; en het moet geschieden
dat zo GIJ, van UW kant, heden
weerspannig zĳt tegen Jehovah,
dan zal hĳ morgen verontwaar-
digd zĳn op de gehele vergade-
ring van _Isra

¨
el.h 19 Indien nu

het land van UW bezitting wer-
kelĳk onrein is,i komt dan over
naar het land van Jehovah’s be-
zitting,j waar de tabernakel van
Jehovah heeft vertoefd,k en ves-
tigt U in ons midden; en zĳt niet
weerspannig tegen Jehovah en
maakt van ons geen weerspanne-
lingen doordat GIJ een altaar voor
U bouwt buiten het altaar van
Jehovah, onze God.l 20 Heeft
niet _Achan,m de zoon van Z _era,
een daad van ontrouw begaan
met betrekking tot datgene wat
aan de vernietiging was prĳsge-
geven, en was het niet jegens de
hele vergadering van _Isra

¨
el dat

er verontwaardiging is losgebar-
sten?n En hĳ was niet de enige
man die in zĳn dwaling de laatste
adem moest uitblazen.’ ”o

21 Hierop antwoorddenp de
zonen van R _uben en de zonen
van Gad en de halve stam Ma-
n _asse en spraken met de hoof-
denvan de duizendenvan _Isra

¨
el:q

22 „[De] Goddelĳke,r God,s Jeho-
vah, [de] Goddelĳke, God, Jeho-
vah,t hĳ weet [het],u en _Isra

¨
el zelf

zal [het] ook weten.a Indien het
uit weerspannigheid isb en indien
het uit ontrouw jegens Jehovah
is,c red ons heden niet. 23 In-
dien het was om een altaar voor
ons te bouwen ten einde ons van
het volgen van Jehovah af te ke-
ren, en indien het was om daar-
op brandoffers en graanoffers te
brengen,d en indien het was om
daarop gemeenschapsoffers op te
dragen, zal Jehovah zelf het uit-
vorsen;e 24 of indien wĳ dit niet
veeleer uit angstige bezorgdheid
voor iets anders hebben gedaan,
doordat wĳ zeiden: ’Op een toe-
komstige dag zullen UW zonen tot
onze zonen zeggen: „Wat hebt GIJ

te maken met Jehovah, de God
van _Isra

¨
el? 25 En er is een grens

die Jehovah tussen ons enU, de zo-
nen van R _uben en de zonen van
Gad, heeft gesteld, namelĳk de
Jord _a _an. GIJ hebt geen deel aan Je-
hovah.”f En UW zonen zullen stel-
lig onze zonen doen ophouden Je-
hovah te vrezen.’g

26 Daarom zeiden wĳ: ’Laten
wĳ toch handelend optreden
ten behoeve van onszelf door
het altaar te bouwen, niet voor
brandoffer, noch voor slachtof-
fer, 27 maar om een getuige te
zĳn tussen onsh en U en onze ge-
slachten na ons, dat wĳ de dienst
van Jehovah voor zĳn aange-
zicht zullen verrichten met onze
brandoffers en onze slachtoffers
en onze gemeenschapsoffers,i op-
dat UW zonen op een toekom-
stige dag niet tot onze zonen
zeggen: „GIJ hebt geen deel aan
Jehovah.” ’ 28 Dus zeiden wĳ:
’En het moet geschieden dat in-
geval zĳ dat op een toekomsti-
ge dag tot ons en tot onze ge-
slachten zouden zeggen, wĳ dan
moeten zeggen: „Ziet het even-
beeld van Jehovah’s altaar, dat
onze vaderen hebben gemaakt,
niet voor brandoffer, noch voor
slachtoffer, maar het is een ge-
tuige tussen ons en U.” ’ 29 Het
is ondenkbaar van onze zĳde, uit
eigen beweging weerspannig te
zĳn tegen Jehovah en ons heden
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van het volgen van Jehovah af te
kerena door een altaar voor brand-
offer, graanoffer en slachtoffer te
bouwen buiten het altaar van Je-
hovah, onze God, dat voor zĳn ta-
bernakel staat!”b

30 Toen nu de priester P _ine-
hasc en de oversten van de verga-
deringd en de hoofden van de dui-
zenden van _Isra

¨
el, die met hem

waren, de woorden hoorden die
de zonen van R _uben en de zo-
nen van Gad en de zonen van
Man _asse spraken, was het goed
in hun ogen. 31 Daarom zei P _i-
nehas, de zoon van Ele _azar, de
priester, tot de zonen van R _uben
en de zonen van Gad en de zo-
nen van Man _asse: „Waarlĳk, he-
den weten wĳ dat Jehovah in ons
midden is,e omdat GIJ deze daad
van ontrouw niet tegen Jehovah
hebt begaan. Nu hebt GIJ de zo-
nenvan _Isra

¨
el uit de handvan Je-

hovah bevrĳd.”f

32 Daaropkeerden P _inehas, de
zoon van Ele _azar, de priester, en
de oversten terugg van de zonen
van R _uben en de zonen van Gad
in het land G _ilead naar het land
K _ana

¨
an, naar de andere zonen

van _Isra
¨
el, en zĳ brachten hun

verslag uit.h 33 Het woord dan
was goed in de ogen van de zo-
nen van _Isra

¨
el; voorts zegenden

de zonen van _Isra
¨
el God,i en zĳ

spraken er niet over om met een
leger tegen hen op te trekken ten
einde het land waarin de zonen
van R _uben en de zonen van Gad
woonden, te verderven.

34 De zonen van R _uben dan en
de zonen van Gad gaven het al-
taar een naam, want „het is een
getuige tussen ons dat Jehovah
de [ware] Godj is”.

23 Nu geschiedde het vele da-
gen nadat Jehovah _Isra

¨
el

rustk had gegeven van al hun
vĳanden rondom, toen J _ozua oud
en vergevorderd in dagen was,l

2 dat J _ozua ertoe overging heel
_Isra

¨
el te roepen,m zĳn oudere man-

nen en zĳn hoofden en zĳn rech-
ters en zĳn beambten,n waarop
hĳ tot hen zei: „Wat mĳ betreft,

ik ben oud geworden, ik ben ver-
gevorderd in dagen. 3 En wat
U aangaat, GIJ hebt gezien al wat
Jehovah, UW God, ter wille van
U met al deze nati

¨
en heeft ge-

daan,a want Jehovah, UW God,
streed zelf voor U.b 4 Ziet, ik
heb U door het lotc deze overi-
ge nati

¨
en toegewezen als een erf-

deel voor UW stammen, alsmede
alle nati

¨
en die ik heb afgesne-

den,d vanaf de Jord _a _an tot aan
de Grote Zee tegen de ondergang
der zon.e 5 En het was Jeho-
vah, UW God, die hen steeds van
voor UW aangezicht uitstootte,f

en hĳ heeft hen terwille vanUuit
hun bezit verdreven, en GIJ hebt
hun land in bezit genomen, juist
zoals Jehovah, UW God, U had be-
loofd.g

6 En GIJ moet zeer moedig zĳnh

om al wat er in het boeki der
wet van M _ozes staat geschreven,
te onderhouden en te volbren-
gen, door er nooit van af te wĳ-
ken, noch naar rechts noch naar
links,j 7 door U nooit in te la-
ten met deze nati

¨
en,k deze die nog

bĳ U overblĳven. En GIJ moogt de
naam van hun goden niet vermel-
den,l noch daarbĳ zweren,m en GIJ

moogt ze niet dienen, nochUdaar-
voor neerbuigen.n 8 Maar Jeho-
vah, UW God, dient GIJ aan te han-
gen,o juist zoals GIJ tot op deze dag
hebt gedaan. 9 En Jehovah zal
grote en machtige nati

¨
en van voor

UW aangezicht verdrĳven.p (Wat U

aangaat, geen man heeft voor U

kunnen standhouden tot op deze
dag.q) 10 Slechts

´
e

´
en man van U

zal er duizendachtervolgen,r want
het is Jehovah, UW God, die voor
U strĳdt,s juist zoals hĳ U heeft
beloofd.t 11 En GIJ moet voort-
durend op UW hoede zĳnu met be-
trekking tot UW ziel, door Jeho-
vah, UW God, lief te hebben.v

12 Maar indien GIJ U ook maar
enigszins afkeertw en GIJ het
overschot van deze nati

¨
en,x deze

die nog bĳ Uoverblĳven, w
´
el aan-

hangt en GIJ werkelĳk echtver-

w Heb 10:38; 2Pe 2:20; x Ex 23:29; Joz 13:2.
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bintenissen met hen aangaata en
U met hen inlaat, en zĳ zich met
U, 13 dan dient GIJ beslist te
weten dat Jehovah, UW God, er
niet mee zal voortgaan deze na-
ti

¨
en ter wille van U uit hun be-

zit te verdrĳven;b en ze moeten U

tot een val en een strik worden
en tot een gesel in UW zĳdenc en
tot doorns in UW ogen, totdat GIJ

vergaan zĳt van deze goede bo-
demdie Jehovah, UWGod, U heeft
gegeven.d

14 Welnu, ziet! ik ga heden de
weg van al het aardse,e en GIJ

weet zeer goed met geheel UW

hart en met geheel UW ziel dat
niet

´
e

´
en woord van alle goede

woorden die Jehovah, UW God,
tot U gesproken heeft, onvervuld
is gebleven. Alles is voor U uit-
gekomen. Geen woord daarvan is
onvervuld gebleven.f 15 En het
moet geschieden dat net zoals
ieder goedwoord dat Jehovah, UW

God, tot U heeft gesproken, over
U is gekomen,g zo zal Jehovah
ieder kwaad woord over U bren-
gen, totdat hĳ U heeft verdelgd
van deze goede bodem die Jeho-
vah, UW God, U heeft gegeven,h

16 wegensUWovertredenvan het
verbond van Jehovah, UW God,
dat hĳ U heeft geboden, en om-
dat GIJ andere goden zĳt gaan
dienen en U daarvoor hebt neer-
gebogen.i En Jehovah’s toorn zal
stellig tegen U ontbranden,j en
GIJ zult stellig weldravergaan uit
het goede land dat hĳ U heeft ge-
geven.”k

24 Voorts vergaderde J _ozua
alle stammen van _Isra

¨
el

te S _icheml en riep hĳ de oude-
re mannen van _Isra

¨
elm en zĳn

hoofden en zĳn rechters en zĳn
beambten, waarop zĳ zich voor
het aangezicht van de [ware] Godn

stelden. 2 Vervolgens zei J _ozua
tot geheel het volk: „Dit heeft Je-
hovah, de God van _Isra

¨
el, gezegd:

’Aan de overzĳde van de Riviero

hebben lang geleden UW voorva-
dersp gewoond, T _erah, de vader
van _Abraham en de vader van

N _ahor,a en zĳ plachten andere
goden te dienen.

3 Na verloop van tĳd nam ik
UW voorvader _Abrahamb van de
overzĳde van de Rivierc en liet
hem heel het land K _ana

¨
an door-

trekken en maakte zĳn zaad tal-
rĳk.d Daarom gaf ik hem _Isa

¨
ak.e

4 En aan _Isa
¨
ak gaf ik voorts J _a-

kob en _Esau.f Later gaf ik aan
_Esau het gebergte S _e

¨
ır, om dat

in bezit te nemen;g en J _akob en
zĳn zonen trokken af naar Eg _yp-
te.h 5 Naderhand zond ik M _o-
zes en A _

¨
aroni en sloeg Eg _ypte

voorts met plagen door wat ik
in zĳn midden deed;j en daarna
leidde ik U uit.k 6 Toen ik dan
UW vaderen uit Eg _ypte leiddel en
GIJ aan de zee waart gekomen,
gingen de Egyptenaren UW vade-
ren met strĳdwagens en ruiters
achtervolgenm tot aan de Rode
Zee. 7 Toen riepen zĳ luid tot
Jehovah.n Daarom zette hĳ een
duisternis tussen Uen de Egypte-
nareno en liet de zee over hen ko-
men en bedekte hen,p en UWogen
hebben te zien gekregen wat ik
in Eg _ypte heb gedaan;q en daar-
na hebt GIJ vele dagen in de wil-
dernis gewoond.r

8 Ten slotte bracht ik U naar
het land der Amorieten, die aan
de overzĳde van de Jord _a _an woon-
den, en zĳ gingen tegenUstrĳden.s

Toen gaf ik hen in UW hand, opdat
GIJ hun land in bezit zoudt kunnen
nemen, en ik verdelgde hen van
voor UW aangezicht.t 9 Voorts
stond B _alak, de zoon van Z _ip-
por,u de koning van M _oab, op en
streed tegen _Isra

¨
el.v Hĳ dan liet

B _ileam, de zoon van B _eor, ont-
bieden om kwaad over U af te
smeken.w 10 En ik wilde naar
B _ileam niet luisteren.x Dienten-
gevolge heeft hĳ U herhaalde ma-
len gezegend.y Zo bevrĳdde ik U

uit zĳn hand.z

11 Toen zĳt GIJ de Jord _a _an
overgetrokkena en bĳ J _ericho

u Nu 22:2; v Re 11:25; w Nu 22:5; De 23:4; x Nu

22:12; Mi 6:5; y Nu 23:11; Nu 23:25; Nu 24:10; z Ge

12:3; Nu 25:17; Nu 31:7; Nu 31:49; a Joz 3:17; Ps
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gekomen.a En de grondbezitters
van J _ericho, de Amorieten en de
Ferezieten en de Kana

¨
anieten

en de Hethieten en de Girgasie-
ten, deHevieten en de Jebusieten
gingen tegen U strĳden; maar ik
gaf hen in UW hand.b 12 Daar-
om zond ik het gevoel van ver-
slagenheid voor U uit, en dit ver-
dreef hen geleidelĳk van voor UW

aangezichtc — twee koningen der
Amorieten — niet met uw zwaard
en niet met uw boog.d 13 Zo gaf
ik U een land waarvoor GIJ niet
hadt gezwoegd en steden die GIJ

niet hadt gebouwd,e en GIJ zĳt erin
gaan wonen. Van wĳngaarden en
olĳfbosjes die GIJ niet hebt ge-
plant, daarvan eet GIJ.’f

14 Nu dan, vreest Jehovahg en
dient hem op een onberispelĳke
wĳze en in waarheid,h en verwĳ-
dert de goden die UW voorvaders
aan de overzĳde van de Rivier
en in Eg _ypte hebben gediend,i en
dient Jehovah. 15 Indien het nu
kwaad is in UW ogen Jehovah te
dienen, kiest dan heden zelf wie
GIJ zult dienen,j hetzĳ de goden
welke UW voorvaders die aan de
overzĳde van de Rivier waren,
hebben gediendk of de goden van
de Amorieten, in wier land GIJ

woont.l Maar wat mĳ en mĳn huis-
gezin betreft, wĳ zullen Jehovah
dienen.”m

16 Hierop antwoordde het volk
en zei: „Het is ondenkbaar van
onze zĳde, Jehovah te verla-
ten om andere goden te dienen.
17 Want het is Jehovah, onze God,
die ons en onze vaderen uit het
land Eg _ypte heeft opgevoerd,n uit
het slavenhuis,o en die deze gro-
te tekenen voor onze ogen heeft
verrichtp en die ons steeds behoed
heeft op heel de weg die wĳ zĳn
gegaan en onder alle volken door
wier midden wĳ zĳn getrokken.q

18 Voorts heeft Jehovah alle vol-
ken, zelfs de Amorieten, die in het
land woonden, van voor ons aan-
gezicht uitgedreven.r Wat ons be-
treft, ook wĳ zullen Jehovah die-
nen, want hĳ is onze God.”s

19 Toen zei J _ozua tot het volk:
„GIJ zĳt niet in staat Jehovah
te dienen, want hĳ is een heili-
ge God;a hĳ is een God die exclu-
sieve toewĳding eist.b Hĳ zal UW

opstandigheid en UW zonden niet
vergeven.c 20 Ingeval GIJ Jeho-
vah verlaatd en werkelĳk buiten-
landse goden dient,e zal hĳ zich
stellig ookomwenden enU kwaad
berokkenen en Uuitroeien, nadat
hĳ U goed heeft gedaan.”f

21 Het volk zei op zĳn beurt
tot J _ozua: „Neen, maar Jehovah
zullenwĳ dienen!”g 22 Toen zei
J _ozua tot het volk: „GIJ zĳt ge-
tuigen tegen UZELFh dat GIJ U uit
eigen beweging Jehovah hebt ge-
kozen, om hem te dienen.”i Waar-
op zĳ zeiden: „Wĳ zĳn getuigen.”

23 „Nu dan, verwĳdert de bui-
tenlandse goden die in UW mid-
den zĳn,j en neigt UW hart
tot Jehovah, de God van _Isra

¨
el.”

24 Daarop zei het volk tot J _ozua:
„Jehovah, onze God, zullen wĳ
dienen, en naar zĳn stem zullen
wĳ luisteren!”k

25 Toen sloot J _ozua op die dag
in S _ichem een verbond met het
volk en stelde voor hen een voor-
schrift en rechterlĳke beslissingl

vast. 26 Voorts schreef J _ozua
deze woorden in het boek van
Gods wetm en nam een grote
steenn en richtte die daar op on-
der de statige boomo die bĳ het
heiligdom van Jehovah is.

27 Vervolgens zei J _ozuatot het
hele volk: „Ziet! Deze steen zal
dienen tot een getuige tegen
ons,p want h

´
ı
´
j heeft alle woorden

van Jehovah gehoord die Hĳ met
ons gesproken heeft, en hĳ moet
dienen tot een getuige tegen U,
opdat GIJ UW God niet verloo-
chent.” 28 Daarop zond J _ozua
het volk heen, een ieder naar zĳn
erfdeel.q

29 Nu geschiedde het na deze
dingen dat J _ozua, de zoon van
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cccdccc

Nun, de knecht van Jehovah, ten
slotte stierf op de leeftĳd van
honderd tien jaar.a 30 Zĳ dan
begroeven hem in het gebied van
zĳn erfdeel te T _imnath-S _erah,b

dat in het bergland van _Efra
¨
ım

ligt, ten noorden van de berg
G _a

¨
as. 31 En _Isra

¨
el bleef Jeho-

vah dienen gedurende al de da-
gen van J _ozua en gedurende al
de dagen van de oudere mannen
wier dagen zich uitstrekten tot
na J _ozuac en die al het werk van
Jehovah dat hĳ voor _Isra

¨
el had

gedaan, hadden gekend.d

32 En J _ozefs gebeente,a dat de
zonen van _Isra

¨
el uit Eg _ypte had-

den opgevoerd, begroeven zĳ te
S _ichem in het stuk veld dat J _a-
kob voor honderd geldstukkenb

van de zonen van H _emor, S _ichems
vader, verworven had;c en de zo-
nen van J _ozef kregen het ten erf-
deel.d

33 Ook Ele _azar, de zoon van
A _

¨
aron, stierf.e Zĳ dan begroe-

ven hem op de Heuvel van P _i-
nehas, zĳn zoon,f die hĳ hem
had gegeven in het bergland van
_Efra

¨
ım.
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1 Na de dooda van J _ozua nu ge-
schiedde het dat de zonen van

_Isra
¨
el Jehovah gingen raadple-

genb en zeiden: „Wie van ons zal
het eerst tegen de Kana

¨
anieten

ten strĳde optrekken?” 2 Hier-
op zei Jehovah: „J _uda zal optrek-
ken.c Ziet! Ik zal het land stel-
lig in zĳn hand geven.” 3 Toen
zei J _uda tot zĳn broeder S _imeon:
„Trek met mĳ op naar [het ge-
bied van] mĳn lotd en laat ons te-
gen de Kana

¨
anieten strĳden, dan

wil ik op mĳn beurt met u naar
[het gebied van] uw lote gaan.”
Bĳgevolg ging S _imeon met hem
mee.f

4 J _uda trok nu op en Jehovah
gaf de Kana

¨
anieten en de Fe-

rezieten in hun hand,g zodat zĳ
hen teB _ezek versloegen, tiendui-
zend man. 5 Toen zĳ in B _ezek
Ad _oni-B _ezek aantroffen, streden
zĳ voorts tegen hem en versloe-
gen de Kana

¨
anietenh en de Fere-

zieten.i 6 Toen Ad _oni-B _ezek de
vlucht nam, jaagden zĳ hem ver-
volgens na en grepen hem ten
slotte en hakten de duimen van
zĳn handen en de grote tenen
van zĳn voeten af. 7 Hierop
zei Ad _oni-B _ezek: „Er zĳn zeven-
tig koningen geweest van wie de
duimen van hun handen en de

grote tenen van hun voeten afge-
hakt waren, die onder mĳn tafel
voedsel bĳeenraapten. Net zoals
ik heb gedaan, zo heeft God mĳ
vergolden.”a Daarna brachten zĳ
hem naar Jer _uzalem,b en daar
stierf hĳ.

8 Voorts streden de zonen van
J _uda tegen Jer _uzalemc en namen
het ten slotte in, waarop zĳ het
sloegen met de scherpte van het
zwaard, en de stad gaven zĳ prĳs
aan het vuur. 9 En daarna zak-
ten de zonen van J _uda af om te
strĳden tegen deKana

¨
anieten die

het bergland en de N _egebd en de
Sjef _elae bewoonden. 10 Zo ruk-
te J _uda op tegen de Kana

¨
anie-

ten die in H _ebronf woonden (de
naam van H _ebron nu was voor-
dien K _irjath- _Arbag), en zĳ sloe-
gen vervolgens S _esai en Ah _iman
en T _almai neer.h

11 Envandaar rukten zĳ op te-
gen de inwoners van D _ebir.i (De
naam van D _ebir nu was voor-
dien K _irjath-S _efer.j) 12 Toen
zei K _aleb:k „Wie K _irjath-S _efer
slaat en het werkelĳk inneemt,
wel, die wil ik mĳn dochter _Ach-
sal tot vrouw geven.”m 13 En
_Othni

¨
el,n de zoon van K _enaz,o de

jongere broer van K _aleb,p nam

n Joz 15:17; Re 3:9; o 1Kr 4:13; p Re 3:9.
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het ten slotte in. Hiervoor gaf
hĳ hem zĳn dochter _Achsa tot
vrouw.a 14 Nu geschiedde het
dat zĳ hemopweg naar huis bleef
aansporen een veld van haar va-
der te vragen. Toen klapte zĳ, ge-
zeten op de ezel, in de handen.b

Daarop zei K _aleb tot haar: „Wat
wilt gĳ?” 15 Zĳ zei dus tot hem:
„Schenkmĳ toch een zegen,c want
een zuidelĳk stuk land hebt gĳ mĳ
gegeven, en gĳ moet mĳ G _ulloth-
M _a

¨
ım geven.” Bĳgevolg gaf K _a-

leb haar Hoog-G _ullothd en Laag-
G _ulloth.

16 En de zonen van de Keniet,e

wiens schoonzoon M _ozes was,f

trokken met de zonen van J _uda
uit de Palmenstadg op naar de
wildernis van J _uda, die ten zui-
den van _Aradh ligt. Voorts gin-
gen zĳ er onder de bevolking wo-
nen.i 17 Maar J _uda rukte met
zĳn broeder S _imeon op, en zĳ
sloegen vervolgens de Kana

¨
anie-

ten die Z _efath bewoonden en ga-
ven het aan de vernietiging prĳs.j

Daaromgafmendie stad de naam
H _orma.k 18 Daarna nam J _uda
G _azal in met zĳn gebied en _As-
kelonm met zĳn gebied en _Ekronn

met zĳn gebied. 19 En Jehovah
bleef met J _uda, zodat hĳ het berg-
land in bezit nam, maar de be-
woners van de laagvlakte kon hĳ
niet uit hun bezit verdrĳven, om-
dat zĳ strĳdwagenso met ĳzeren
zeisen hadden.p 20 Toen zĳ aan
K _aleb H _ebron gaven, juist zoals
M _ozes had beloofd,q verdreef hĳ
voorts de drie zonen van _Enakr

daaruit.

21 En de zonen van B _enjamin
verdreven de Jebusieten die Jer _u-
zalem bewoonden niet;s maar de
Jebusietenwonen nog tot op deze
dag met de zonen van B _enjamin
in Jer _uzalem.t

22 Ondertussen trok ook het
huis van J _ozefu zelf tegen B _eth-
elv op, en Jehovah was met hen.w

23 En het huis van J _ozef ging
B _ethel bespiedenx (terloops zĳ
opgemerkt dat de naam van de
stad voordien Luz wasy), 24 en
de wachters kregen een man in

het gezicht die uit de stad kwam.
Zĳ dan zeiden tot hem: „Wĳs ons
alstublieft hoewĳ in de stad kun-
nen komen, en wĳ zullen stel-
lig goedgunstigheid jegens u be-
trachten.”a 25 Dientengevolge
wees de man hun hoe zĳ in de
stad konden komen; toen sloegen
zĳ de stad met de scherpte van het
zwaard,b maar de man en zĳn hele
familie lieten zĳ gaan.c 26 Daar-
op ging de man naar het land der
Hethietend en bouwde een stad en
gaf haar de naam Luz. Dat is haar
naam tot op deze dag.

27 En Man _assee nam Beth-
S _eanf en zĳn onderhorige plaat-
sen en T _a

¨
anachg en zĳn onderho-

rige plaatsen en de inwoners van
Dorh en zĳn onderhorige plaat-
sen en de inwoners van J _ibleami

en zĳn onderhorige plaatsen en
de inwoners van Meg _iddoj en zĳn
onderhorige plaatsen niet in be-
zit, maar de Kana

¨
anieten bleven

hardnekkig in dit land wonen.k

28 Nu geschiedde het dat _Isra
¨
el

sterk werdl en ertoe overging de
Kana

¨
anieten dwangarbeid op te

leggen,m en zĳ verdreven hen niet
geheel en al.n

29 Ook _Efra
¨
ım verdreef de Ka-

na
¨
anieten die in G _ezer woonden

niet, maar de Kana
¨
anieten ble-

ven midden onder hen in G _ezer
wonen.o

30 Z _ebulonp verdreef de inwo-
ners van K _ithron en de inwo-
ners van N _ahalolq niet, maar de
Kana

¨
anieten bleven midden on-

der hen wonenr en werden aan
dwangarbeid onderworpen.s

31 _Asert verdreef de inwoners
van _Akko en de inwoners van S _i-
donu en _Ahlab en _Achzibv en H _elba
en _Afikw en R _ehobx niet. 32 En
de Aserieten blevenwonen te mid-
den van de Kana

¨
anieten, de be-

woners van het land, want zĳ ver-
dreven hen niet.y

33 N _aftaliz verdreef de inwo-
ners van Beth-S _emes en de inwo-

r De 20:17; s Re 2:2; t Joz 19:24; u Joz 11:8;
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ners van Beth- _Anatha niet, maar
zĳ bleven wonen te midden van
de Kana

¨
anieten, de bewoners van

het land;b en de inwoners van
Beth-S _emes en van Beth- _Anath
werden tot dwangarbeid aan hen
verplicht.c

34 En de Amorieten bleven de
zonen van Dand het bergland in-
dringen, want zĳ lieten hun niet
toe naar de laagvlakte af te da-
len.e 35 Vandaar dat de Amo-
rieten hardnekkig op het geberg-
te H _eres en in _Ajalonf en S _a

¨
albimg

bleven wonen. Maar de hand van
het huis van J _ozef drukte ten slot-
te zo zwaar, dat zĳ tot dwangar-
beid werden verplicht.h 36 En
het gebied van de Amorieten
strekte zich uit vanaf de opgang
van _Akrabbim,i vanaf S _ela en op-
waarts.

2 Toen trok Jehovah’s engelj van
G _ilgalk op naar B _ochiml en zei:

„Ik ben ertoe overgegaan U uit
Eg _ypte op te voeren en U in het
land te brengen dat ik UW voorva-
ders onder ede beloofd had.m Bo-
vendien heb ik gezegd: ’Nooit
zal ik mĳn verbond met U ver-
breken.n 2 En GIJ, van UW kant,
moogt geen verbond sluiten met
de bewoners van dit land.o Hun
altaren dient GIJ af te breken.’p

Maar GIJ hebt niet naar mĳn stem
geluisterd.q Waarom hebt GIJ dit
gedaan?r 3 Daarom heb ik, op
mĳn beurt, gezegd: ’Ik zal hen
niet van voor UW aangezicht ver-
drĳven, en zĳ moeten valstrik-
ken voor U worden,s en hun goden
zullen U tot lokaas dienen.’ ”t

4 Nu geschiedde het dat zodra
Jehovah’s engel dezewoorden tot
alle zonen van _Isra

¨
el had gespro-

ken, het volk zĳn stem verhief
en ging wenen.u 5 Daarom ga-
ven zĳ die plaats de naam B _o-
chim. Vervolgens brachten zĳ
daar slachtoffers aan Jehovah.

6 Toen J _ozua het volk wegzond,
gingen de zonen van _Isra

¨
el heen,

ieder naar zĳn erfdeel, om het
land in bezit te nemen.v 7 En
het volk bleef Jehovah dienen ge-

durende al de dagen van J _ozua
en gedurende al de dagen van de
oudere mannen wier dagen zich
uitstrekten tot na J _ozua en die
heel het grote werk van Jehovah
dat hĳ voor _Isra

¨
el had gedaan,

hadden gezien.a 8 Toen stierf J _o-
zua, de zoon van Nun, de knecht
van Jehovah, op de leeftĳd van
honderd tien jaar.b 9 Zĳ begroe-
ven hem dus in het gebied van zĳn
erfdeel te T _imnath-H _eres,c in het
bergland van _Efra

¨
ım, ten noor-

den van de berg G _a
¨
as.d 10 En

dat gehele geslacht werd ook tot
zĳnvaderenvergaderd,e en na hen
stond toen een ander geslacht op,
dat niet bekend was met Jehovah,
noch met het werk dat hĳ voor _Is-
ra

¨
el had gedaan.f

11 En de zonen van _Isra
¨
el ver-

vielen tot het doen vanwat kwaad
was in de ogen van Jehovahg en
gingen de B _a

¨
als dienen.h 12 Zo

verzaakten zĳ Jehovah, de God
van hun vaderen, die hen uit het
land Eg _ypte had geleid,i en lie-
penvervolgens andere goden ach-
terna uit de goden van de vol-
ken die rondom hen waren,j en
zĳ gingen zich daarvoor neerbui-
gen, zodat zĳ Jehovah krenkten.k

13 Zo verzaakten zĳ Jehovah en
gingen B _a

¨
al en de Astorethbeel-

denl dienen. 14 Toen ontbrand-
de Jehovah’s toorn tegen _Isra

¨
el,m

zodat hĳ hen in de hand van
de plunderaars gaf, die hen ver-
volgens plunderden;n voorts ver-
kocht hĳ hen in de hand van hun
vĳanden rondom,o en zĳ konden
geen stand meer houden tegen
hun vĳanden.p 15 Waarheen zĳ
ook uittrokken, de hand van Je-
hovah bleek tot rampspoed tegen
hen te zĳn,q juist zoals Jehovah
gesproken haden juist zoals Jeho-
vah het hun gezworen had;r en zĳ
geraakten ten slotte heel erg in
benauwdheid.s 16 Jehovah ver-
wekte dan telkens rechters,t en zĳ
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redden hen telkens uit de hand
van hun plunderaars.a

17 En zelfs naar hun rechters
luisterden zĳ niet, maar zĳ had-
den immorele gemeenschapb met
andere godenc en gingen zich voor
die neerbuigen. Zĳ weken snel af
van de weg die hun voorvaders
hadden bewandeld door de gebo-
denvan Jehovahte gehoorzamen.d

Zĳ deden niet zo. 18 En wan-
neer Jehovah inderdaad rechters
voor hen verwekte,e bleek Jeho-
vah met de rechter te zĳn, en ge-
durende al de dagen van de rech-
ter redde hĳ hen uit de hand van
hun vĳanden; want Jehovah ge-
voelde dan spĳtf vanwege hun ge-
kerm over hun verdrukkersg en
verdringers.

19 En het geschiedde dat als
de rechter stierf, zĳ telkens om-
keerden en nog verderfelĳker
handelden dan hunvaderen, door
andere goden achterna te lopen
om die te dienen en zich daar-
voor neer te buigen.h Zĳ lieten
hun praktĳken en hun halsstar-
rige gedrag niet achterwege.i

20 Ten slotte ontbrandde Jeho-
vah’s toornj tegen _Isra

¨
el, en hĳ

zei: „Omdat deze natie mĳn ver-
bondk dat ik hun voorvaders had
geboden, heeft overtreden en zĳ
niet naar mĳn stem hebben
geluisterd,l 21 zal ook ik, van
mĳn kant, geen enkele natie van
die welke J _ozua bĳ zĳn dood
heeft overgelaten,m meer van
voor hun aangezicht verdrĳven,
22 ten einde door hen _Isra

¨
el op

de proef te stellenn [om te zien]
of zĳ al dan niet Jehovah’s weg
zullen houden door die te bewan-
delen, net zoals hun vaderen die
hebben gehouden.” 23 Bĳge-
volg liet Jehovah die nati

¨
en blĳ-

ven door ze niet snel te verdrĳ-
ven,o en hĳ gaf ze niet in J _ozua’s
hand.

3 Dit nu zĳn de nati
¨
enp die Jeho-

vah liet blĳven, om door hen
_Isra

¨
el op de proef te stellen,q dat

wil zeggen al degenen die geen
der oorlogen van K _ana

¨
an hadden

meegemaakt;a 2 het was slechts
opdat de geslachten van de zo-
nen van _Isra

¨
el de ervaring zou-

den hebben, om hun de oorlog te
leren, dat wil zeggen alleen dege-
nen die voordien zulke dingenniet
hadden ervaren: 3 De vĳf asvor-
stenb der Filistĳnen,c en alle Ka-
na

¨
anieten,d ook de Sidoni

¨
erse en

de Hevietenf die het gebergte L _i-
banong bewonen van de berg B _a

¨
al-

H _ermonh af tot aan de toegang
van H _amath.i 4 En zĳ bleven
als werktuigen dienen om _Isra

¨
el

op de proef te stellen,j ten einde
te weten of zĳ Jehovah’s geboden
die hĳ hun vaderen door bemidde-
ling van M _ozes had geboden, zou-
den gehoorzamen.k 5 En de zo-
nen van _Isra

¨
el woonden te midden

van de Kana
¨
anieten,l de Hethie-

ten en de Amorieten en de Fere-
zieten en de Hevieten en de Jebu-
sieten.m 6 Voorts namen zĳ zich
hun dochters tot vrouwenn en hun
eigen dochters gaven zĳ aan hun
zonen,o en zĳ gingen hun goden
dienen.p

7 De zonen van _Isra
¨
el deden

dus wat kwaad was in Jehovah’s
ogen, en zĳ vergaten Jehovah,
hun God,q en gingen de B _a

¨
alsr en

de heilige palen dienen.s 8 Toen
ontbrandde Jehovah’s toorn te-
gen _Isra

¨
el,t zodat hĳ hen in de

hand van K _uschan-Rischat _a
¨
ım,

de koning van Mesopot _ami
¨
e,u ver-

kocht;v en de zonen van _Isra
¨
el

bleven K _uschan-Rischat _a
¨
ım acht

jaar dienen. 9 Toen riepen de
zonen van _Isra

¨
el tot Jehovah om

hulp.w Jehovah verwekte daarop
een redderx voor de zonen van _Is-
ra

¨
el opdat die hen zou redden,

_Othni
¨
el,y de zoon van K _enaz,z de

jongere broer van K _aleb.a 10 De
geestb van Jehovah kwam nu over
hem, en hĳ werd de rechter over
_Isra

¨
el. Toen hĳ ten strĳde uittrok,

gaf Jehovah voorts K _uschan-
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Rischat _a
¨
ım, de koning van S _yri

¨
e,

in zĳn hand, zodat hĳ de overhand
kreega over K _uschan-Rischat _a

¨
ım.

11 Daarna genoot het land veer-
tig jaar lang rust. Ten slotte stierf

_Othni
¨
el, de zoon van K _enaz.

12 En de zonen van _Isra
¨
el gin-

gen opnieuwdoenwat kwaadwas
in Jehovah’s ogen.b Daarop liet
Jehovah _Eglon, de koning van
M _oab,c sterk worden tegen _Is-
ra

¨
el,d omdat zĳ deden wat kwaad

was in Jehovah’s ogen.e 13 Deze
vergaderde bovendien de zonen
van _Ammonf en _Amalekg tegen
hen. Toen trokken zĳ heen en
sloegen _Isra

¨
el en namen de Pal-

menstadh in bezit. 14 En de zo-
nen van _Isra

¨
el bleven _Eglon, de

koning van M _oab, achttien jaar
dienen.i 15 Toen riepen de zo-
nen van _Isra

¨
el tot Jehovah om

hulp.j Jehovah verwekte hun der-
halve een redder, _Ehud,k de zoon
van G _era, een Benjaminiet,l een
man die linkshandig was.m Met-
tertĳd zonden de zonen van _Is-
ra

¨
el door zĳn hand schatting

aan _Eglon, de koning van M _oab.
16 Ondertussen maakte _Ehud
zich een zwaard, en het had twee
sneden,n terwĳl de lengte ervan
een el was. Toen gordde hĳ het
aan onder zĳn kleed, aan zĳn
rechterdĳ.o 17 En hĳ ging er-
toe over de schatting aan _Eg-
lon, de koning van M _oab,p aan te
bieden. _Eglon nu was een zeer
zwaarlĳvig man.

18 Nu geschiedde het dat toen
hĳ gereedwas met het aanbieden
van de schatting,q hĳ het volk,
de dragers van de schatting, ter-
stond heenzond. 19 En hĳzelf
keerde bĳ de steengroeven die te
G _ilgalr waren terug en zei vervol-
gens: „Ik heb een geheim woord
voor u, o koning.” Hĳ dan zei:
„Bewaar het stilzwĳgen!” Allen
die bĳ hem stonden gingen toen
bĳ hem vandaan.s 20 En _Ehud
ging naar hem toe terwĳl hĳ in
zĳn koele dakvertrek zat, dat hĳ
voor zich alleen had. Vervolgens
zei _Ehud: „Een godswoord heb

ik voor u.” Nu stond hĳ op van
zĳn troon. 21 Toen stak _Ehud
zĳn linkerhand uit en greep het
zwaard van zĳn rechterdĳ en
dreef het in [ _Eglons] buik. 22 En
ook het heft drong nog naar bin-
nen na het lemmer, zodat het vet
het lemmer omsloot, want hĳ trok
het zwaard niet uit zĳn buik, en
terstond kwam de drek te voor-
schĳn. 23 _Ehud ging nu door
het luchtgat naar buiten, maar
hĳ maakte de deuren van het
dakvertrek achter zich dicht en
deed ze op slot. 24 En hĳzelf
ging naar buiten.a

En zĳn dienaren kwamen en
gingen kĳken, en zie, de deuren
van het dakvertrek waren op slot.
Zĳ dan zeiden: „Hĳ doet zeker
zĳn behoefteb in de koele binnen-
kamer.” 25 En zĳ bleven wach-
ten tot beschamens toe, en zie!
niemand opende de deuren van
het dakvertrek. Toen namen zĳ de
sleutel en deden open, en zie! daar
lag hun heer, ter aarde gevallen,
dood!

26 Wat _Ehud betreft, hĳ ont-
kwam terwĳl zĳ talmden, en hĳ-
zelf ging de steengroevenc voor-
bĳ en slaagde erin naar Se _

¨
ıra

te ontkomen. 27 Nu geschied-
de het dat hĳ daar aangekomen,
direct de hoorn bliesd in het berg-
land van _Efra

¨
ım,e waarop de zo-

nen van _Isra
¨
el met hem van het

bergland afdaalden, hĳ aan hun
spits. 28 Toen zei hĳ tot hen:
„Volgt mĳ,f want Jehovah heeft
UW vĳanden, de Moabieten, inUW

hand gegeven.”g Zĳ dan volgden
hem en bezetten ten slotte de
doorwaadbare plaatsenh van de
Jord _a _an tegen de Moabieten, en
zĳ lieten [er] niemand overtrek-
ken. 29 Vervolgens sloegen zĳ
in die tĳd M _oab neer, ongeveer
tienduizend man,i stuk voor stuk
robuustej en dappere mannen; en
er ontkwamer niet

´
e

´
en.k 30 En

M _oab werd op die dag onderwor-
pen onder _Isra

¨
els hand; en hierna

genoot het land tachtig jaar lang
rust.l
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31 En na hem bleeker nog S _am-
gar,a de zoon van _Anath, te zĳn;
hĳ dan sloeg met een veedrĳvers-
stok de Filistĳnen neer,b zeshon-
derd man; en ook hĳ slaagde erin

_Isra
¨
el te redden.c

4 Toen gingen de zonen van _Is-
ra

¨
el opnieuwdoenwat kwaad

was in Jehovah’s ogen, nu _Ehud
gestorven was.d 2 Daarom ver-
kochte Jehovahhen in de handvan
J _abin, de koning van K _ana

¨
an, die

te H _azorf regeerde; en zĳn leger-
overste was S _isera,g en hĳ woon-
de in Har _osethh der nati

¨
en. 3 En

de zonen van _Isra
¨
el gingen luid

tot Jehovah roepen,i want hĳ be-
zat negenhonderd strĳdwagens
met ĳzeren zeisen,j en hĳzelf on-
derdrukte de zonen van _Isra

¨
elk

met hardvochtigheid, twintig jaar
lang.

4 Deb _ora nu, een profetes,l de
vrouw van L _appidoth, sprak toen-
tertĳd recht in _Isra

¨
el. 5 En zĳ

woonde onder de Deborapalm
tussen R _amam en B _etheln in het
berglandvan _Efra

¨
ım; en de zonen

van _Isra
¨
el waren gewoon naar

haar op te gaan voor een rechter-
lĳke uitspraak. 6 Zĳ dan liet
B _arak,o de zoon van Abin _oam,
uit K _edes-N _aftalip ontbieden en
zei tot hem: „Heeft Jehovah, de
God van _Isra

¨
el, niet het bevel ge-

geven? ’Ga en gĳ moet u over de
berg T _aborq verspreiden, en gĳ
moet tienduizend man uit de zo-
nen van N _aftalir en uit de zonen
van Z _ebulons met u meenemen.
7 En ik zal bĳ het stroomdal van
de K _isont stellig S _isera,u J _abinsv

legeroverste, met zĳn strĳdwa-
gens en zĳn menigte tot u voe-
ren,w en ik zal hem werkelĳk in
uw hand geven.’ ”x

8 Hierop zei B _arak tot haar:
„Indien gĳ met mĳ zult meegaan,
dan zal ik stellig gaan; maar zo
gĳ niet met mĳ zult meegaan, zal
ik niet gaan.” 9 Waarop zĳ zei:
„Ik zal zonder mankeren met u
meegaan. Desondanks zal de luis-
ter niet aan u worden toegekend
op de weg die gĳ gaat, want in

de hand van een vrouwa zal Jeho-
vah S _iseraverkopen.” Toen stond
Deb _ora op en ging met B _arak
naar K _edes.b 10 Nu riep B _arak
Z _ebulonc en N _aftali te K _edes sa-
men, en tienduizend man trok-
ken op, hem op de voet volgend;d

en Deb _ora trok met hem op.

11 Terloops zĳ opgemerkt dat
de Keniet H _ebere zich had af-
gescheiden van de Kenieten,f de
zonen van H _obab, wiens schoon-
zoon M _ozes was,g en hĳ had
zĳn tent opgeslagen bĳ de grote
boom in Sa

¨
an _annim, dat bĳ K _e-

des ligt.

12 Toen berichtte men S _isera
dat B _arak, de zoon van Abin _oam,h

naar de berg T _abor was opge-
trokken.i 13 Terstond riep S _ise-
ra al zĳn strĳdwagens, de negen-
honderd strĳdwagens met ĳzeren
zeisen,j en al het volk dat bĳ hem
was, uit Har _oseth der nati

¨
en bĳ

het stroomdal van de K _isonk sa-
men. 14 Deb _ora zei nu tot B _a-
rak: „Sta op, want dit is de dag
waarop Jehovah S _isera stellig in
uw hand zal geven. Is het niet
Jehovah die voor u uit getrok-
ken is?”l Daarop daalde B _arak
met tienduizend man achter zich
aan de berg T _abor af. 15 Toen
bracht Jehovah S _isera met al zĳn
strĳdwagens en het hele kamp
door de scherpte van het zwaard
in verwarringm v

´
o

´
or B _arak. Ten

slotte klom S _isera van de wagen
en sloeg te voet op de vlucht.
16 En B _arak achtervolgden de
strĳdwagenso en het kamp tot
aan Har _oseth der nati

¨
en, zodat

het hele kamp van S _isera door
de scherpte van het zwaard viel.
Ook niet

´
e

´
en bleef er over.p

17 Wat S _iseraq betreft, hĳ
vluchtte te voet naar de tent van
J _a

¨
el,r de vrouw van de Keniets

H _eber, want er heerste vrede tus-
sen J _abin, de koning van H _azor,t

en het huisgezin van H _eber de
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Keniet. 18 ToenkwamJ _a
¨
el naar

buiten, S _isera tegemoet, en zei tot
hem: „Keer u hierheen, mĳn heer,
keer u hierheen tot mĳ. Wees niet
bevreesd.” Zo week hĳ terzĳde
en ging bĳ haar binnen in de tent.
Later bedekte zĳ hem met een de-
ken. 19 Na verloop van tĳd zei
hĳ tot haar: „Geef mĳ alstublieft
wat water te drinken, want ik heb
dorst.” Bĳgevolg maakte zĳ een
leren zaka met melk open en gaf
hem te drinken,b waarna zĳ hem
toedekte. 20 Vervolgens zei hĳ
tot haar: „Ga bĳ de ingang van de
tent staan, en het moet geschie-
den dat indien er iemand komt en
u werkelĳk vraagt en zegt: ’Is hier
een man?’, dan moet gĳ zeggen:
’Neen!’ ”

21 J _a
¨
el, de vrouw van H _eber,

nam nu een tentpin en greep de
hamer in haar hand. Toen ging zĳ
stilletjes naar hem toe en dreef de
pin door zĳn slapenc en sloeg ze in
de grond, terwĳl hĳ vast sliep en
afgemat was. Zo stierf hĳ.d

22 En zie! daar kwam B _arak
aan, die S _isera achtervolgde. J _a

¨
el

ging nu naar buiten, hem tege-
moet, en zei tot hem: „Kom, en
ik zal u de man laten zien die
gĳ zoekt.” Hĳ ging dus bĳ haar
naar binnen, en zie! daar lag S _ise-
ra dood, met de pin door zĳn sla-
pen.

23 Zo onderwierpe God op die
dag J _abin, de koning vanK _ana

¨
an,

voor het aangezicht van de zo-
nen van _Isra

¨
el. 24 En de hand

van de zonen van _Isra
¨
el drukte

steeds zwaarder op J _abin, de ko-
ning van K _ana

¨
an,f totdat zĳ J _a-

bin, de koningg van K _ana
¨
an, had-

den afgesneden.

5 En op die dag hief Deb _orah sa-
men met B _arak,i de zoon van

Abin _oam,j dit lied aan:k

2 „Omdat men in _Isra
¨
el het haar

los liet hangen [voor de
strĳd],

Omdat het volk zich vrĳwil-
lig aanbood,l

Zegent Jehovah.m

3 Luistert, GIJ koningen;a leent
het oor, GIJ hoogwaardig-
heidsbekleders:

Ik, ja ik, wil zingen voor Je-
h

´
ovah.

Ik zal Jehovah, _Isra
¨
els God,b

bezingen met melodie
¨
en.c

4 Jehovah, toen gĳ uittoogt uit
S _e

¨
ır,d

Toen gĳ voortschreedt uit
het veld van _Edom,e

Schudde de aarde,f ook dro-
pen de hemelen,g

Ook dropen de wolken van
water.

5 De bergen vloeiden weg van
voor het aangezicht van
Jehovah,h

Deze S _ina
¨
ıi vanvoor het aan-

gezicht van Jehovah,j _Is-
ra

¨
els God.k

6 In de dagen van S _amgar,l de
zoon van _Anath,

In de dagen van J _a
¨
el,m was

er op de paden geen ver-
keer,

En zĳ die langs wegen reis-
den, reisden gewoonlĳk
langs omwegen.n

7 De bewoners van het open
land ontbraken, in _Isra

¨
el

ontbraken zĳ,o

Totdat ik, Deb _ora,p opstond,
Totdat ik opstond als een

moeder in _Isra
¨
el.q

8 Men ging nieuwe goden kie-
zen.r

T
´
o

´
enwas er strĳd in de poor-
ten.s

Een schildwas er niet te zien,
noch een lans,

Onder veertigduizend in _Is-
ra

¨
el.t

9 Mĳn hart is met de aanvoer-
ders van _Isra

¨
el,u

Die zichvrĳwillig aanboden
onder het volk.v

Zegent Jehovah.w

10 GIJ die geelrode ezelinnen be-
rĳdt,x

GIJ die op rĳke tapĳten ge-
zeten zĳt,

En GIJ die te voet gaat langs
de weg,

Denkt erover na!y
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11 Enkele der stemmen van de
waterverdelers tussen de
plaatsen waar men water
put,a

Daar ging men de rechtvaar-
dige daden van Jehovah
verhalen,b

De rechtvaardige daden van
zĳn bewoners van het
open land in _Isra

¨
el.

Het was toen dat Jehovah’s
volk afdaalde naar de
poorten.

12 Ontwaak, ontwaak, o Deb _ora;c

Ontwaak, ontwaak, draag
een lied voor!d

Sta op, B _arak,e en voer uw
gevangenen weg, gĳ zoon
van Abin _oam!f

13 Het was toen dat de overle-
venden afdaalden tot de
majestueuzen;

Jehovah’s volk daalde tot mĳ
af tegen de sterken.

14 Uit _Efra
¨
ım was hun oorsprong

in de laagvlakte,g

Met u, o B _enjamin, onder
uw volken.

Uit M _achirh daalden de aan-
voerders af,

En uit Z _ebulon zĳ die de
schrĳversuitrusting han-
teren.i

15 En de vorsten in _Issascharj

waren met Deb _ora,
En zoals _Issaschar, zo was

B _arak.k

Hĳ werd te voet de laagvlak-
te in gezonden.l

Onder de afdelingen van
R _uben waren de onder-
zoekingen des harten
groot.m

16 Waaromzat gĳ neer tussen de
twee zadeltassen,

Om naar het fluiten voor de
kudden te luisteren?n

Voor de afdelingen van R _u-
benwaren er grote onder-
zoekingen des harten.o

17 G _ilead bleef zich aan de over-
kant van de Jord _a _an op-
houden;p

En Dan, waarom bleef hĳ
een tĳdlang op schepen
wonen?q

_Aser zat nietsdoend aan de
oever van de zee,

En bĳ zĳn landingsplaatsen
bleef hĳ zich ophouden.a

18 Z _ebulon was een volk dat zĳn
ziel ten dode toe gering-
schatte;b

N _aftalic eveneens, op de
hoogten van het veld.d

19 Koningen kwamen, zĳ stre-
den;

Het was toen dat de konin-
gen van K _ana

¨
an stredene

Te T _a
¨
anachf bĳ de wateren

van Meg _iddo.g

Gewin aan zilver namen zĳ
niet mee.h

20 Van de hemel uit streden de
sterren,i

Van hun banen uit streden
ze tegen S _isera.

21 De stroom K _ison spoelde hen
weg,j

De stroom uit de oudheid,
de stroom K _ison.k

Gĳ hebt vervolgens sterkte
vertrapt,l o mĳn ziel.

22 Het was toen dat de hoeven
der paarden stamptenm

Vanwege de galop, de galop
van zĳn hengsten.

23 ’Vervloektn M _eroz,’ zei de en-
gel van Jehovah,o

’Vervloekt zĳn inwoners
zonder ophouden,

Want zĳ zĳn Jehovah niet te
hulp gekomen,

Jehovah te hulpmet de ster-
ken.’

24 J _a
¨
el,p de vrouw van H _eber de

Keniet,q zal zeer geze-
gend zĳn onder de vrou-
wen,

Onder de vrouwen in de
tent zal zĳ zeer gezegend
zĳn.r

25 Water vroeg hĳ, melk gaf zĳ;
In de grote feestschaal voor

majestueuzen bood zĳ ge-
stremde melk aan.s

26 Haar hand stak zĳ toen naar
de tentpin uit,

En haar rechterhand naar
de houten hamer van har-
de werkers.t
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En zĳ hamerde op S _isera, zĳ
doorboorde zĳn hoofd,a

En zĳ verpletterde en door-
spleet zĳn slapen.

27 Tussen haar voeten zakte
hĳ ineen, viel hĳ, lag hĳ
daar;

Tussen haar voeten zakte
hĳ ineen, viel hĳ;

Waar hĳ ineenzakte, daar
viel hĳ, overweldigd.b

28 Uit het venster keek een
vrouw naar buiten en zĳ
bleef op de uitkĳk staan
naar hem,

De moeder van S _isera, uit
het tralievenster:c

’Waarom heeft zĳn strĳdwa-
gen gedraald te komen?d

Waarom moet de hoefslag
van zĳn wagens zo laat
zĳn?’e

29 De wĳzen onder haar edel-
vrouwenf antwoordden
haar dan,

Ja, ook zĳ sprak zichzelf dan
met haar eigen woorden
toe:

30 ’Dienen zĳ dan geen buit te
vinden [en] te verdelen,g

Een schoot — twee schoten
voor iedere fysiek sterke
man,h

Buit van geverfde stoffen
voor S _isera, buit van ge-
verfde stoffen,

Een geborduurd kleed, geverf-
de stof, twee geborduurde
klederen

Voor de hals van de buit[ge-
maakten]?’

31 Laat zo al uw vĳanden ver-
gaan,i o Jehovah,

En laat degenen die u lief-
hebben,j zĳn als wanneer
de zon te voorschĳn komt
in haar kracht.”k

En daarna genoot het land veer-
tig jaar lang rust.l

6 Toen gingen de zonen van _Is-
ra

¨
el doen wat kwaad was in

de ogen van Jehovah.m Daarom
gaf Jehovah hen zeven jaar lang
in de hand van M _idian.n 2 En
M _idian kreeg de overhand over

_Isra
¨
el.a Wegens M _idian maakten

de zonen van _Isra
¨
el zich de on-

dergrondse opslagplaatsen die
in de bergen waren, en de grot-
ten en de moeilĳk toegankelĳke
plaatsen.b 3 En het geschiedde
dat indien _Isra

¨
el zaaide,c M _idian

en _Amalekd en de oosterlingene

optrokken, ja, zĳ trokken tegen
hen op. 4 Dan legerden zĳ zich
tegen hen en vernielden de op-
brengst van het land helemaal
tot aan G _aza, en zĳ lieten niets
wat tot levensonderhoud strekt,
noch schaap noch stier noch ezel
in _Isra

¨
el over.f 5 Want zĳ en hun

vee trokken dan op met hun ten-
ten. Zĳ kwamen dan talrĳk als de
sprinkhanen,g en zĳ en hun kame-
len waren ontelbaar;h en zĳ kwa-
men dan in het land om het te
verderven.i 6 En _Isra

¨
el verarm-

de zeer door M _idian; toen riepen
de zonen van _Isra

¨
el tot Jehovah

om hulp.j

7 Zo geschiedde het dat, omdat
de zonen van _Isra

¨
el wegens M _i-

dian tot Jehovah om hulp riepen,k

8 Jehovah vervolgens een man,
een profeet,l tot de zonen van _Is-
ra

¨
el zond en tot hen zei: „Dit

heeft Jehovah, de God van _Isra
¨
el,

gezegd: ’Ik was het dieUuit Eg _yp-
te heb opgevoerdm en U aldus uit
het slavenhuis heb geleid.n 9 Zo
heb ik U uit de hand van Eg _yp-
te en uit de hand van al UW ver-
drukkers bevrĳd en hen van voor
UW aangezicht verdreven en U

hun land gegeven.o 10 Ook heb
ik tot U gezegd: „Ik ben Jeho-
vah, UWGod.p GIJ moogt de goden
der Amorieten,q in wier land GIJ

woont, niet vrezen.”r En GIJ hebt
niet naar mĳn stem geluisterd.’ ”s

11 Later kwam Jehovah’s en-
gelt en zette zich neer onder de
grote boom die in _Ofra was, dat
aan de Abi

¨
ezrietu J _oas toebehoor-

de, terwĳl diens zoon G _ideonv

bezig was in de wĳnpers tarwe
uit te kloppen om ze vlug aan
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het oog van M _idian te onttrek-
ken. 12 Toen verscheen hem
Jehovah’s engel en zei tot hem:
„Jehovah is met u,a gĳ dappe-
re, sterke [man].” 13 Hierop zei
G _ideon tot hem: „Neem mĳ niet
kwalĳk, mĳn heer, maar indien
Jehovah met ons is, waarom is
ons dit alles dan overkomen,b en
waar zĳn dan al zĳn wonderda-
denc waarvan onze vaderen ons
hebben verhaald,d toen zĳ zeiden:
’Was het niet uit Eg _ypte dat Jeho-
vah ons heeft opgevoerd?’e En nu
heeft Jehovah ons in de steek ge-
laten,f en hĳ geeft ons in de hand-
palmvan M _idian.” 14 Toen keek
Jehovah hem aan en zei: „Ga in
deze kracht van u,g en gĳ zult _Is-
ra

¨
el stellig uit M _idians handpalm

redden.h Zend ik u niet?”i 15 Hĳ
zei op zĳn beurt tot hem: „Neem
mĳ niet kwalĳk, Jehovah. Waar-
mee zal ik _Isra

¨
el redden?j Zie!

Mĳn duizendtal is het geringste
in Man _asse, en ik ben de klein-
ste in het huis van mĳn vader.”k

16 Maar Jehovah zei tot hem:
„Omdat ik met u zal blĳken te
zĳn,l en gĳ zult M _idian stellig
verslaanm als ware het

´
e

´
en man.”

17 Hierop zei hĳ tot hem: „In-
dien ik nu gunst in uw ogen heb
gevonden,n dan moet gĳ een te-
ken voor mĳ verrichten dat gĳ het
zĳt die met mĳ spreekt.o 18 Ga
alstublieft niet weg van hier tot-
dat ik bĳ u komp en mĳn gave
naar buiten heb gebracht en ze u
heb voorgezet.”q Bĳgevolg zei hĳ:
„Ik voor mĳ zal hier blĳven zitten
totdat gĳ terugkeert.” 19 En G _i-
deon ging naar binnen en bereid-
de toen een geitenbokjer en onge-
zuurde koeken van een efa meel.s

Het vlees deed hĳ in de mand
en het vleesnat deed hĳ in de
kookpot, waarna hĳ het tot hem
naar buiten bracht onder de gro-
te boom en het opdiende.

20 De engel van de [ware] God
zei nu tot hem: „Neem het vlees
en de ongezuurde koeken en leg
het daar op de grote rots,t en giet
het vleesnat uit.” Toen deed hĳ
dat. 21 Vervolgens stak Jeho-

vah’s engel de punt van de staf
die hĳ in zĳn hand hield uit en
raakte het vlees en de onge-
zuurde koeken aan, waarna er
vuur uit de rots opsteeg en het
vlees en de ongezuurde koeken
verteerde.a Wat Jehovah’s en-
gel betreft, hĳ verdween uit zĳn
gezicht. 22 Dientengevolge be-
sefte G _ideon dat het Jehovah’s
engel was.b

Terstond zei G _ideon: „Ach, Soe-
vereine Heer Jehovah, want ik
heb Jehovah’s engel van aange-
zicht tot aangezicht gezien!”c

23 Maar Jehovah zei tot hem:
„Vrede zĳ u.d Vrees niet.e Gĳ
zult niet sterven.”f 24 Daarom
bouwde G _ideon daar een altaarg

voor Jehovah, en tot op deze dag
wordt het nog steeds Jeh _ovah-
Sjal _om genoemd.h Het staat nog
altĳd in _Ofrai van de Abi

¨
ezrieten.

25 Nu geschiedde het in die
nacht, dat Jehovah vervolgens
tot hemzei: „Neemde jonge stier,
de stier die aan uw vader toe-
behoort, dat wil zeggen de twee-
de jonge stier van zeven jaar,
en gĳ moet het altaar van B _a

¨
al

dat van uw vader is, omverha-
len,j en de heilige paal die erbĳ
staat, dient gĳ om te hakken.k

26 En gĳ moet op de top van
deze vesting een altaar bouwen
voor Jehovah, uw God, met de
rĳ stenen, en gĳ moet de twee-
de jonge stier nemen en hem als
brandoffer offeren op de stuk-
ken hout van de heilige paal die
gĳ zult omhakken.” 27 Bĳge-
volg nam G _ideon tien mannen
van zĳn knechten en deed toen
juist zoals Jehovah tot hem ge-
sproken had;l maar het geschied-
de dat hĳ, daar hĳ het huisge-
zin van zĳn vader en de mannen
van de stad te zeer vreesde om
het overdag te doen, het voorts
’s nachts deed.m

28 Toen de mannen van de stad
als gewoonlĳk ’s morgens vroeg
opstonden, zie! daar was het al-
taar van B _a

¨
al afgebroken, en de

heilige paaln die ernaast stond,
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was omgehakt, en de tweede jon-
ge stier was op het altaar dat er
was gebouwd, geofferd. 29 Zĳ
zeiden nu tot elkaar: „Wie heeft
dit gedaan?” En zĳ gingen infor-
meren en zoeken. Ten slotte zei
men: „G _ideon, de zoon van J _oas,
heeft dit gedaan.” 30 De man-
nen van de stad zeiden daarom tot
J _oas: „Breng uw zoon naar bui-
ten, opdat hĳ sterft,a omdat hĳ
het altaar vanB _a

¨
al heeft afgebro-

ken, en omdat hĳ de heilige paal
die erbĳ stond, heeft omgehakt.”
31 Hierop zei J _oasb tot allen die
tegen hem opstonden:c „Zult G

´
I
´
J

B _a
¨
al wettelĳk verdedigen, om te

zien of G
´
I
´
J hem misschien kunt

redden? Wie hem wettelĳk ver-
dedigt, dient nog deze morgen
ter dood gebracht te worden.d In-
dien hĳ God is,e laat hĳ dan zich-
zelf wettelĳk verdedigen,f omdat
iemand zĳn altaar heeft afgebro-
ken.” 32 Voorts noemde hĳ hem
op die dag Jerubb _a

¨
alg en zei: „Laat

B _a
¨
al zich maar zelf wettelĳk ver-

dedigen, omdat iemand zĳn altaar
heeft afgebroken.”h

33 En geheel M _idiani en _Ama-
lekj en de oosterlingenk verzamel-
den zich als

´
e

´
en [man]l en trok-

ken toen [de Jord _a _an] over en
legerden zich in de laagvlakte
van J _izre

¨
el.m 34 En Jehovah’s

geestn omhulde G _ideon zodat hĳ
op de hoorn ging blazen,o en de
Abi

¨
ezrietenp werden bĳeengeroe-

pen om hem te volgen. 35 En
hĳ zond bodenq uit door heel Ma-
n _asse, en ook zĳwerden bĳeenge-
roepen om hem te volgen. Tevens
zond hĳ boden uit door _Aser en
Z _ebulon en N _aftali, die hem nu
tegemoet trokken.

36 Toen zei G _ideon tot de [ware]
God: „Indien gĳ _Isra

¨
el door mĳn

hand redt, juist zoals gĳ hebt be-
loofdr — 37 zie, ik laat een wol-
len vacht onbedekt op de dors-
vloer liggen. Indien er nu alleen
op de vacht dauw komt maar er
droogte is op de gehele grond,
dan moet ik weten dat gĳ _Isra

¨
el

door mĳn hand zult redden, juist
zoals gĳ hebt beloofd.” 38 En

het viel zo uit. Toen hĳ de volgen-
de dag vroeg opstond en de vacht
uitwrong, kreeg hĳ voldoende
dauw uit de vacht om een gro-
te feestschaal met water te vul-
len. 39 G _ideon zei echter tot de
[ware] God: „Uw toorn ontbran-
de niet tegen mĳ, maar laat mĳ
nog

´
e

´
en keer spreken. Laat mĳ

alstublieft nog eenmaal een proef
nemen met de vacht. Laat alstu-
blieft alleen de vacht droog blĳ-
ven, en laat er op de gehele grond
dauw komen.” 40 Zo deed God
het dan in die nacht; en er kwam
alleen op de vacht droogte, en
op de gehele grond bevond zich
dauw.

7 Toen stonden Jerubb _a
¨
al,a dat

wil zeggen G _ideon,b en al het
volk dat bĳ hem was, vroeg op,
en zĳ sloegen hun kamp op bĳ
de bron H _arod; en het kamp van
M _idian bevond zich ten noorden
van hem, bĳ de heuvel M _or

´
e, in

de laagvlakte. 2 Jehovah zei nu
tot G _ideon: „Het volk dat bĳ u
is, is mĳ te veel om M _idian in
hun hand te geven.c Misschien
zou _Isra

¨
el zich tegen mĳ beroe-

men,d door te zeggen: ’Mĳn eigen
hand heeft mĳ gered.’e 3 Nu
dan, roep alstublieft ten aanho-
ren van het volk en zeg: ’Wie is
er bevreesd en beeft? Hĳ trekke
zich terug.’”f G _ideon dan stelde
hen op de proef. Toen trokken er
zich twee

¨
entwintigduizend van

het volk terug, en er bleven er
tienduizend over.

4 Toch zei Jehovah tot G _ideon:
„Er is nog te veel volk.g Laat hen
afdalen naar het water, opdat ik
hen daar voor u op de proef kan
stellen. En het moet geschieden
dat van wie ik tot u zeg: ’Deze
zal met u meegaan’, die zal met u
meegaan, maar iedereen van wie
ik tot u zeg: ’Deze zal niet met u
meegaan’, die zal niet meegaan.”
5 Hĳ liet het volk dus afdalen
naar het water.h

Toen zei Jehovah tot G _ideon:
„Al wie met zĳn tong wat van het
water oplikt net zoals een hond
likt, zult gĳ afzonderlĳk zetten,
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eveneens al wie zich op zĳn
knie

¨
en neerlaat om te drinken.”a

6 Het getal dan van hen die lik-
ten met hun hand aan hun mond,
bedroeg driehonderd man.Wat al
de overigen van het volk betreft,
zĳ lieten zich op hun knie

¨
en neer

om water te drinken.

7 Jehovah zei nu tot G _ideon:
„Door de driehonderd man die
[het water] likten, zal ik ulieden
redden, en ik wil M _idian in uw
hand geven.b Wat al het overige
volk aangaat, laten zĳ heengaan,
ieder naar zĳn plaats.” 8 Der-
halve namen zĳ de mondvoor-
raadvanhet volk in hunhand, en
hunhoorns,c en hĳ zondalleman-
nen van _Isra

¨
el weg, ieder naar

zĳn huis; en hĳ hield de driehon-
derd man aan. Wat het kamp van
M _idian betreft, het bevond zich
beneden hem in de laagvlakte.d

9 Nu geschiedde het in die
nachte dat Jehovah voorts tot
hem zei: „Sta op, daal af naar
het kamp, want ik heb het in uw
hand gegeven.f 10 Indien gĳ
echter bevreesd zĳt om af te da-
len, daal af, gĳ met uw bedien-
deP _ura, naar het kamp.g 11 En
gĳ moet luisteren naar wat zĳ
zullen spreken,h en daarna zul-
len uw handen stellig gesterkt
worden,i en gĳ zult stellig naar
het kamp afdalen.” Toen daal-
de hĳ met zĳn bediende P _ura af
naar de rand van de in slagorde
geschaarden die in het kamp wa-
ren.

12 M _idian nu en _Amalek en alle
oosterlingenj lagen in de laag-
vlakte verspreid, zo talrĳk als
sprinkhanen;k en hun kamelenl

waren ontelbaar, zo talrĳk als de
zandkorrels die aan de oever der
zee zĳn. 13 G _ideon kwam nu, en
zie! een man verhaalde zĳn met-
gezel juist een droom, en hĳ zei
vervolgens: „Ziehier een droom
die ik heb gedroomd.m En zie!
een ronde gerstebroodkoek rol-
de het kamp van M _idian binnen.
Toen kwam hĳ bĳ een tent en

sloeg ertegenaan zodat ze omviel,a

en hĳ keerde ze voorts onderste-
boven, en de tent viel in elkaar.”
14 Hierop antwoorddeb zĳn met-
gezel en zei: „Dit is niets anders
dan het zwaard van G _ideon,c de
zoon van J _oas, een manvan _Isra

¨
el.

De [ware] Godd heeft M _idian en
heel het kamp in zĳn hand gege-
ven.”e

15 Nu geschiedde het dat zodra
G _ideon het verhaal van de droom
en zĳn verklaring had gehoord,f

hĳ ging aanbidden.g Daarna keer-
de hĳ terug naar het kamp van _Is-
ra

¨
el en zei: „Staat op,h want Jeho-

vah heeft het kamp van M _idian in
UW hand gegeven.” 16 Toen ver-
deelde hĳ de driehonderd man in
drie groepen en gaf allen hoornsi

in hun handen en grote lege krui-
ken, met fakkels binnen in de gro-
te kruiken. 17 Vervolgens zei
hĳ tot hen: „GIJ dient van mĳ
af te kĳken [hoe ik doe] en ook
zo te doen. En wanneer ik aan
de rand van het kamp ben ge-
komen, dan moet het geschieden
dat juist zoals ik zal doen, zo zult
GIJ doen. 18 Wanneer ik op de
hoorn heb geblazen, ik en allen
die bĳ mĳ zĳn, dan moet ook G

´
I
´
J

op de hoorns blazen, rondom het
hele kamp,j en GIJ moet zeggen:
’Van Jehovahk en van G _ideon!’ ”

19 Na verloop van tĳd kwam
G _ideon bĳ het begin van de mid-
delste nachtwakel met de hon-
derd man die bĳ hem waren, aan
de rand van het kamp. Men had
juist de schildwachten uitgezet.
Nu bliezen zĳ op de hoorns,m en
de grote waterkruiken die zĳ in
hun handen hadden, werden stuk-
geslagen.n 20 Hierop bliezen de
drie groepen op de hoornso en
verbrĳzelden de grote kruiken
en grepen met hun linkerhand
weer de fakkels en met hun rech-
terhand de hoorns om erop te
blazen, en zĳ riepen toen: „[Het]
zwaard van Jehovahp en van G _i-
deon!” 21 Al die tĳd bleven zĳ,
ieder op zĳn plaats, rondom het
kamp staan, en het hele kamp
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ging op de loop en hief een ge-
schreeuw aan en nam de vlucht.a

22 En de driehonderdb bleven op
de hoorns blazen,c en Jehovah
keerde toen in het hele kamp
het zwaard van een ieder tegen
de ander;d en het kamp vlucht-
te voort tot Beth-S _itta, dan naar
Zer _era, tot aan de buitenrand
van _Abel-Meh _olae bĳ T _abbat.

23 Ondertussenwerden de man-
nenvan _Isra

¨
el bĳeengeroepenuit

N _aftalif en _Aserg en heel Man _as-
se,h en zĳ gingen M _idian achter-
volgen.i 24 En G _ideon zond bo-
den door heel het bergland van

_Efra
¨
ım,j en liet zeggen: „Daalt af,

M _idian tegemoet, en bezet v
´
o

´
or

hen de wateren tot aan Beth-
B _ara en de Jord _a _an.” Zo werden
allemannenvan _Efra

¨
ım bĳeenge-

roepen, en zĳ bezetten ten slotte
de waterenk tot aan Beth-B _ara en
de Jord _a _an. 25 Bovendien slaag-
den zĳ erin de twee vorsten van
M _idian gevangen te nemen, name-
lĳk _Oreb en Z _e

¨
eb;l toen doodden

zĳ _Oreb op de rots _Oreb,m en Z _e
¨
eb

doodden zĳ bĳ de wĳnkuip Z _e
¨
eb.

En zĳ zetten de achtervolging
van M _idian voort,n en zĳ brach-
ten het hoofd van _Oreb en dat
van Z _e

¨
eb naar G _ideon in de Jor-

daanstreek.o

8 Toen zeiden de mannen van

_Efra
¨
ım tot hem: „Wat is dat

nu voor iets dat gĳ ons hebt aan-
gedaan, om ons niet te roepen
toen gĳ tegen M _idian zĳt gaan
strĳden?”p En zĳ trachtten he-
vig ruzie met hem te zoeken.q

2 Ten slotte zei hĳ tot hen: „Wat
heb ik nu gedaan in vergelĳking
met U?r Zĳn de nalezingen van

_Efra
¨
ıms niet beter dan de drui-

venoogst van Abi _
¨
ezer?t 3 In UW

hand heeft God M _idians vorsten

_Oreb en Z _e
¨
eb gegeven,u en wat

heb ik kunnen doen in vergelĳ-
king met U?” Toen pas bedaar-
de hun geest tegenover hem, toen
hĳ dit woord sprak.v

4 Ten slotte kwam G _ideon aan
de Jord _a _an, die hĳ overtrok, hĳ

en de driehonderd man die bĳ
hem waren, wel vermoeid maar
toch de achtervolging voortzet-
tend. 5 Later zei hĳ tot de man-
nen van S _ukkoth:a „Geeft alstu-
blieft ronde broden aan het volk
dat mĳ op de voet volgt,b want zĳ
zĳn vermoeid, en ik ben Z _ebahc

en Zalm _una,d de koningen van
M _idian, aan het achtervolgen.”
6 Maar de vorsten van S _ukkoth
zeiden: „Hebt gĳ soms de hand-
palm van Z _ebah en van Zalm _una
al in uw hand, dat er brood aan
uw leger gegeven moet worden?”e

7 Hierop zei G _ideon: „Daarom zal
ik, wanneer Jehovah Z _ebah en
Zalm _una in mĳn hand geeft, stel-
lig UW vlees komen dorsen met
de doorns uit de wildernis en het
stekelige struikgewas.”f 8 En
vandaar trok hĳ verder op naar
Pn _u

¨
elg en sprak toen tot hen in de-

zelfde trant, maar de mannen van
Pn _u

¨
el antwoordden hem net zoals

de mannen van S _ukkoth hadden
geantwoord. 9 Derhalve zei hĳ
ook tot de mannen van Pn _u

¨
el:

„Wanneer ik in vrede terugkeer,
zal ik deze toren afbreken.”h

10 Z _ebah en Zalm _unai nu wa-
ren in K _arkor, en hun kampe-
menten met hen, ongeveer vĳf-
tienduizend [man], hetgeen alles
was wat er van het hele kamp der
oosterlingen was overgebleven;j

en de reeds gevallenen waren
honderd twintig duizend man die
het zwaard plachten te trekken.k

11 En G _ideon trok nog verder
op langs de weg van hen die in
tenten verblĳven, ten oosten van
N _obah en J _ogbeha,l en sloeg toen
het kamp, terwĳl het kamp zich
veilig waande.m 12 Toen Z _ebah
en Zalm _una de vlucht namen, zet-
te hĳ hen terstond achterna en
slaagde erin M _idians twee konin-
gen, Z _ebah en Zalm _una,n gevan-
gen te nemen; en hĳ deed het
hele kamp beven.

13 Daarop keerde G _ideon, de
zoonvan J _oas, terug van de strĳd
langs de pas die omhooggaat
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naar H _eres. 14 Onderweg nam
hĳ een jonge man uit de man-
nen van S _ukkotha gevangen en
won inlichtingen bĳ hem in.b Hĳ
dan schreef voor hem de namen
van de vorstenc van S _ukkoth en
zĳn oudere mannen op, zevenen-
zeventig man. 15 Toen ging hĳ
naar de mannen van S _ukkoth en
zei: „Hier zĳn Z _ebah en Zalm _u-
na, betreffende wie GIJ mĳ ge-
hoond hebt, door te zeggen: ’Hebt
gĳ soms de handpalm van Z _ebah
en van Zalm _una al in uw hand,
dat er brood aan uw uitgeputte
mannen gegeven moet worden?’ ”d

16 Toen nam hĳ de oudere man-
nen van de stad en doorns uit de
wildernis en stekelig struikgewas
en liet de mannen van S _ukkoth
daarmee kennis maken.e 17 En
de toren van Pn _u

¨
elf brak hĳ af,g

en vervolgens doodde hĳ de man-
nen van de stad.

18 Nu zei hĳ tot Z _ebah en Zal-
m _una:h „Wat waren dat voor man-
nen die GIJ te T _abori hebt gedood?”
Hierop zeiden zĳ: „Zoals gĳ, zo
was elkeen van hen, koningszo-
nen van gestalte.” 19 Waarop
hĳ zei: „Het waren mĳn broers,
de zonen van mĳn moeder. Zo
waar Jehovah leeft, indien GIJ hen
in leven hadt gelaten, zou ik Uniet
behoeven te doden.”j 20 Toen
zei hĳ tot J _ether, zĳn eerstgebo-
rene: „Sta op, dood hen.” En de
jonge man trok zĳn zwaard niet,
omdat hĳ bevreesd was, want hĳ
was nog maar een jonge man.k

21 Daarom zeiden Z _ebah en Zal-
m _una: „Sta zelf op en val ons aan,
want zoals een man is, zo is zĳn
kracht.”l Bĳgevolg stond G _ideon
op en dooddem Z _ebah en Zalm _u-
na en nam de maanvormige sie-
raden die hun kamelen aan de
hals droegen.

22 Later zeiden de mannen
van _Isra

¨
el tot G _ideon: „Heers

over ons,n zowel gĳ als uw zoon
en uw kleinzoon, want gĳ hebt
ons uit de hand van M _idian ge-
red.”o 23 Maar G _ideon zei tot
hen: „Ikzelf zal niet over U heer-

sen, noch zal mĳn zoon over
U heersen.a Jeh

´
ovah zal over U

heersen.”b 24 Vervolgens zei
G _ideon tot hen: „Laat mĳ U een
verzoek doen: Geeft mĳ, ieder
vanU, de neusringc van zĳn buit.”
(Zĳ hadden namelĳk gouden neus-
ringen, omdat het Isma

¨
elietend

waren.) 25 Daarop zeiden zĳ:
„Wĳ zullen die beslist geven.”
Toen spreidden zĳ een mantel uit
en wierpen daarop ieder de neus-
ring van zĳn buit. 26 En het
gewicht van de gouden neusrin-
gen waarom hĳ verzocht had, be-
droeg zeventienhonderd gouden
sikkelen, buiten de maanvormige
sieradene en de oorbellen en de
klederen van roodpurpergeverf-
de wolf die de koningen van M _i-
dian droegen, en buiten de hals-
kettingen die de kamelen aan de
hals droegen.g

27 Voorts maakte G _ideon hier-
van een efodh en stelde die in zĳn
stad _Ofrai tentoon; en heel _Isra

¨
el

ging er daar immorele gemeen-
schap mee bedrĳven,j zodat hĳ
G _ideon en zĳn huisgezin ten val-
strik diende.k

28 Zo werd M _idianl voor het
aangezicht van de zonen van _Is-
ra

¨
el onderworpen, en zĳ staken

het hoofd niet meer op; en het
land genoot nu veertig jaar lang
rust in de dagen van G _ideon.m

29 En Jerubb _a
¨
al,n de zoon van

J _oas, ging heen en bleef in zĳn
huis wonen.

30 En G _ideon kreeg zeventig
zonen,o die uit zĳn opperdĳ voort-
kwamen,want hĳ kreeg vele vrou-
wen. 31 Wat zĳn bĳvrouw be-
treft die te S _ichem was, ook zĳ
baarde hem een zoon. Hĳ dan
gaf hem de naam Abim _elech.p

32 Ten slotte stierf G _ideon, de
zoon van J _oas, in een gezegende
ouderdom, en hĳ werd begraven in
de grafstede van zĳn vader J _oas,
te _Ofra van de Abi

¨
ezrieten.q

33 Nugeschiedde het dat zodra
G _ideon gestorven was, de zonen
van _Isra

¨
el opnieuw immorele ge-

meenschap met de B _a
¨
als gingen
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hebben,a zodat zĳ B _a
¨
al-B _erith tot

hun god stelden.b 34 En de zo-
nen van _Isra

¨
el dachten niet meer

aan Jehovah, hun God,c die hen
bevrĳd had uit de hand van al
hun vĳanden rondom;d 35 en
zĳ betrachtten geen liefderĳke
goedheide jegens het huisgezin
van Jerubb _a

¨
al, G _ideon, in ruil

voor al het goede dat hĳ jegens
_Isra

¨
el had betracht.f

9 Na verloop van tĳd ging Abi-
m _elech,g de zoon van Jerub-

b _a
¨
al, naar S _ichem,h naar de broe-

ders van zĳn moeder, en sprak
vervolgens tot hen en tot heel de
familie van het huis van zĳnmoe-
ders vader, en zei: 2 „Spreekt
alstublieft ten aanhoren van alle
grondbezitters van S _ichem: ’Wat
is beter voor U, dat zeventig man-
nen,i al de zonen van Jerubb _a

¨
al,

over U heersen, of dat
´
e

´
en man

overU heerst? En GIJ moet beden-
ken dat ik UW been en UW vlees
ben.’”j

3 De broeders van zĳn moe-
der gingen dus al deze woorden
over hem spreken ten aanhoren
van alle grondbezitters van S _i-
chem, zodat hun hart zich tot
Abim _elech neigde,k want zĳ zei-
den: „Hĳ is onze eigen broeder.”l

4 Toen gaven zĳ hem zeventig
zilverstukken uit het huis van
B _a

¨
al-B _erith,m en daarmee huurde

Abim _elech vervolgens leeglopers
en onbeschaamde mannen,n op-
dat die hem zouden vergezellen.
5 Daarna ging hĳ naar het huis
van zĳn vader te _Ofrao en doodde
zĳn broers,p de zonen van Jerub-
b _a

¨
al, zeventig man, op

´
e

´
en steen,

maar J _otham, de jongste zoon van
Jerubb _a

¨
al, bleef over, omdat hĳ

zich verborgen had.

6 Nadien vergaderden alle
grondbezitters van S _ichem en
het hele huis van M _illoq zich en
gingen heen en bewerkten dat
Abim _elech als koning regeerde,r

dicht bĳ de grote boom,s de zuil
die te S _ichemt was.

7 Toenmenhet aan J _otham be-
richtte, ging hĳ terstond heen en

stelde zich op de top van de berg
G _erizima en verhief zĳn stem en
riep uit en zei tot hen: „Luistert
naar mĳ, GIJ grondbezitters van
S _ichem, en laat God naar U luis-
teren:

8 Eens gingen de bomen heen
om een koning over zich te zal-
ven. Zĳ dan zeiden tot de olĳf-
boom:b ’Wees toch koning over
ons.’c 9 Maar de olĳfboom zei
tot hen: ’Moet ik mĳn vettigheid
opgeven, waarmee men God en
mensen verheerlĳkt,d en moet ik
boven de andere bomen gaan wui-
ven?’e 10 Toen zeiden de bomen
tot de vĳgenboom:f ’Kom gĳ, wees
koning over ons.’ 11 Maar de vĳ-
genboom zei tot hen: ’Moet ik
mĳn zoetigheid en mĳn goede op-
brengst opgeven, en moet ik bo-
ven de andere bomen gaan wui-
ven?’g 12 Vervolgens zeiden de
bomen tot de wĳnstok: ’Kom gĳ,
wees koning over ons.’ 13 De
wĳnstok zei op zĳn beurt tot hen:
’Moet ik mĳn nieuwe wĳn opge-
ven, die God en mensen verblĳdt,h

en moet ik boven de bomen gaan
wuiven?’ 14 Ten slotte zeiden
alle andere bomen tot de doorn-
struik:i ’Komgĳ, wees koning over
ons.’ 15 Hierop zei de doorn-
struik tot de bomen: ’Indien GIJ

mĳ inwaarheid tot koning over U

zalft, komt, zoekt toevlucht on-
der mĳn schaduw.j Maar zo niet,
laat er vuurk van de doornstruik
uitgaan en de cedersl van de L _i-
banonm verteren.’

16 Nu dan, indien het in waar-
heid en in onberispelĳkheid is
dat GIJ hebt gehandeld en dat
GIJ ertoe overgegaan zĳt Abim _e-
lech koning te maken,n en indien
het goedheid is die GIJ hebt be-
tracht jegens Jerubb _a

¨
al en zĳn

huisgezin, en indien GIJ hem
hebt gedaan zoals hĳ door het
doen van zĳn handen verdiende,
17 toen mĳnvader voor Ugestre-
den heefto en voorts zĳn ziel
in de waagschaal steldep om U

uit de hand van M _idianq te be-
vrĳden; 18 en GIJ, vanUW kant,
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zĳt heden tegen het huisgezin
vanmĳnvader opgestaan om zĳn
zonen, zeventig man,a op

´
e

´
en

steen te doden,b en om Abim _e-
lech, de zoon van zĳn slavin,c ko-
ningd over de grondbezitters van
S _ichem te maken, enkel omdat
hĳ UWeigen broeder is — 19 ja,
indien het in waarheid en in on-
berispelĳkheid is dat GIJ heden je-
gens Jerubb _a

¨
al en zĳn huisgezin

hebt gehandeld, verheugt U dan
over Abim _elech en laat hĳ zich
ook over U verheugen.e 20 Maar
zo niet, laat er vuurf van Abim _e-
lech uitgaan en de grondbezit-
ters van S _ichem en het huis van
M _illo verteren,g en laat er vuurh

van de grondbezitters van S _i-
chem en het huis van M _illo uit-
gaan en Abim _elech verteren.”i

21 Toen nam J _othamj de vlucht
en maakte zich uit de voeten en
begaf zich naar B _e

¨
er, waar hĳ we-

gens zĳn broer Abim _elech ging
wonen.

22 En Abim _elech bleef drie
jaar de vorst over _Isra

¨
el spe-

len.k 23 Toen maakte God dat
er zich een slechte geestl ont-
wikkelde tussen Abim _elech en
de grondbezitters van S _ichem,
en de grondbezitters van S _ichem
gingen verraderlĳk jegens Abi-
m _elech handelen,m 24 opdat het
geweld dat de zeventig zonen van
Jerubb _a

¨
al was aangedaan, zou ko-

menn en opdat hĳ hun bloed zou
kunnen leggen op Abim _elech, hun
broer, omdat hĳ hen gedood had,o

en op de grondbezitters van S _i-
chem, omdat zĳ zĳn handen ge-
sterkt haddenp om zĳn broers
te doden. 25 De grondbezitters
van S _ichem legden daarom man-
nen in hinderlaag tegen hem op
de toppen der bergen, en zĳ plach-
ten een ieder die hen op de weg
voorbĳging, te beroven. Na ver-
loop van tĳdwerd het Abim _elech
gemeld.

26 Toen kwam G _a
¨
al,q de zoon

van _Ebed, met zĳn broeders over
naar S _ichem,r en de grondbezit-
ters van S _ichem gingen hun ver-

trouwen op hem stellen.a 27 En
als gewoonlĳk gingen zĳ naar bui-
ten het veld in en hielden zich
bezig met het inzamelen van de
druiven van hun wĳngaarden en
het treden daarvan en met uit-
bundig feestvieren,b waarna zĳ
het huis van hun god binnen-
gingenc en aten en dronkend en
kwaad afsmeektene over Abim _e-
lech. 28 En G _a

¨
al, de zoon van

_Ebed, zei verder: „Wie is Abim _e-
lech,f en wie is S _ichem, dat wĳ
hem zouden dienen? Is hĳ niet de
zoon van Jerubb _a

¨
al,g en is Z _ebulh

niet een gemachtigde van hem?
Dient de mannen van H _emor,i S _i-
chems vader, GIJ anderen, maar
waarom zouden w

´
ı
´
j hem dienen?

29 O had ik dit volk maar in mĳn
hand!j Dan zou ik Abim _elech wel
afzetten.” Vervolgens zei hĳ tot
Abim _elech: „Maak uw leger tal-
rĳk en trek uit.”k

30 En Z _ebul, de vorst van de
stad, kreeg de woorden van G _a

¨
al,

de zoon van _Ebed,l te horen. Toen
ontbrandde zĳn toorn. 31 Hĳ
zond daarom onder een voor-
wendsel boden naar Abim _elech
om te zeggen: „Zie! G _a

¨
al, de zoon

van _Ebed, en zĳn broeders zĳn nu
naar S _ichemm gekomen, en zie, zĳ
doen de stad tegen u samenscho-
len. 32 Nu dan, sta bĳ nacht
op,n gĳ en het volk dat bĳ u is, en
ga op de loer liggeno in het veld.
33 En morgenochtend moet het
geschieden dat gĳ, zodra de zon
gaat schĳnen, vroeg dient op te
staan, en gĳ moet een plotselin-
ge aanval doen op de stad; en
wanneer hĳ met het volk dat bĳ
hem is tegenu uittrekt, dan moet
gĳ met hem doen juist zoals uw
hand de mogelĳkheid daartoe
vindt.”

34 Bĳgevolg stond Abim _elech
’s nachts op met al het volk dat
bĳ hem was, en zĳ gingen in vier
groepen tegen S _ichem op de loer
liggen. 35 Later kwam G _a

¨
al,p

de zoon van _Ebed, naar buiten en
ging bĳ de ingang van de stads-
poort staan. Nu stonden Abim _e-
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lech en het volk dat bĳ hem was,
uit de plaats van de hinderlaag
op. 36 Toen G _a

¨
al het volk in

het oog kreeg, zei hĳ terstond tot
Z _ebul: „Zie! Daar daalt volk van
de toppen der bergen af.” Maar
Z _ebul zei tot hem: „De schadu-
wen van de bergen ziet gĳ voor
mannen aan.”a

37 Naderhand sprak G _a
¨
al nog-

maals en zei: „Zie! Daar daalt
volk af van het midden des lands,
en

´
e

´
en groep komt langs de weg

van de grote boom Me _onenim.”
38 Hierop zei Z _ebul tot hem:
„Waar is nu dat gezegde van u,
dat uw mond heeft uitgebracht:b

’Wie is Abim _elech, dat wĳ hem
zouden dienen?’c Is dit niet het
volk dat gĳ hebt verworpen?d

Trek nu alstublieft uit en strĳd
tegen hen.”

39 Zo trok G _a
¨
al aan de spits

van de grondbezitters van S _i-
chem uit en bond de strĳd tegen
Abim _elech aan. 40 En Abim _e-
lech jaagde hem achterna, waar-
op hĳ de vlucht voor hem nam;
en er bleven in groten getale ver-
slagenen vallen tot bĳ de ingang
van de poort.

41 En Abim _elech bleef in Ar _u-
mawonen, enZ _ebule verdreef ver-
volgens G _a

¨
alf en zĳn broeders uit

S _ichem,g zodat zĳ er niet konden
blĳven wonen. 42 Nu geschied-
de het de volgende dag, dat het
volk zich naar buiten begaf, het
veld in. Dit dan werd aan Abim _e-
lechh meegedeeld. 43 Hĳ nam
dus het volk en verdeelde het in
drie groepeni en ging op de loer
liggen in het veld. Toen keek hĳ,
en zie, het volk kwam de stad
uit. Nu stond hĳ tegen hen op
en sloeg hen neer. 44 En Abi-
m _elech en de groepen die bĳ hem
waren, deden een plotselinge aan-
val om stelling te kunnen nemen
bĳ de ingang van de stadspoort,
terwĳl twee groepen een plotse-
linge aanval deden op allen die
in het veld waren en hen vervol-
gens neersloegen.j 45 En Abi-
m _elech streed die hele dag tegen

de stad en slaagde erin de stad
in te nemen; en hĳ doodde het
volk dat erin was,a waarna hĳ de
stad slechtteb en ze met zout be-
zaaide.c

46 Toen alle grondbezitters van
de toren van S _ichem dit hoor-
den, gingen zĳ onmiddellĳk naar
het gewelf van het huis van El-
B _erith.d 47 Toen werd aan Abi-
m _elech gemeld dat alle grondbe-
zitters van de toren van S _ichem
bĳeengekomen waren. 48 Daar-
op besteeg Abim _elech de berg Z _al-
mon,e hĳ en al het volk dat bĳ hem
was. Abim _elech nam nu een bĳl in
zĳn hand en hakte een tak van de
bomen af en tilde die op en leg-
de hem op zĳn schouder, en hĳ zei
tot het volk dat bĳ hem was: „Wat
GIJ mĳ hebt zien doen — vlug,
doet zoals ik!”f 49 Zo hakte ook
al het volk ieder een tak voor zich
af en volgde toen Abim _elech. Ver-
volgens legden zĳ ze tegen het ge-
welf aan, en boven hen staken zĳ
het gewelf in brand, zodat ook alle
mannen van de toren van S _ichem
stierven, ongeveer duizend man-
nen en vrouwen.g

50 Daarna trok Abim _elech naar
T _ebezh en legerde zich tegen T _e-
bez en nam het in. 51 Aange-
zien er zich nu midden in de stad
een sterke toren bevond, vlucht-
ten toen alle mannen en vrou-
wen en alle grondbezitters van
de stad daarheen, waarna zĳ [de
deur] achter zich sloten en op
het dak van de toren klommen.
52 En Abim _elech baande zich een
weg naar de toren en ging er-
tegen strĳden, en hĳ drong door
tot dicht bĳ de ingang van de to-
ren om hem met vuur te verbran-
den.i 53 Toen gooide een zekere
vrouw een bovenste molensteen
op Abim _elechs hoofd en verbrĳ-
zelde zĳn schedel.j 54 Hĳ riep
daarom vlug de bediende die zĳn
wapens droeg en zei tot hem:
„Trek uw zwaard en breng mĳ
ter dood,k opdat men niet van
mĳ zegt: ’Een vrouw heeft hem
gedood.’ ” Onmiddellĳk doorstak
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zĳn bediende hem, zodat hĳ
stierf.a

55 Toen de mannen van _Isra
¨
el

nu zagen dat Abim _elech gestorven
was, gingen zĳ vervolgens heen,
ieder naar zĳn plaats. 56 Zo liet
God het kwaad van Abim _elech
dat hĳ zĳn vader had aangedaan
door zĳn zeventig broers te doden,
[op hem] terugvallen.b 57 En al
het kwaad van de mannen van
S _ichem liet God op hun eigen
hoofd terugvallen, opdat de ver-
vloekingc van J _otham,d de zoon
van Jerubb _a

¨
al,e over hen zou ko-

men.f

10 Na Abim _elech nu stond
T _ola op, de zoon van P _ua,

de zoon van D _odo, een manuit _Is-
saschar, om _Isra

¨
el te redden,g en

hĳ woonde te S _amir in het berg-
land van _Efra

¨
ım.h 2 En hĳ bleef

drie
¨
entwintig jaar lang rechter

over _Isra
¨
el, waarna hĳ stierf en

te S _amir werd begraven.

3 Vervolgens stond na hem de
Gileadieti J _a

¨
ır op, en hĳ bleef

twee
¨
entwintig jaar lang rechter

over _Isra
¨
el. 4 En hĳ kreeg der-

tig zonen, die op dertig volwas-
sen ezels reden,j en zĳ hadden der-
tig steden. Deze noemt men tot op
deze dag nog H _avvoth-J _a

¨
ır;k ze lig-

gen in het land G _ilead. 5 Daar-
na stierf J _a

¨
ır en werd te K _amon

begraven.

6 Toen deden de zonen van _Is-
ra

¨
el opnieuw wat kwaad was in

de ogen van Jehovah,l en zĳ gin-
gen de B _a

¨
als dienenm en de As-

torethbeeldenn en de goden van
S _yri

¨
eo en de goden van S _idonp en

de goden van M _oabq en de go-
denvan de zonenvan _Ammonr en
de goden van de Filistĳnen.s Zĳ
verlieten dus Jehovah en dien-
den hem niet.t 7 Hierover ont-
brandde Jehovah’s toorn tegen
_Isra

¨
el,u zodat hĳ hen verkochtv

in de hand der Filistĳnenw en in
de hand van de zonen van _Am-
mon.x 8 Zĳ dan verpletterden
en verdrukten de zonen van _Is-
ra

¨
el hevig in dat jaar — achttien

jaar lang, alle zonen van _Isra
¨
el

die aan de zĳde van de Jord _a _an
waren in het land der Amorie-
ten dat in G _ilead lag. 9 En de
zonen van _Ammon plachten de
Jord _a _an over te trekken om zelfs
tegen J _uda en B _enjamin en het
huis van _Efra

¨
ım te strĳden; en _Is-

ra
¨
el werd zeer in het nauw gedre-

ven.a 10 En de zonen van _Isra
¨
el

gingen tot Jehovah om hulp roe-
penb en zeiden: „Wĳhebben tegen
u gezondigd,c omdatwĳ onzeGod
hebben verlaten en de B _a

¨
als die-

nen.”d

11 Toen zei Jehovah tot de zo-
nen van _Isra

¨
el: „Was het niet uit

Eg _yptee en van de Amorietenf en
van de zonen van _Ammong en
van de Filistĳnenh 12 en de Si-
doni

¨
ersi en _Amalekj en M _idian,k

toen zĳ U verdruktenl en GIJ luid
tot mĳ zĳt gaan roepen, dat ik
U toen uit hun hand heb gered?
13 Wat U aangaat, GIJ hebt mĳ
verzaaktm en zĳt andere goden
gaan dienen.n Daarom zal ik Uniet
weer redden.o 14 Gaat heen en
roept om hulp tot de godenp die GIJ

gekozen hebt.q Laten d
´
ı
´
e U maar

redden ten tĳde van UW benauwd-
heid.” 15 Maar de zonen van _Is-
ra

¨
el zeiden tot Jehovah: „Wĳ heb-

ben gezondigd.r Doet g
´
ı
´
j met ons

naar al wat goed is in uw ogen.s

Alleen, bevrĳd ons alstublieft op
deze dag.”t 16 En zĳ gingen de
buitenlandse goden uit hun mid-
den verwĳderenu en Jehovah die-
nen,v zodat zĳn zielw ongeduldig
werd wegens de moeite van _Is-
ra

¨
el.x

17 Na verloop van tĳd werden
de zonen van _Ammony bĳeenge-
roepen, en zĳ sloegen hun kamp
op in G _ilead.z Daarom verzamel-
den de zonen van _Isra

¨
el zich en

sloegen hun kamp op te M _izpa.a

18 Toen zeiden het volk en de
vorsten van G _ilead tot elkaar:
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„Wie is de man die de leiding zal
nemen in de strĳd tegen de zo-
nen van _Ammon?a Hĳ worde het
hoofd van alle bewoners van G _i-
lead.”b

11 DeGileadietc J _eftad nu was
een sterke, dappereman ge-

worden,e en hĳ was de zoon van
een prostituee,f en G _ilead was de
vader van J _efta. 2 En G _ileads
vrouw bleef hem zonen baren.
Toen de zonen van de vrouw groot
werden, gingen zĳ J _efta verjagen
en zeiden tot hem: „Gĳ moogt
geen erfdeel in het huisgezin van
onze vader hebben,g want gĳ zĳt
de zoon van een andere vrouw.”
3 Daarom liep J _efta weg wegens
zĳn broers en ging in het land
Tobh wonen. En er bleven zich
leeglopers om J _efta scharen, en
zĳ plachten er met hem op uit te
trekken.i

4 Nu geschiedde het enige tĳd
later dat de zonen van _Ammon te-
gen _Isra

¨
el gingen strĳden.j 5 Zo

geschiedde het dat toen de zo-
nen van _Ammon werkelĳk tegen

_Isra
¨
el streden,k de oudere man-

nen van G _ilead onmiddellĳk J _ef-
ta uit het land Tob gingen halen.l

6 Toen zeiden zĳ tot J _efta: „Kom
toch en dien als onze aanvoer-
der, en laten wĳ tegen de zonen
van _Ammon strĳden.” 7 Maar
J _efta zei tot de oudere mannenm

van G _ilead: „Waart GIJ het niet
die mĳ hebt gehaat, zodat GIJ mĳ
uit het huis van mĳn vader hebt
verjaagd?n En waarom zĳt GIJ nu
naar mĳ toe gekomen, nu GIJ in
de benauwdheid zit?”o 8 Hier-
op zeiden de oudere mannen van
G _ilead tot J _efta: „Daarom zĳn
wĳ nu tot u teruggekeerd,p en gĳ
moet met ons meegaan en tegen
de zonenvan _Ammon strĳden, en
gĳ moet voor ons het hoofd wor-
den van alle bewoners van G _i-
lead.”q 9 J _efta dan zei tot de
oudere mannen van G _ilead: „In-
dien GIJ mĳ terughaalt om tegen
de zonen van _Ammon te strĳden
en Jehovah henwerkelĳk aan mĳ
overlevert,r zal ik, voor zoveel

mĳ aangaat, UW hoofd worden!”
10 Op hun beurt zeiden de oude-
re mannen van G _ilead tot J _efta:
„Laat Jehovah de toehoorder tus-
sen ons blĳken te zĳn,a indien de
wĳze waarop wĳ zullen handelen
niet overeenkomstig uw woord
is.”b 11 Dientengevolge ging J _ef-
ta met de oudere mannen van G _i-
lead mee, en het volk stelde hem
tot hoofd en aanvoerder over zich
aan.c En J _efta sprak vervolgens al
zĳn woorden voor het aangezicht
van Jehovahd te M _izpa.e

12 Toen zond J _efta boden naar
de koning van de zonen van _Am-
monf en liet zeggen: „Wat heb ik
met u te maken,g dat gĳ mĳ in
mĳn land zĳt komen bestrĳden?”
13 De koning van de zonen van

_Ammon dan zei tot de boden van
J _efta: „Het is omdat _Isra

¨
el, toen zĳ

uit Eg _ypte optrokken, mĳn land
heeft genomen,h vanaf de _Arnoni

tot aan de J _abbok en tot aan de
Jord _a _an.j Nu dan, geef het toch
in vrede terug.” 14 Maar J _efta
zond nogmaals boden naar de ko-
ning van de zonen van _Ammon
15 en zei tot hem:

„Dit heeft J _efta gezegd: ’ _Isra
¨
el

heeft het land van M _oabk en het
land van de zonen van _Ammon
niet genomen.l 16 Want toen
zĳ uit Eg _ypte waren opgetrok-
ken, is _Isra

¨
el door de wildernis

gaan trekken tot aan de Rode
Zeem en kwam ten slotte te K _a-
des.n 17 Toen zond _Isra

¨
el bo-

den naar de koning van _Edomo

en liet zeggen: „Laat mĳ alstu-
blieft door uw land trekken”,
en de koning van _Edom luister-
de niet. En ook naar de koning
van M _oabp zonden zĳ [boden], en
hĳ gaf geen toestemming. En _Is-
ra

¨
el bleef teK _ades.q 18 Toen zĳ

voorttrokken door de wildernis,
gingen zĳ om het land van
_Edomr en het land van M _oab
heen, zodat zĳ in de richting van
de opgang der zon gingen wat
het land van M _oab betreft,s en
zĳ legerden zich vervolgens in
de streek van de _Arnon; en zĳ
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kwamen niet binnen de grens van
M _oab,a want de _Arnon was de
grens van M _oab.b

19 Daarna zond _Isra
¨
el boden

naar S _ihon, de koning der Amo-
rieten, de koning van H _esbon,c en

_Isra
¨
el zei tot hem: „Laat ons als-

tublieft door uw land naar mĳn
eigen plaats trekken.”d 20 En
S _ihon voelde zich met betrekking
tot _Isra

¨
els doortocht door zĳn ge-

bied niet zeker, en S _ihon ging al
zĳn volk vergaderen en zich te J _a-
haze legeren en tegen _Isra

¨
el strĳ-

den.f 21 Toen gaf Jehovah, de
God van _Isra

¨
el, S _ihon en al zĳn

volk in _Isra
¨
els hand, zodat zĳ hen

versloegen, waarna _Isra
¨
el heel het

land der Amorieten die dat land
bewoonden, in bezit nam.g 22 Zo
namen zĳ heel het gebied der
Amorieten in bezit, van de _Arnon
tot aan de J _abbok en van de wil-
dernis tot aan de Jord _a _an.h

23 Nu dan, het was Jehovah,
de God van _Isra

¨
el, die de Amo-

rieten van voor het aangezicht
van zĳn volk _Isra

¨
el uit hun be-

zit heeft verdreven,i en gĳ, van
uw kant, zoudt hen uit hun be-
zit willen verdrĳven. 24 Zult
gĳ niet uit hun bezit verdrĳven al
wie uw god K _amosj u uit hun be-
zit laat verdrĳven? Zo zullen ook
wĳ iedereen uit zĳn bezit ver-
drĳven die Jehovah, onze God,
van voor ons aangezicht uit zĳn
bezit heeft verdreven.k 25 Nu
dan, zĳt gĳ soms beter dan B _alak,
de zoon van Z _ippor, de koning
van M _oab?l Heeft hĳ ooit met _Is-
ra

¨
el getwist, of heeft hĳ ooit te-

gen hen gestreden? 26 Waarom
hebt gĳ terwĳl _Isra

¨
el driehonderd

jaar lang in H _esbon en zĳn on-
derhorige plaatsenm woonde en in

_Aro
¨
ern en zĳn onderhorige plaat-

sen en in alle steden die langs
de oevers van de _Arnon liggen,
ze [hun] dan in die tĳd nooit ont-
rukt?o 27 Wat mĳ aangaat, ik
heb niet tegen u gezondigd, maar
gĳ handelt verkeerd jegens mĳ
door tegen mĳ te strĳden. Laat
Jehovah, de Rechter,p heden oor-

delen tussen de zonen van _Isra
¨
el

en de zonen van _Ammon.’ ”

28 En de koning van de zonen
van _Ammon luisterde niet naar
dewoorden van J _efta, die hĳ hem
had doen toekomen.a

29 Nu kwam Jehovah’s geest
over J _efta,b en hĳ trok vervol-
gens door G _ilead en Man _asse en
trok daarna door M _izp

´
e in G _i-

lead,c envanM _izp
´
e inG _ilead trok

hĳ verder naar de zonen van _Am-
mon.

30 Toen deed J _efta een gelof-
ted aan Jehovah en zei: „Indien
gĳ de zonen van _Ammon zon-
dermankeren in mĳn hand geeft,
31 moet het ook geschieden dat
degene die naar buiten komt, die
mĳuit de deurenvanmĳnhuis te-
gemoet komt wanneer ik in vrede
van de zonen van _Ammon terug-
keer,e dan aan Jehovah moet toe-
behoren,f en ik moet diegene ten
brandoffer brengen.”g

32 J _efta dan trok verder naar
de zonen van _Ammon om te-
gen hen te strĳden, en Jehovah
gaf hen vervolgens in zĳn hand.
33 Hĳ sloeg hen voorts van _Aro

¨
er

af helemaal tot aan M _innithh —
twintig steden — en tot aan

_Abel-K _eramim, een zeer grote
slachting. Zo werden de zonen
van _Ammon voor het aangezicht
van de zonen van _Isra

¨
el onder-

worpen.

34 Ten slotte kwam J _efta naar
M _izpa,i naar zĳn huis, en zie!
daar kwam zĳn dochter hem te-
gemoet, met tamboerĳnspel en
dans!j Zĳ nu was werkelĳk het
enige kind. Buiten haar had hĳ
noch zoon noch dochter. 35 Nu
geschiedde het dat zodra hĳ haar
in het oog kreeg, hĳ voorts zĳn
kleren scheurdek en zei: „Ach,
mĳn dochter! Gĳ hebt mĳ werke-
lĳk nedergebogen, en g

´
ı
´
j zĳt de-

gene geworden over wie ik de
banvloek bracht. En ik — ik heb
mĳn mond tegenover Jehovah
geopend, en ik kan niet meer te-
rug.”l
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36 Maar zĳ zei tot hem: „Mĳn
vader, indien gĳ uw mond tegen-
over Jehovah hebt geopend, doe
dan met mĳ naar hetgeen uit uw
mond is uitgegaan,a daar Jehovah
voor u wraakoefeningen heeft vol-
trokken aan uw vĳanden, de zo-
nen van _Ammon.” 37 Voorts zei
zĳ tot haar vader: „Moge deze
zaak ten aanzien van mĳ worden
gedaan: Laat mĳ twee maanden
lang alleen, en laat mĳ gaan, en ik
wil afdalen op de bergen, en laat
mĳ mĳn maagdelĳkheidb bewe-
nen, ik en mĳn metgezellinnen.”

38 Hierop zei hĳ: „Ga!” Zo
zond hĳ haar voor twee maanden
weg; zĳ dan ging heen, zĳ met
haar metgezellinnen, en beween-
de haarmaagdelĳkheid op de ber-
gen. 39 Nu geschiedde het na
verloop van twee maanden dat
zĳ naar haar vader terugkeer-
de, waarna hĳ zĳn gelofte die
hĳ ten aanzien van haar had ge-
daan, vervulde.c Wat haar aan-
gaat, zĳ heeft nooit betrekkin-
gen gehad met een man. En het
werd een voorschrift in _Isra

¨
el:

40 Van jaar tot jaar waren de
dochters van _Isra

¨
el gewoon de

dochter van de Gileadiet J _efta
vier dagen in het jaar lof te gaan
toezwaaien.d

12 Toen werden de mannen
van _Efra

¨
ım bĳeengeroe-

pen, en zĳ trokken over naar
het noorden en zeiden tot J _efta:
„Waarom zĳt gĳ overgetrokken
om tegen de zonen van _Ammon
te strĳden en hebt ons niet opge-
roepen om met u mee te gaan?e

Ja, uw huis zullenwĳ boven u met
vuur verbranden.”f 2 Maar J _ef-
ta zei tot hen: „Ik werd een spe-
ciale strĳder, ik en mĳn volk, te-
gen de zonen van _Ammon.g Ik heb
toen UW hulp ingeroepen, en GIJ

hebt mĳ niet uit hun hand gered.
3 Toen ik nu zag dat gĳ geen red-
der waart, besloot ik voorts mĳn
ziel in mĳn eigen handpalm te
stellenh en over te trekken naar
de zonen van _Ammon.i Daarop
gaf Jehovah hen in mĳn hand.

Waarom zĳt GIJ dan heden tegen
mĳ opgetrokken om tegen mĳ te
strĳden?”

4 Onmiddellĳk bracht J _efta
alle mannen van G _ilead bĳeena

en streed tegen _Efra
¨
ım; de man-

nen van G _ilead dan versloegen
_Efra

¨
ım, want zĳ hadden gezegd:

„Ontkomenen van _Efra
¨
ım zĳt GIJ,

o G _ilead, te midden van _Efra
¨
ım,

te midden van Man _asse.” 5 En
G _ilead slaagde erin de doorwaad-
bare plaatsen van de Jord _a _anb

te bezetten v
´
o

´
or _Efra

¨
ım; en het

gebeurde dat wanneer dan de
mannenvan _Efra

¨
ım die trachtten

te ontkomen, zeiden: „Laat mĳ
overtrekken”, de mannen van G _i-
lead voorts tot een ieder zeiden:
„Zĳt gĳ een Efra

¨
ımiet?” Zei hĳ

nu: „Neen!”, 6 dan zeiden zĳ tot
hem: „Zeg alstublieft Sjibb _oleth.”c

En hĳ zei dan: „Sibb _oleth”, daar
hĳ het woord niet goed kon uit-
spreken. En zĳ grepen hem dan en
maakten hem af bĳ de doorwaad-
bare plaatsen van de Jord _a _an. Zo
vielen er in die tĳd twee

¨
enveer-

tigduizend [man] van _Efra
¨
ım.d

7 En zes jaar lang bleef J _efta
rechter over _Isra

¨
el, waarna deGi-

leadiet J _efta stierf en in zĳn stad
in G _ilead werd begraven.

8 En na hem werd _Ebzan uit
B _ethleheme rechter over _Isra

¨
el.f

9 En hĳ kreeg dertig zonen en
dertig dochters. Hĳ zond buitens-
huis en deed van buiten dertig
dochters komen voor zĳn zonen.
En gedurende zeven jaar bleef
hĳ rechter over _Isra

¨
el. 10 Toen

stierf _Ebzan en werd te B _ethle-
hem begraven.

11 En na hem werd de Zebulo-
nietg _Elon rechter over _Isra

¨
el. En

hĳ bleef tien jaar rechter over _Is-
ra

¨
el. 12 Toen stierf de Zebulo-

niet _Elon en werd te _Ajalon in
het land van Z _ebulon begraven.

13 En na hem werd _Abdon, de
zoon van H _illel, de Pirathoniet,h

rechter over _Isra
¨
el. 14 En hĳ

kreeg veertig zonen en dertig
kleinzonen, die op zeventig vol-
wassen ezels reden.i En hĳ bleef
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acht jaar rechter over _Isra
¨
el.

15 Toen stierf _Abdon, de zoon van
H _illel, de Pirathoniet, en werd te
P _irathon, in het land van _Efra

¨
ım,

op de berg van de Amalekiet,a be-
graven.

13 En de zonen van _Isra
¨
el

gingen wederom doen wat
kwaad was in Jehovah’s ogen,b

zodat Jehovah hen veertig jaar
lang in de hand van de Filistĳ-
nenc gaf.

2 Intussen was er een zekere
man uit Z _ora,d van de familie der
Danieten,e en zĳn naam was Ma-
n _oah.f En zĳn vrouw was on-
vruchtbaar en had geen kind ge-
baard.g 3 Mettertĳd verscheen
Jehovah’s engel aan de vrouwh en
zei tot haar: „Zie nu, gĳ zĳt on-
vruchtbaar en hebt geen kind ge-
baard. En gĳ zult stellig zwan-
ger worden en een zoon baren.i

4 Nu dan, neem u alstublieft in
acht en drink geen wĳn of be-
dwelmende drankj en eet niets
onreins.k 5 Want zie! gĳ zult
zwanger worden, en gĳ zult stellig
een zoon baren, en geen scheer-
mes mag er op zĳn hoofd komen,l

want een naziree
¨
erm van God zal

het kind worden, van het verlaten
van de buik af;n en hĳ is het die
de leiding zal nemen bĳ het red-
den van _Isra

¨
el uit de hand van de

Filistĳnen.”o

6 Toen ging de vrouw heen en
zei tot haar man: „Er is een man
van de [ware] God bĳ mĳ ge-
komen, en zĳn uiterlĳk was als
het uiterlĳk van de engel van
de [ware] God,p erg vrees inboe-
zemend.q En ik heb hem niet ge-
vraagd waar hĳ eigenlĳk vandaan
kwam, en hĳ heeft mĳ ook zĳn
naam niet meegedeeld.r 7 Maar
hĳ zei tot mĳ: ’Zie! Gĳ zult zwan-
ger worden, en gĳ zult stellig
een zoon baren.s Nu dan, drink
geen wĳn of bedwelmende drank,
en eet niets onreins, want een na-
ziree

¨
er van God zal het kind wor-

den, vanaf het verlaten van de
buik tot de dag van zĳn dood.’ ”t

8 Toen smeekte Man _oah Jeho-

vah en zei: „Neem mĳ niet kwa-
lĳk, Jehovah.a Laat alstublieft de
man van de [ware] God die gĳ zo-
juist gezonden hebt, nog eens bĳ
ons komen en ons onderrichtenb

wat wĳ met het kind dat gebo-
ren zal worden, dienen te doen.”c

9 Bĳgevolg luisterde de [ware]
God naar de stem van Man _oah,d

en de engel van de [ware] God
kwam nog eens bĳ de vrouw, ter-
wĳl zĳ op het veld zat, en haar
man Man _oah was niet bĳ haar.
10 Onmiddellĳk snelde de vrouw
haastig weg en vertelde het haar
mane en zei tot hem: „Zie! Deman
die onlangs bĳ mĳ is gekomen, is
mĳ verschenen.”f

11 Toen stond Man _oah op en
ging met zĳn vrouw mee, en hĳ
kwam bĳ de man en zei tot hem:
„Zĳt gĳ de man die tot de vrouw
gesproken heeft?”,g waarop hĳ
zei: „Ja, dat ben ik.” 12 Toen
zei Man _oah: „Welnu, laten uw
woorden uitkomen. Wat zal de
leefwĳze van het kind worden
en zĳn werk?”h 13 Jehovah’s
engel dan zei tot Man _oah: „Van
alles wat ik de vrouw heb opge-
noemd, dient zĳ zich te onthou-
den.i 14 Zĳ dient absoluut niets
van wat er van de wĳnstok komt
te eten, en laat zĳ geen wĳn of
bedwelmende drank drinken,j en
laat zĳ niets onreins, van welke
aard ook, eten.k Laat zĳ alles wat
ik haar geboden heb, onderhou-
den.”l

15 Nu zei Man _oah tot Jehovah’s
engel: „Laat ons u alstublieft hier
houden en een geitenbokje voor u
bereiden.”m 16 Maar Jehovah’s
engel zei tot Man _oah: „Indien gĳ
mĳ hier houdt, zal ik vanuw brood
niet eten; maar indien gĳ een
brandoffer aan Jehovah zult op-
dragen,n moogt gĳ dat brengen.”
Man _oahwist namelĳk niet dat het
Jehovah’s engel was. 17 Toen
zei Man _oah tot Jehovah’s engel:
„Hoe is uw naam,o opdat wĳ u,
wanneer uw woord uitkomt, stel-
lig eer zullen bewĳzen?” 18 Je-
hovah’s engel zei echter tot hem:
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„Waarom zoudt gĳ eigenlĳk naar
mĳn naam vragen, wanneer het
toch een wonderlĳke [naam] is?”

19 Man _oah nam nu het geiten-
bokje en het graanoffer en offer-
de het op de rots aan Jehovah.a

En Hĳ deed iets op een won-
derlĳke wĳze, terwĳl Man _oah en
zĳn vrouw toekeken. 20 Het ge-
schiedde dan toen de vlam van
het altaar af naar de hemel op-
steeg, dat Jehovah’s engel in de
vlam van het altaar omhoogsteeg,
terwĳl Man _oah en zĳn vrouw toe-
keken.b Terstond vielen zĳ op hun
aangezicht ter aarde.c 21 En in
het vervolg verscheen Jehovah’s
engel niet meer aan Man _oah en
diens vrouw. T

´
o

´
en wist Man _oah

dat het Jehovah’s engel was ge-
weest.d 22 Dientengevolge zei
Man _oah tot zĳn vrouw: „Wĳ zul-
len beslist sterven,e want wĳ heb-
ben G

´
od gezien.”f 23 Maar zĳn

vrouw zei tot hem: „Indien het
Jehovah slechts had behaagd ons
ter dood te brengen, zou hĳ uit
onze hand geen brandoffer en
graanoffer hebben aangenomen,g

en hĳ zou ons niet al deze dingen
hebben laten zien, en hĳ zou ons
niet, zoals nu, iets dergelĳks heb-
ben laten horen.”h

24 Later baarde de vrouw een
zoon, en zĳ gaf hem de naam S _im-
son;i en de jongen bleef groter
worden, en Jehovah zegende hem
voortdurend.j 25 Mettertĳd be-
gon Jehovah’s geestk hem aan te
drĳven te Mah _ane-Dan,l tussen
Z _oram en Est _aol.n

14 Toen daalde S _imson naar
T _imnao af en zag te T _imna

een vrouw uit de dochters der
Filistĳnen. 2 Derhalve ging hĳ
op en vertelde het aan zĳn vader
en zĳn moeder en zei: „Er is een
vrouw die ik te T _imna heb ge-
zien uit de dochters der Filistĳ-
nen; nu dan, neemt haar voor mĳ
tot vrouw.”p 3 Maar zĳn vader
en zĳn moeder zeiden tot hem:
„Is er onder de dochters van uw
broeders en onder heel mĳn volk
geen vrouw,q dat gĳ een vrouw
uit de onbesneden Filistĳnenr

gaat nemen?” Toch zei S _imson
tot zĳn vader: „Neem h

´
a

´
ar voor

mĳ, want in mĳn ogen is zĳ wer-
kelĳk de ware.” 4 Wat zĳn va-
der en zĳn moeder betreft, zĳ
wisten niet dat dit van Jehovah
was,a dat hĳ een gelegenheid
zocht tegen de Filistĳnen, daar
de Filistĳnen toentertĳd over _Is-
ra

¨
el heersten.b

5 Bĳgevolg daalde S _imson met
zĳn vader en zĳn moeder naar
T _imna af.c Toen hĳ tot aan de
wĳngaarden van T _imna was ge-
komen, zie! daar kwam een jonge
leeuw met manen hem brullend
tegemoet. 6 Toen werd Jeho-
vah’s geest ten aanzien van hem
werkzaam,d zodat hĳ [de leeuw]
in twee

¨
en scheurde, net zoals

men een bokje in twee
¨
en scheurt,

en zonder dat hĳ ook maar iets
in zĳn hand had. En hĳ vertelde
zĳn vader of zĳn moeder niet wat
hĳ had gedaan. 7 En hĳ daal-
de verder af en sprak toen tot de
vrouw; en zĳ was nog steeds de
ware in S _imsons ogen.e

8 Enige tĳd later nu keerde hĳ
terug om haar mee naar huis te
nemen.f Ondertussenweek hĳ van
de weg af om naar het kadaver
van de leeuw te kĳken, en zie, er
was een zwermbĳen in het dode li-
chaam van de leeuw, en honing.g

9 Hĳ dan schraapte die eruit in
zĳnhandpalmen en ging verder, al
etend onder het voortgaan.h Toen
hĳ zich weer bĳ zĳn vader en zĳn
moeder voegde, gaf hĳ hun er da-
delĳk wat van, en zĳ gingen [er-
van] eten. En hĳ vertelde hun niet
dat het uit het dode lichaam van
de leeuw was dat hĳ de honing had
geschraapt.

10 En zĳn vader daalde ver-
der af naar de vrouw, en S _im-
son rechtte daar vervolgens een
feestmaal aan;i want dat waren
de jonge lieden gewoon te doen.
11 Nugeschiedde het dat toen zĳ
hem zagen, zĳ onmiddellĳk der-
tig bruiloftsgezellen namen, op-
dat die bĳ hem zouden blĳven.
12 Toen zei S _imson tot hen:
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„Laat mĳ U alstublieft een raad-
sel opgeven.a Indien GIJ het mĳ
gedurende de zeven dagenb van
het feestmaal zonder mankeren
zult meedelen en het werkelĳk
oplost, dan zal ik U dertig onder-
klederen en dertig stel klederen
moeten geven.c 13 Maar indien
GIJ het mĳ niet kunt meedelen,
dan moet G

´
I
´
J mĳ dertig onderkle-

deren en dertig stel klederen ge-
ven.” Hierop zeiden zĳ tot hem:
„Geef uw raadsel maar op, en laat
ons het horen.” 14 Hĳ zei dan
tot hen:

„Uit de eterd kwam iets om te
eten te voorschĳn,

En uit de sterke kwam iets
zoets te voorschĳn.”e

En drie dagen lang konden
zĳ het raadsel niet meedelen.
15 Nu geschiedde het op de vier-
de dag dat zĳ tot S _imsons vrouw
gingen zeggen: „Misleid uw man,
opdat hĳ ons het raadsel mee-
deelt.f Anders zullen wĳ u en het
huis van uw vader met vuur ver-
branden.g Was het soms om onze
bezittingen te nemenh dat gĳlie-
den ons hier hebt uitgenodigd?”
16 Dientengevolge ging S _imsons
vrouw aan [zĳn hals] weneni en
zei: „Gĳ haat mĳ slechts, ja, en
gĳ hebt mĳ niet lief.j Gĳ hebt de
zonen van mĳn volk een raad-
sel opgegeven,k maar mĳ hebt
gĳ het niet meegedeeld.” Hierop
zei hĳ tot haar: „Wel, ik heb het
mĳn eigen vader en mĳn eigen
moeder niet meegedeeld,l en zou
ik het u dan moeten meedelen?”
17 Maar zĳ bleef de zeven da-
gen dat het feestmaal voor hen
duurde, aan [zĳn hals] wenen, en
het geschiedde dan op de zeven-
de dag dat hĳ het haar ten slotte
meedeelde, omdat zĳ hem ertoe
had geprest.m Toen deelde zĳ het
raadsel aan de zonen van haar
volk mee.n 18 De mannen van
de stad dan zeiden op de zevende
dag, nog voordat hĳ de binnenka-
mer kon ingaan,o tot hem:

„Wat is zoeter dan honing,
En wat is sterker dan een

leeuw?”p

Waarop hĳ tot hen zei:

„Indien GIJ niet met mĳn jon-
ge koe hadt geploegd,a

Zoudt GIJ mĳn raadsel niet
hebben opgelost.”b

19 EnJehovah’s geestwerd ten
aanzien van hem werkzaam,c zo-
dat hĳ naar _Askelond afdaalde en
dertig man van hen neersloeg en
hetgeen hĳ hen uittrok nam en
de stellen [klederen] aan dege-
nen gaf die het raadsel hadden
meegedeeld.e En zĳn toorn bleef
ontbrand, en hĳ ging nu op naar
het huis van zĳn vader.

20 En S _imsons vrouwf kwam
aan een van zĳn bruiloftsgezel-
leng te behoren, die hem gezel-
schap had gehouden.

15 Nu geschiedde het enige
tĳd later, in de dagen van

de tarweoogst, dat S _imson zĳn
vrouw ging bezoeken, [en hĳ
bracht] een geitenbokjeh mee. Hĳ
dan zei: „Ik wil naar mĳn vrouw
in de binnenkameri gaan.” En
haar vader stond hem niet toe
naar binnen te gaan. 2 Maar
haar vader zei: „Ik heb werkelĳk
bĳ mĳzelf gezegd: ’Gĳ moet haar
ongetwĳfeld haten.’j Daarom heb
ik haar aan uw bruiloftsgezel ge-
geven.k Is haar jongere zuster
niet beter dan zĳ? Laat die als-
tublieft de uwe worden in plaats
van de andere.” 3 S _imson zei
echter tot hen: „Deze keer moet
ik vrĳ van schuld zĳn tegenover
de Filistĳnen, ingeval ik in hun
nadeel met hen handel.”l

4 Toen ging S _imson heen en
ving driehonderd vossenm en
nam fakkels en keerde staart aan
staart en bevestigde

´
e

´
en fakkel

tussen twee staarten, precies in
het midden. 5 Daarna stak hĳ
de fakkels aan en stuurde [de vos-
sen] de velden met staand ko-
ren van de Filistĳnen in. Zo stak
hĳ alles in brand, van schoof tot
staand koren, en de wĳngaarden
en de olĳfbosjes.n

6 Toen zeiden de Filistĳnen:
„Wie heeft dit gedaan?” Waarop
men zei: „S _imson, de schoonzoon
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van de Timniet, omdat deze zĳn
vrouw heeft genomen en haar
vervolgens aan zĳn bruiloftsge-
zel heeft gegeven.”a Toen trok-
ken de Filistĳnen op en verbrand-
den haar en haar vader met vuur.b

7 Hierop zei S _imson tot hen: „In-
dien GIJ z

´
o doet, zit er voor mĳ

niets anders op dan mĳ op U te
wreken,c en daarna zal ik ophou-
den.” 8 En hĳ ging hen slaan,
[waarbĳ hĳ] benen op dĳen [sta-
pelde], een grote slachting. Daar-
na daalde hĳ af en ging in een
kloof van de steile rots _Etam wo-
nen.d

9 Later trokken de Filistĳnene

op en legerden zich in J _udaf en
gingen rondtrekken in L _echi.g

10 Toen zeiden de mannen van
J _uda: „Waarom zĳt GIJ tegen ons
opgetrokken?”, waarop zĳ zei-
den: „Om S _imson te binden, zĳn
wĳ opgetrokken, ten einde met
hem te doen net zoals hĳ met ons
heeft gedaan.” 11 Drieduizend
man van J _uda daalden daarom
naar de kloof van de steile rots
_Etamh af en zeiden tot S _imson:
„Weet gĳ niet dat de Filistĳnen
over ons heersen?i Wat heeft dit
dan te betekenen, dat gĳ ons hebt
aangedaan?” Toen zei hĳ tot hen:
„Net zoals zĳ met mĳ hebben ge-
daan, zo heb ik met hen gedaan.”j

12 Maar zĳ zeiden tot hem: „Om
u te binden, zĳn wĳ afgekomen,
ten einde u in de hand van de
Filistĳnen te geven.” Hierop zei
S _imson tot hen: „Zweert mĳ dat
GIJ mĳ niet zelf zult aanvallen.”
13 Vervolgens zeiden zĳ tot hem:
„Neen, maar wĳ zullen u alleen
binden, en wĳ willen u in hun
hand geven; maar wĳ zullen u in
geen geval ter dood brengen.”

Bĳgevolg bonden zĳ hem met
twee nieuwe touwenk en brachten
hem uit de steile rots omhoog.
14 Hĳ, van zĳn kant, kwam tot
aan L _echi, en de Filistĳnen, van
hun kant, schreeuwden uitbun-
dig toen zĳ hem tegemoet kwa-
men.l En Jehovah’s geestm werd
ten aanzien van hem werkzaam,

en de touwen die aan zĳn armen
waren, werden als linnen draden
die door het vuur zĳn verzengd,a

zodat zĳn boeien van zĳn handen
wegsmolten. 15 Hĳ vond nu een
vochtige ezelskinnebak en stak
zĳn hand uit en greep ze en sloeg
er vervolgens duizend man mee
neer.b 16 Toen zei S _imson:

„Met een ezelskinnebak —
´
e

´
en hoop, twee hopen!

Met een ezelskinnebak heb
ik duizend man neergesla-
gen.”c

17 Nu geschiedde het dat toen
hĳ uitgesproken was, hĳ de kin-
nebak onmiddellĳk uit zĳn hand
wierp en die plaats R _amath-
L _echid noemde. 18 Hĳ kreeg nu
hevige dorst, en hĳ ging Jehovah
aanroepen en zei: „Gĳ waart het
die deze grote redding in de hand
van uw knecht hebt gegeven,e en
zal ik nu sterven van dorst en
moet ik in de hand der onbesne-
denenf vallen?” 19 God liet der-
halve een vĳzelvormige holte die
te L _echi was, opensplĳten, waar
vervolgens waterg uit kwam, en
hĳ ging drinken, waarna zĳn
geesth terugkeerde en hĳ weer
opleefde.i Daarom gaf hĳ [deze
bron] de naam En-Hakk _ore; ze is
tot op deze dag te L _echi.

20 En hĳ bleef in de dagen van
de Filistĳnen twintig jaar rech-
ter over _Isra

¨
el.j

16 Eens ging S _imson naar
G _azak en zag daar een pros-

tituee en ging bĳ haar binnen.l

2 En aan de Gazieten werd het
volgende bericht: „S _imson is hier
gekomen.” Zĳ dan omsingelden
hemm en bleven de hele nacht in
de stadspoort op hem loeren.n En
zĳ hielden zich de hele nacht stil,
want zĳ zeiden: „Zodra de mor-
gen aanlicht, dan moeten wĳ hem
doden.”o

3 S _imson bleef echter tot mid-
dernacht liggen en toen stond hĳ
te middernacht op en greep de
deuren van de stadspoortp en de
twee zĳposten en rukte ze met
grendel en al los en legde ze op
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zĳn schouders en droega ze ver-
volgens naar de top van de berg
die tegenover H _ebronb ligt.

4 Nu geschiedde het hierna dat
hĳ verliefd werd op een vrouw in
het stroomdal van de S _orek, en
haar naam was Del _ila.c 5 Toen
kwamen de asvorstend van de Fi-
listĳnen tot haar op en zeiden tot
haar: „Misleide hem en zie waar-
in zĳn grote kracht gelegen is en
waarmee wĳ hem kunnen over-
meesteren en waarmee wĳ hem
moeten binden om hem te be-
dwingen; en wĳ, van onze kant,
zullen u ieder elfhonderd zilver-
stukken geven.”f

6 Later zei Del _ila tot S _imson:
„Vertel mĳ toch alstublieft: Waar-
in is uw grote kracht gelegen
en waarmee kunt gĳ gebonden
worden om u te bedwingen?”g

7 Toen zei S _imson tot haar: „In-
dien men mĳ bindt met zeven
nog vochtige pezen,h die niet uit-
gedroogd zĳn, dan moet ik zwak
en als een gewoon mens wor-
den.” 8 De asvorsteni der Filis-
tĳnen dan brachten haar zeven
nog vochtige pezen, die niet uit-
gedroogd waren. Later bond zĳ
hem daarmee. 9 Nu zaten de
mannen van de hinderlaag in haar
binnenkamer,j en zĳ zei vervol-
gens tot hem: „De Filistĳnenk

over u, S _imson!” Toen trok hĳ
de pezen in twee

¨
en, net als een

van vlasafval gedraaide draad in
twee

¨
en scheurtwanneer hĳ vuur

ruikt.l En zĳn kracht werd niet
bekend.m

10 Nadien zei Del _ilan tot S _im-
son: „Zie! Gĳ hebt mĳ voor de
gek gehouden, om leugens tot
mĳ te kunnen spreken.o Toe,
vertel mĳ nu alstublieft waar-
mee gĳ gebonden kunt worden.”
11 Hĳ dan zei tot haar: „Indien
men mĳ stevig bindt met nieu-
we touwen, waarmee geen werk
is gedaan, dan moet ik zwak en
als een gewoon mens worden.”
12 Del _ila nam dus nieuwe tou-
wen en bond hem daarmee en zei
tot hem: „De Filistĳnen over u,

S _imson!”Al die tĳd zaten deman-
nen van de hinderlaag in de bin-
nenkamer.a Toen trok hĳ ze als
een draad in twee

¨
en [en] van zĳn

armen af.b

13 Daarna zei Del _ila tot S _im-
son: „Tot nu toe hebt gĳ mĳ voor
de gek gehouden, om leugens tot
mĳ te kunnen spreken.c Vertel
mĳ toch waarmee gĳ gebonden
kunt worden.”d Toen zei hĳ tot
haar: „Indien gĳ de zeven vlech-
ten van mĳn hoofdhaar met de
scheringdraade zult samenwe-
ven.” 14 Bĳgevolg hechtte zĳ
ze vast met de pin, waarna zĳ tot
hem zei: „De Filistĳnen over u,
S _imson!”f Hĳ dan ontwaakte uit
zĳn slaap en rukte de weverspin
en de scheringdraad los.

15 Nu zei zĳ tot hem: „Hoe
durft gĳ te zeggen: ’Ik heb u wer-
kelĳk lief’,g terwĳl uw hart niet
bĳ mĳ is? Gĳ hebt mĳ nu al drie-
maal voor de gek gehouden en
hebt mĳ niet verteld waarin uw
grote kracht gelegen is.”h 16 Nu
geschiedde het dat, omdat zĳ hem
de hele tĳd met haar woorden
prestei en bĳ hem bleef aandrin-
gen, zĳn ziel tot stervens toe
ongeduldig werd.j 17 Ten slot-
te legde hĳ zĳn hele hart voor
haar blootk en zei tot haar: „Een
scheermesl is nog nooit op mĳn
hoofd gekomen, want ik ben van
mĳn moeders buik af een nazi-
ree

¨
er van God.m Indien ik werke-

lĳk geschorenwerd, dan zou mĳn
kracht stellig van mĳ wĳken, en
ik zou inderdaad zwak en als alle
andere mensen worden.”n

18 Toen nu Del _ila zag dat hĳ
zĳn hele hart voor haar had
blootgelegd, liet zĳ onmiddellĳk
de Filistĳnse asvorsteno roepen
en zei: „Komt ditmaal op, want
hĳ heeft zĳn hele hart voor mĳ
blootgelegd.”p En de Filistĳnse
asvorsten kwamen tot haar op
om eigenhandig het geld mee te
brengen.q 19 Zĳ dan liet hem
op haar knie

¨
en inslapen. Toen

riep zĳ de man en liet hem de
zeven vlechten van zĳn hoofd-
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haar afscheren, waarna zĳ hem
in bedwang begon te krĳgen, en
allengs week zĳn kracht van hem.
20 Nu zei zĳ: „De Filistĳnen over
u, S _imson!” Toen ontwaakte hĳ uit
zĳn slaap en zei: „Ik zal wel vrĳ-
komen, zoals de andere keren,a en
mĳ losschudden.” En hĳ wist zelf
niet dat het Jehovah was die van
hem was geweken.b 21 De Filis-
tĳnen dan grepen hem vast en
staken hem de ogen uitc en voer-
den hem af naar G _azad en bonden
hem met twee koperen boeien;e

en hĳ werd een malerf in het ge-
vangenhuis.g 22 Intussen begon
zĳn hoofdhaar, zodra hĳ gescho-
renh was, weelderig te groeien.

23 Wat de Filistĳnse asvorsten
betreft, zĳ vergaderden zich om
hun god D _agoni een groot slacht-
offer te offeren en om zich te
verheugen, en zĳ zeiden voort-
durend: „Onze god heeft onze
vĳand S _imson in onze hand ge-
geven!”j 24 Toen het volk hem
te zien kreeg, gingen zĳ dadelĳk
hun godk loven, „want”, zeiden
zĳ, „onze god heeft onze vĳandl

en de verwoester van ons landm

en degene die onze verslagenen
vermenigvuldigde,n in onze hand
gegeven”.

25 Nu geschiedde het dat om-
dat hun hart vrolĳk was,o zĳ ver-
volgens zeiden: „Roept S _imson,
opdat hĳ ons wat amusement kan
bieden.”p Zĳ riepen S _imson dus
uit het gevangenhuis opdat hĳ
hen zou vermaken;q voorts plaat-
ste men hem tussen de zuilen.
26 Toen zei S _imson tot de jongen
die hem bĳ de hand hield: „Sta
mĳ toch toe de zuilen te betas-
ten waarop het huis stevig ge-
grondvest is en laat mĳ ertegen
leunen.” 27 (Terloops zĳ opge-
merkt dat het huis vol mannen
en vrouwen was en dat alle Filis-
tĳnse asvorsten daar waren;r en
op het dak waren ongeveer drie-
duizend mannen en vrouwen,
die toekeken terwĳl S _imson wat
amusement bood.s)

28 Nu riep S _imsont tot Jeho-

vaha en zei: „Soevereine Heer Je-
hovah, gedenk mĳb alstublieft, en
sterkc mĳ alstublieft nog voor
deze ene keer, o gĳ, de [ware]
God, en laat mĳ wraak nemen
op de Filistĳnen met wraak voor
een van mĳn beide ogen.”d

29 Daarop zette S _imson zich
schrap tegen de twee middel-
ste zuilen, waarop het huis ste-
vig gegrondvest was, en greep
ze vast, de ene met zĳn rech-
ter- en de andere met zĳn linker-
hand. 30 Vervolgens zei S _im-
son: „Mĳn ziel stervee met de
Filistĳnen.” Toen boog hĳ zich
met kracht, en het huis stortte in
op de asvorsten en op al het volk
dat erin was,f zodat de doden die
hĳ bĳ zĳn eigen sterven ter dood
bracht, talrĳker werden dan die
hĳ gedurende zĳn leven ter dood
gebracht had.g

31 Later kwamen zĳn broeders
en het hele huisgezin van zĳn
vader af en namen hem op, en
zĳ voerden hem op en begroe-
ven hem tussen Z _orah en Est _aoli

in de grafstede van zĳn vader
Man _oah.j Wat hem aangaat, hĳ
was twintig jaar rechter over _Is-
ra

¨
el geweest.k

17 Nu was er een man van
het bergland van _Efra

¨
ıml

wiens naam M _icha was. 2 Na
verloop van tĳd zei hĳ tot zĳn
moeder: „De elfhonderd zilver-
stukken die u ontnomen werden
en waarover gĳ een vervloeking
geuitm en ook ten aanhoren van
mĳ uitgesproken hebt — zie! het
zilver is bĳ mĳ.

´
Ik had het wegge-

nomen.”n Hierop zei zĳn moeder:
„Moge mĳn zoon door Jehovah ge-
zegend zĳn.”o 3 Bĳgevolg gaf
hĳ de elfhonderd zilverstukken
aan zĳn moeder terug;p en zĳn
moeder zei vervolgens: „Ik moet
het zilver zonder mankeren uit
mĳn hand aan Jehovah heiligen
ten bate van mĳn zoon, om een
gesneden beeldq en een gegoten
beeldr te maken; nu dan, ik zal
het u teruggeven.”
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4 Hĳ gaf het zilver dus aan
zĳn moeder terug, en zĳn moeder
nam tweehonderd zilverstukken
en gaf ze aan de zilversmid.a Toen
maakte hĳ een gesneden beeldb

en een gegoten beeld;c en het
kwam in M _icha’s huis te staan.
5 Wat de man M _icha betreft, hĳ
had een godenhuis,d en vervol-
gens maakte hĳ een efode en te-
rafimf en vulde de hand van een
van zĳn zonen met macht,g opdat
hĳ als priester voor hem zou op-
treden.h 6 In die dagen was er
geen koning in _Isra

¨
el.i Een ieder

placht te doen wat recht was in
zĳn eigen ogen.j

7 Nu was er een jonge man uit
B _ethlehemk in J _uda, uit de fami-
lie van J _uda, en hĳ was een le-
viet.l En hĳ vertoefde daar voor
enige tĳd. 8 De man dan ging
uit de stad B _ethlehem in J _uda
weg om voor enige tĳd ergens te
vertoeven waar hĳ een plaatsje
kon vinden. Ten slotte kwam hĳ,
zĳn weg vervolgend, in het berg-
land van _Efra

¨
ım tot aan het huis

van M _icha.m 9 Toen zei M _icha
tot hem: „Waar komt gĳ van-
daan?” Hierop zei hĳ tot hem:
„Ik ben een leviet uit B _ethlehem
in J _uda, en ik ben op weg om
voor enige tĳd ergens te vertoe-
ven waar ik een plaatsje kan vin-
den.” 10 M _icha dan zei tot hem:
„Woon toch bĳ mĳ en dien voor
mĳ als een vadern en een pries-
ter,o en ik, van mĳn kant, zal
u tien zilverstukken per jaar ge-
ven en het gebruikelĳke stel kle-
ren en uw levensonderhoud.” Bĳ-
gevolg ging de leviet naar binnen.
11 Zo nam de leviet het op zich
bĳ de man te wonen, en de jon-
ge man werd hem als een van zĳn
zonen. 12 Bovendien vulde M _i-
cha de hand van de leviet met
macht,p opdat de jonge man als
priester voor hem zou optredenq

en in het huis van M _icha zou blĳ-
ven. 13 Derhalve zei M _icha: „Nu
weet ik werkelĳk dat Jehovah mĳ
goed zal doen, omdat de leviet mĳ
tot priester is geworden.”r

18 In die dagen was er geen
koning in _Isra

¨
el.a En in die

dagen zocht de stam der Danie-
tenb zich een erfdeel om er te wo-
nen; want tot op die dag was hun
geen erfdeel te midden van de
stammenvan _Isra

¨
el toegevallen.c

2 Ten slotte zonden de zonen
van Dan vĳf mannen uit hun fa-
milie, mannen uit hun midden,
die dappere lieden waren, van
Z _orad en Est _aole uit om het land
te verspiedenf en te verkennen.
Zĳ dan zeiden tot hen: „Gaat, ver-
kent het land.” Na verloop van
tĳd kwamen zĳ in het bergland
van _Efra

¨
ımg tot aan het huis van

M _ichah en overnachtten daar ten
slotte. 3 Terwĳl zĳ dicht bĳ het
huis van M _ichawaren, herkenden
zĳ de stem van de jonge man, de
leviet, zodat zĳ daarheen afsloe-
gen. Voorts zeiden zĳ tot hem:
„Wie heeft u hierheen gebracht,
en wat doet gĳ op deze plaats,
en wat hebt gĳ hier te zoeken?”
4 Waarop hĳ tot hen zei: „Zo en
zo heeft M _icha voor mĳ gedaan,
om mĳ te kunnen huren,i en op-
dat ik als priester voor hem zou
optreden.”j 5 Toen zeiden zĳ tot
hem: „Raadpleegk Godl alstublieft,
opdat wĳ mogen weten of onze
weg waarop wĳ gaan, succesvol
zal zĳn.” 6 De priester dan zei
tot hen: „Gaat in vrede. Voor het
aangezicht van Jehovah is UW weg
waarop GIJ gaat.”

7 Bĳgevolg gingen de vĳf man-
nen verder en kwamen te L _a

¨
ısm

en zagen dat het volk dat daarin
was, in zelfverzekerdheid woon-
de, naar het gebruik der Sidoni-
ers, rustig en zonder argwaan,n

en er was geen onderdrukkende
veroveraar die ook maar in enig
opzicht last veroorzaakte in het
land, terwĳl zĳ ver van de Sido-
ni

¨
erso verwĳderd waren en niets

met de mensheid uit te staan
hadden.
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8 Ten slotte kwamen zĳ bĳ hun
broeders te Z _oraa en Est _aol,b en
hun broeders zeiden toen tot hen:
„Hoe is het U gegaan?” 9 Hier-
op zeiden zĳ: „Staat toch op, en
laten wĳ tegen hen optrekken;
want wĳ hebben het land ge-
zien, en ziet! het is zeer goed.c En
GIJ aarzelt nog. Weest niet traag
om te gaan ten einde er binnen
te komen en het land in bezit
te nemen.d 10 Wanneer GIJ daar
komt, zult GIJ bĳ een volk komen
dat geen argwaan heeft,e en het
land is vrĳ uitgestrekt; want God
heeft het in UW hand gegeven,f

een plaats waar geen gebrek is
aan ook maar iets wat er op de
aarde is.”g

11 Toen vertrokken vandaar,
dat wil zeggen uit Z _ora en Es-
t _aol,h zeshonderd met oorlogs-
wapens omgorde mannen uit de
familie der Danieten.i 12 Zĳ
dan trokken op en legerden zich
vervolgens bĳ K _irjath-Je _arimj

in J _uda. Daarom heeft men die
plaats Mah _ane-Dank genoemd,
tot op deze dag. Zie! Ze ligt
ten westen van K _irjath-Je _arim.
13 Daarna trokken zĳ vandaar
verder naar het bergland van

_Efra
¨
ım en kwamen tot aan het

huis van M _icha.l

14 Toen namen de vĳf mannen
die er op uit waren getrokken
om het landvan L _a

¨
ısm te verspie-

den,n het woord en zeiden tot hun
broeders: „Wist GIJ dat er in deze
huizen een efod is en terafimo en
een gesneden beeldp en een ge-
goten beeld?q Nu dan, bedenkt
wat U te doen staat.”r 15 Zĳ dan
sloegen daarheen af en kwamen
bĳ het huis van de jonge man, de
leviet,s ten huize van M _icha, en
vroegen vervolgens hoe hĳ het
maakte.t 16 Al die tĳd stonden
de zeshonderd met hun oorlogs-
wapens omgorde mannen,u die
uit de zonen van Dan waren,v bĳ
de ingang van de poort. 17 De
vĳf mannen die het land waren
gaan verspieden,w gingen nu op
om daar binnen te treden, ten

einde het gesneden beelda en de
efodb en de terafimc en het ge-
goten beeldd weg te nemen. (En
de priestere stond met de zeshon-
derd met oorlogswapens omgor-
de mannen bĳ de ingang van de
poort.) 18 En dezen gingen het
huis van M _icha binnen en namen
vervolgens het gesneden beeld,
de efod en de terafim en het ge-
goten beeld weg.f Hierop zei de
priesterg tot hen: „Wat doet GIJ

daar?” 19 Maar zĳ zeiden tot
hem: „Zwĳg. Leg uw hand op uw
mond en ga met ons mee en word
voor ons een vaderh en een pries-
ter.i Wat is beter voor u: priester
te blĳven voor het huis van

´
e

´
enj

man of priester te worden voor
een stam en familie in _Isra

¨
el?”k

20 Hiermee nu was het hart van
de priester ingenomen,l en hĳ
nam daarop de efod en de terafim
en het gesneden beeldm en begaf
zich te midden van het volk.

21 Toen keerden zĳ om en gin-
gen heen, en zĳ plaatsten de klei-
nen en het vee en de waardevolle
dingen voorop.n 22 Zelf waren
zĳ reeds op enige afstandvan het
huis van M _icha gekomen, toen de
mannen die in de huizen waren
welke dicht bĳ het huis van M _i-
chao stonden, werden bĳeenge-
roepen en de zonen van Dan
trachtten in te halen. 23 Toen
zĳ de zonen van Dan bleven na-
schreeuwen, keerden dezen hun
aangezicht vervolgens om en zei-
den tot M _icha: „Wat is er met
u aan de hand,p dat gĳ bĳeen-
geroepen zĳt?” 24 Hĳ dan zei:
„Mĳn godenq die ik gemaakt
heb,r hebt GIJ weggenomen, als-
mede de priester,s en GIJ gaat
heen, en wat heb ik nu nog?t Hoe
kunt GIJ dan tot mĳ zeggen:
’Wat is er met u aan de hand?’”
25 Hierop zeiden de zonen van
Dan tot hem: „Laat uw stem niet
dicht bĳ ons horen, uit vrees
dat mannen, verbitterd van ziel,u

p Ge 21:17; 2Sa 14:5; 2Kon 6:28; q Re 17:4; Re 17:5;

r Ps 115:8; Ps 135:18; Jes 44:17; Jer 51:17; s Re

17:12; t Re 17:5; u 1Sa 22:2.

HFDST. 18

a Re13:2

Re 16:31

b Joz 15:33

Re 18:2

c Nu14:7

De 8:7

d Ex 23:30

Nu13:30

Joz 18:3

e Re18:7

Re 18:27

f De4:1

Ps 81:14

g Ex 3:8

De 8:9

Ez 20:6

h Re16:31

Re 18:2

i Joz 19:40

j Joz 15:60

1Sa 7:1

2Kr 1:4

k Re13:25

l Re17:1

m Re18:7

Re 18:29

n Re18:2

o Re17:5

p De5:8

Re 17:4

q De27:15

1Jo 5:21

r Re18:18

s Re17:7

Re 17:12

Re 18:30

t Ge29:6

Ge 43:27

u 1Sa 17:5

2Kr 26:14

v Re18:11

w Re18:2

������������������������������

2ekolom

a Ex 20:4

Le 26:1

Re 17:4

Ps 115:4

b Ex 28:6

Re 8:27

c Ge31:19

Ge 31:30

Re 17:5

Ho 3:4

d Le 19:4

De 27:15

Re 17:3

1Jo 5:21

e Re17:12

f Re17:4

Re 18:30

g Re17:12

Re 18:4

h Re17:10

i Re18:4

Re 18:27

Mi 3:11

j Re17:12

k Re18:30

l Ps 10:3

Jes 56:11

Heb 5:4

m Re17:4

Re 17:5

Re 18:14

Re 18:18

n Ge33:2

De 25:18

o Re17:1

351 Danieten roven Micha’s priester en beelden RECHTERS 18:8-25



ulieden zouden aanvallen, en
gĳ uw eigen ziel en de ziel van
uw huisgezin moet verbeuren.”
26 En de zonen van Dan vervolg-
den hun weg; en M _icha zag ten
slotte dat zĳ sterker waren dan
hĳ,a en derhalve keerde hĳ om en
ging naar zĳn huis terug.

27 Wat hen aangaat, zĳ namen
wat M _icha gemaakt had en de
priesterb die hem had toebehoord,
en zĳ trokken verder naar L _a

¨
ıs,c

tegen een volk rustig en zonder
argwaan.d Voorts sloegen zĳ hen
met de scherpte van het zwaard,e

en de stad verbrandden zĳ met
vuur.f 28 En er was geen be-
vrĳder, want het lag ver van S _i-
don,g en zĳ hadden helemaal niets
met de mensheid uit te staan;
en het lag in de laagvlakte die
bĳ Beth-R _ehobh behoorde. Vervol-
gens bouwden zĳ de stad weer op
en gingen er wonen.i 29 Boven-
dien gaven zĳ de stad de naam
Dan, naar de naam van hun va-
der, Dan,j die aan _Isra

¨
el gebo-

ren was.k Niettemin was de naam
van de stad oorspronkelĳk L _a

¨
ıs.l

30 Daarna richtten de zonen van
Dan voor zichzelf het gesneden
beeldm op; en J _onathan,n de zoon
van G _ersom,o M _ozes’ zoon, hĳ
en zĳn zonen werden priesters
voor de stam der Danieten tot de
dag dat het land in ballingschap
werd gevoerd.p 31 En zĳ hiel-
den het gesneden beeld van M _i-
cha, dat hĳ gemaakt had, voor
zich opgesteld gedurende al de
dagen dat het huisq van de [ware]
God in S _ilo bleef.r

19 Nu gebeurde het in die da-
gen dat er geen koning in

_Isra
¨
el was.s Het geschiedde dan

dat een zekere leviet voor enige
tĳd in de meest afgelegen stre-
kenvanhet berglandvan _Efra

¨
ımt

vertoefde. Mettertĳd nam hĳ
zich uit B _ethlehemu in J _uda een
bĳvrouwv tot echtgenote. 2 En
zĳn bĳvrouw ging hoererĳw te-
gen hem bedrĳven. Ten slotte
ging zĳ van hem weg naar het
huis van haar vader te B _ethle-

hem in J _uda en bleef daar vier
volle maanden. 3 Toen stond
haar man op en ging haar achter-
na om haar vertroostend toe te
spreken, ten einde haar terug te
brengen; en hĳ had zĳn bedien-
dea en een paar ezels bĳ zich. Zĳ
dan liet hem in het huis van haar
vader komen. Toen de vader van
de jonge vrouw hem in het oog
kreeg, trad hĳ hem dadelĳk ver-
heugd tegemoet. 4 Dientenge-
volge hield zĳn schoonvader, de
vader van de jonge vrouw, hem
bĳ zich, zodat hĳ drie dagen bĳ
hem bleef; zĳ dan aten en dron-
ken, en hĳ overnachtte daar.b

5 Het geschiedde dan op de
vierde dag, toen zĳ als gewoonlĳk
’s morgens vroeg opstonden, dat
hĳ nu opstond om heen te gaan,
maar de vader van de jonge vrouw
zei tot zĳn schoonzoon: „Versterk
uw hart met een stukje broodc

en daarna moogt gĳlieden heen-
gaan.” 6 Zĳ zetten zich dus neer
en beiden gingen te zamen eten en
drinken; waarna de vader van de
jonge vrouw tot de man zei: „Kom-
aan alstublieft, en blĳf overnach-
ten,d en laat uw hart vrolĳk zĳn.”e

7 Toen de man opstond om heen
te gaan, bleef zĳn schoonvader bĳ
hem aandringen, zodat hĳ daar
weer bleef overnachten.f

8 Toen hĳ op de vĳfde dag
’s morgens vroeg opstond om
heen te gaan, zei de vader van de
jonge vrouw vervolgens: „Neem
alstublieft wat versterkends voor
uw hart.”g En zĳ talmden tot het
afnemen van de dag. En beiden
bleven eten. 9 De manh stond
nu op om heen te gaan, hĳ en
zĳn bĳvrouwi en zĳn bediende;j

maar zĳn schoonvader, de va-
der van de jonge vrouw, zei tot
hem: „Zie toch! De dag heeft
zich ten avond geneigd. Blĳft
alstublieft overnachten.k Zie, de
dag daalt. Blĳf hier overnachten,
en laat uw hart vrolĳk zĳn.l En
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morgen moet gĳlieden vroeg op-
staan voor UW tocht, en gĳ moet
naar uw tent gaan.” 10 De man
stemde er echter niet mee in
te blĳven overnachten, maar hĳ
stondop en ging opweg en kwam
tot tegenover J _ebus,a dat wil zeg-
gen Jer _uzalem;b en bĳ hemwaren
het paar gezadelde ezels en zĳn
bĳvrouw en zĳn bediende.

11 Terwĳl zĳ dicht bĳ J _ebus wa-
ren, [en] aangezien het daglicht
aanmerkelĳk minder was gewor-
den,c zei nu de bediende tot zĳn
meester: „Kom nu toch, en laten
wĳ afslaan naar deze stad van de
Jebusietend en daar de nacht door-
brengen.” 12 Maar zĳn meester
zei tot hem: „Laten wĳ niet af-
slaan naar een stad van buitenlan-
ders,e die geen deel van de zonen
van _Isra

¨
el zĳn; en wĳ moeten ver-

der trekken tot G _ibea.”f 13 Ver-
volgens zei hĳ tot zĳn bediende:
„Kom, en latenwĳ naar eenvan de
plaatsen toe gaan, en wĳ moeten
of in G _ibea of in R _amag overnach-
ten.” 14 Zĳ trokken dus verder
en vervolgden hunweg, en toen zĳ
dicht bĳ G _ibeawaren, dat tot B _en-
jamin behoort, ging juist de zon
over hen onder.

15 Dientengevolge sloegen zĳ
daarheen af om er binnen te
gaan ten einde in G _ibea te over-
nachten. Zĳ nu gingen er binnen
en zetten zich neer op het open-
bare stadsplein, en er was nie-
mand die hen voor de nacht in
huis opnam.h 16 Ten slotte, zie!
daar kwam in de avond een oude
man van zĳn werk op het veld
[de stad] binnen,i en de man was
van het bergland van _Efra

¨
ım,j en

hĳ vertoefde voor enige tĳd te
G _ibea; de mannen van de plaats
waren echter Benjaminieten.k

17 Toen hĳ zĳn ogen opsloeg,
zag hĳ daar de man, de reiziger,
op het openbare stadsplein. De
oude man dan zei: „Waar gaat gĳ
naar toe, en waar komt gĳ van-
daan?”l 18 Waarop hĳ tot hem
zei: „Wĳ trekken van B _ethlehem
in J _uda naar de meest afgele-

gen streken van het bergland
van _Efra

¨
ım.a Daar kom ik van-

daan, maar ik ben naar B _ethle-
hem in J _udab geweest; en nu ga ik
naar mĳn eigen huis, en er is nie-
mand die mĳ in huis opneemt.c

19 En er is zowel stro als voerd

voor onze ezels, en er is zowel
broode als wĳn voor mĳ en uw
slavinf en voor de bediendeg die
uw knecht bĳ zich heeft. Er is
aan niets gebrek.” 20 De oude
man zei echter: „Vrede zĳ u!h

Laat enig gebrek uwerzĳds maar
op mĳ neerkomen.i Overnacht al-
leen niet op het openbare plein.”
21 Daarop bracht hĳ hem in zĳn
huisj en wierp de ezels mengvoer
voor.k Toen wasten zĳ hun voe-
tenl en gingen eten en drinken.

22 Terwĳl zĳ hun hart vrolĳk
maakten,m zie! daar omsingel-
den de mannen van de stad, lou-
ter nietswaardige mannen,n het
huis,o terwĳl zĳ elkaar tegen de
deur drongen; en zĳ bleven tot
de oude man, de eigenaar van het
huis, zeggen: „Breng de man die
in uw huis is gekomen, naar bui-
ten, opdat wĳ gemeenschap met
hem hebben.”p 23 Toen ging de
eigenaar van het huis tot hen
naar buiten en zei hun:q „Neen,
mĳn broeders,r doet alstublieft
niets verkeerds, aangezien deze
man in mĳn huis is gekomen. Be-
gaat deze schandelĳke dwaasheids

niet. 24 Hier zĳn mĳn maagde-
lĳke dochter en zĳn bĳvrouw.
Laat ik hen alstublieft naar bui-
ten brengen enverkracht hent en
doet met hen wat goed is in UW

ogen. Maar met deze man moogt
GIJ deze schandelĳke, dwaze zaak
niet doen.”

25 En de mannen wilden niet
naar hem luisteren. Daarom
greep de man zĳn bĳvrouwu en
bracht haar naar buiten bĳ hen;
en zĳ gingen gemeenschap met
haar houdenv en bleven haar de
hele nacht misbruikenw tot de
morgen toe, waarna zĳ haar bĳ
het opklimmen van de dageraad
wegstuurden. 26 De vrouw dan
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kwam toen het tegen de morgen
liep en viel neer bĳ de ingang
van het huis van de man waar
haar meester wasa [en lag daar]
tot het daglicht. 27 Later stond
haar meester ’s morgens op en
opende de deuren van het huis
en begaf zich naar buiten om
zĳns weegs te gaan, en zie! de
vrouw, zĳn bĳvrouw,b lag daar,
neergevallen bĳ de ingang van
het huis, met haar handen op
de drempel! 28 Hĳ dan zei tot
haar: „Sta op, en laten wĳ gaan.”
Maar er was niemand die ant-
woordde.c Toen nam de man haar
op de ezel en stond op en ging
naar zĳn plaats.d

29 Vervolgens ging hĳ zĳn huis
binnen en nam het slachtmes
en greep zĳn bĳvrouw en sneed
haar overeenkomstig haar been-
deren in twaalf stukkene en zond
haar naar elk gebied van _Isra

¨
el.f

30 En het gebeurde dat iedereen
die het zag, zei: „Zo iets is nog
nooit tot stand gebracht of ge-
zien van de dag af dat de zonen
van _Isra

¨
el uit het landEg _ypte op-

trokken tot op deze dag. Zet UW

hart erop, beraadtg Uen spreekt.”

20 Dientengevolge trokken
alle zonen van _Isra

¨
el uith

en kwam de vergadering als
´
e

´
en

mani samen, van Danj tot Bers _e-
ba,k alsmede het land G _ilead,l bĳ
Jehovah te M _izpa.m 2 De voor-
naamste mannen dan van heel
het volk en alle stammen van
_Isra

¨
el namen hun plaats in in de

gemeente van het volk van de
[ware]God,n vierhonderdduizend
man voetvolk die het zwaard kon-
den trekken.o

3 En de zonen van B _enjamin
kregen te horen dat de zonen van
_Isra

¨
el naar M _izpa waren opge-

trokken.p

Toen zeiden de zonen van _Is-
ra

¨
el: „Spreekt. Hoe heeft deze

slechte zaak zich toegedragen?”q

4 Daarop antwoordde deman, de
leviet,r de echtgenoot van de ver-
moorde vrouw, en zei: „Het was
te G _ibea,s dat tot B _enjamin be-

hoort, dat ik kwam, ik enmĳn bĳ-
vrouw,a om [er] te overnachten.
5 Toen stonden de grondbezit-
ters van G _ibea tegen mĳ op en om-
singelden ’s nachts het huis met
kwade bedoelingen tegen mĳ. Mĳ
dachten zĳ te doden, maar mĳn
bĳvrouw hebben zĳ verkracht,b

en zĳ is ten slotte gestorven.c

6 Daarom heb ik mĳn bĳvrouw
gegrepen en haar in stukken ge-
sneden en haar naar elk veld van
_Isra

¨
els erfdeel gezonden,d omdat

zĳ zich losbandig hadden gedra-
gene en een schandelĳke dwaas-
heid in _Isra

¨
el hadden bedreven.f

7 Ziet! Al GIJ zonen van _Isra
¨
el,

geeft hier UW woord en raad.”g

8 Heel het volk dan stond als
´
e

´
en manh op en zei: „Niemand

van ons zal naar zĳn tent gaan,
noch zal iemand van ons zich af-
wenden naar zĳn huis.i 9 Nu
dan, dit is hetgeen wĳ G _ibea zul-
len aandoen. Latenwĳ er volgens
het lot tegen optrekken.j 10 En
wĳ moeten uit alle stammen van
_Isra

¨
el tien man op elke honderd,

en honderd op elke duizend, en
duizend op elke tienduizend ne-
men om mondvoorraad voor het
volk te verschaffen, opdat zĳ han-
delend mogen optreden door te-
gen G _ibea van B _enjamin op te
trekken, gezien al de schande-
lĳke dwaasheidk die zĳ in _Isra

¨
el

hebben begaan.” 11 Zo werden
alle mannen van _Isra

¨
el als

´
e

´
en

man, als bondgenoten, tegen de
stad vergaderd.

12 Bĳgevolg zonden de stam-
men van _Isra

¨
el mannen naar alle

leden van de stam B _enjaminl om
te zeggen: „Wat is dit voor een
slechte zaak die zich onder U heeft
afgespeeld?m 13 Nu dan, levert
die mannen, die nietswaardige
mannen,n die te G _ibeao zĳn, uit,p

opdat wĳ hen ter dood brengen,q

en laten wĳ het kwaad uit _Isra
¨
el

wegdoen.”r En de zonen van B _en-
jamin wilden niet naar de stem
van hun broeders, de zonen van
_Isra

¨
el, luisteren.s
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14 Toen verzamelden de zonen
van B _enjamin zich vanuit de ste-
den te G _ibea om tegen de zonen
van _Isra

¨
el ten strĳde te trekken.

15 Zo werden de zonen van B _en-
jamin op die dag uit de steden
gemonsterd: zesentwintigduizend
man die het zwaard konden trek-
ken,a de inwoners van G _ibea niet
meegerekend, van wie zevenhon-
derd uitgelezen mannen werden
gemonsterd. 16 Van al dit volk
waren zevenhonderd uitgelezen
mannen linkshandig.b Elk van hen
was iemand die met stenen kon
slingerenc tot op een haar en niet
miste.

17 En de mannen van _Isra
¨
el

werden gemonsterd, B _enjamin
niet meegerekend: vierhonderd-
duizend man die het zwaard kon-
den trekken.d Elk van hen was
een krĳgsman. 18 Zĳ nu ston-
den op en gingen naar B _ethel op
en raadpleegden God.e Toen zei-
den de zonenvan _Isra

¨
el: „Wie van

ons dient in de voorhoede tegen
de zonen van B _enjamin ten strĳ-
de op te trekken?”f Waarop Jeho-
vah zei: „J _uda in de voorhoede.”g

19 Daarna stonden de zonen
van _Isra

¨
el ’s morgens op en leger-

den zich tegen G _ibea.

20 De mannen van _Isra
¨
el trok-

ken nu ten strĳde uit tegen B _enja-
min; voorts schaarden de mannen
van _Isra

¨
el zich tegen hen in slag-

orde bĳ G _ibea. 21 De zonen van
B _enjamin dan deden een uitval
uit G _ibeah en stortten op die dag
twee

¨
entwintigduizend man in _Is-

ra
¨
el in het verderf, ter aarde [ge-

veld].i 22 Het volk, [te weten] de
mannen van _Isra

¨
el, betoonde zich

echter moedig, en zĳ schaarden
zich vervolgens opnieuw in slag-
orde op de plaats waar zĳ zich
de eerste dag in formatie hadden
opgesteld. 23 Toen gingen de zo-
nen van _Isra

¨
el op en weendenj

voor het aangezicht van Jehovah
tot de avond en raadpleegden Je-
hovah met de woorden: „Zal ik
opnieuw ten strĳde naderen te-
gen de zonen van mĳn broeder

B _enjamin?”a Hierop zei Jehovah:
„Trekt tegen hem op.”

24 Bĳgevolg naderden de zo-
nen van _Isra

¨
el op de tweede dag

de zonen van B _enjamin.b 25 Op
zĳn beurt trok B _enjamin hen op
de tweede dag vanuit G _ibea te-
gemoet, en zĳ stortten onder de
zonen van _Isra

¨
el nog achttien-

duizend man in het verderf, ter
aarde [geveld];c al dezen konden
het zwaard trekken.d 26 Nu gin-
gen alle zonen van _Isra

¨
el,e ja het

hele volk, op en kwamen te B _eth-
el, en daar weendenf en zaten zĳ
voor het aangezicht van Jehovah
en vastteng die dag tot de avond
en brachten brandoffersh en ge-
meenschapsoffersi voor het aan-
gezicht van Jehovah. 27 Daar-
na raadpleegden de zonen van

_Isra
¨
el Jehovah,j want daar was

de ark van het verbondk van de
[ware] God in die dagen. 28 P _i-
nehasl nu, de zoon van Ele _azar,
de zoon van A _

¨
aron, stond er in

die dagen voorm en zei: „Zal ik
nog eens ten strĳde trekken te-
gen de zonen van mĳn broeder
B _enjamin of zal ik ophouden?”n

Waarop Jehovah zei: „Trekt op,
want morgen zal ik hem in uw
hand geven.”o 29 Toen legde _Is-
ra

¨
el mannen rondom in hinder-

laagp tegen G _ibea.

30 Vervolgens trokken de zo-
nen van _Isra

¨
el op de derde dag

tegen de zonen van B _enjamin
op, en zĳ stelden zich evenals de
andere keren in formatie tegen
G _ibea op.q 31 Toen dan de zo-
nen van B _enjamin uitrukten, het
volk tegemoet, werden zĳ van de
stadweggelokt.r Nu begonnen zĳ
evenals de andere keren enke-
len van het volk dodelĳk gewond
neer te slaan op de grote wegen,
waarvan de ene omhoogvoert
naar B _ethels en de andere naar
G _ibea,t op het veld, ongeveer
dertig man in _Isra

¨
el.u 32 De zo-

nen van B _enjamin gingen dus
zeggen: „Zĳ lĳden de neder-
laag voor ons, evenals de eerste
keer.”v Wat de zonen van _Isra

¨
el
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betreft, zĳ zeiden: „Laten wĳ
vluchten,a en wĳ zullen hen stel-
lig van de stad weglokken, de gro-
te wegen op.” 33 En alle man-
nen van _Isra

¨
el stonden van hun

plaats op en gingen zich in forma-
tie opstellen te B _a

¨
al-T _amar, ter-

wĳl degenen van _Isra
¨
el die zich

in hinderlaagb hadden gelegd, een
aanval deden vanuit hun plaats in
de omgeving van G _ibea.c 34 Zo
kwamen er tienduizend uitgele-
zen mannen uit heel _Isra

¨
el tegen-

over G _ibea, en de strĳdwas zwaar;
en de Benjaminieten wisten niet
dat hun rampspoedd boven het
hoofd hing.

35 En Jehovah ging ertoe over
B _enjamine voor _Isra

¨
el de neder-

laag toe te brengen, zodat de
zonen van _Isra

¨
el op die dag in

B _enjamin vĳfentwintigduizend
en honderd man in het verderf
stortten; al dezen konden het
zwaard trekken.f

36 De zonen van B _enjamin
meenden echter dat de mannen
van _Isra

¨
el voor de nederlaag ston-

den toen zĳ terrein voor B _enja-
min bleven ruimeng omdat zĳ ver-
trouwden op de hinderlaag die
zĳ tegen G _ibea hadden gelegd.
37 Wat de mannen in de hinder-
laag betreft, zĳ handelden snel
en gingen tot een plotselinge aan-
val op G _ibea over.h Vervolgens
verspreidde de hinderlaagi zich
en sloeg de gehele stad met de
scherpte van het zwaard.j

38 Nu hadden de mannen van
_Isra

¨
el met de mannen van de hin-

derlaag de afspraak gemaakt dat
dezen een rooksignaal uit de stad
zouden doen opstĳgen.k

39 Toen de zonen van _Isra
¨
el

zich omwendden in de strĳd, be-
gon B _enjamin onder de mannen
van _Isra

¨
el ongeveer dertig man

dodelĳk gewond neer te slaan,l

want zĳ zeiden: „Zĳ lĳden onge-
twĳfeld niet anders dan de neder-
laag voor ons, net als in de eer-
ste strĳd.”m 40 En het signaaln

begon uit de stad op te stĳgen
als een rookkolom.o Toen B _enja-

min dan achteromkeek, zie! daar
ging de hele stad [in vlammen]
ten hemel op.a 41 En de man-
nen van _Isra

¨
el maakten rechts-

omkeert,b en demannenvan B _en-
jamin raakten ontsteld,c want zĳ
zagen dat rampspoed hen getrof-
fen had.d 42 Daarom wendden
zĳ zich voor de mannen van _Is-
ra

¨
el in de richting van de wilder-

nis, en de strĳd zat hen dicht op
de hielen, terwĳl de mannen uit
de steden hen in hun midden in
het verderf stortten. 43 Zĳ om-
singelden B _enjamin.e Zĳ achter-
volgden hem zonder [hem] een
rustplaats [te laten].f Zĳ vertra-
den hem vlak voor G _ibeag tegen
de opgang der zon. 44 Ten slot-
te vielen er van B _enjamin acht-
tienduizend man; al dezen waren
dappere mannen.h

45 Zo wendden zĳ zich om en
vluchtten toen naar de wilder-
nis, naar de steile rots R _immon.i

En men hield op de grote wegenj

een nalezing onder hen van vĳf-
duizend man, en men bleef hen op
de hielen zitten tot G _ideom toe en
sloeg zo van hen nog tweeduizend
man neer. 46 En het totaal der
gevallenen van B _enjamin op die
dag bedroeg ten slotte vĳfentwin-
tigduizend man die het zwaard
konden trekken;k al dezen waren
dappere mannen. 47 Maar zes-
honderd man wendden zich om en
vluchtten voorts naar de wilder-
nis, naar de steile rots R _immon, en
zĳ bleven vier maanden op de stei-
le rots R _immonl wonen.

48 En de mannen van _Isra
¨
el

keerden naar de zonen van B _en-
jamin terug en sloegen vervol-
gens degenen van de stad met de
scherpte van het zwaard, [van]
mensen tot huisdieren, tot alles
wat aangetroffen werd.m Ook alle
steden die werden aangetroffen,
gaven zĳ prĳs aan het vuur.n

21 De mannen van _Isra
¨
el nu

hadden te M _izpao gezworen
en gezegd: „Geen man van ons
zal zĳn dochter aan B _enjamin
tot vrouw geven.”p 2 Dienten-
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gevolge kwam het volk te B _eth-
ela en bleef daar tot de avondvoor
het aangezicht van de [ware] Godb

zitten, en zĳ verhieven aanhou-
dend hun stem en gaven zich over
aan groot geween.c 3 En zĳ zei-
den telkens: „Waarom, o Jehovah,
de God van _Isra

¨
el, is dit in _Isra

¨
el

gebeurd, dat er heden
´
e

´
en stamuit

_Isra
¨
el wordt gemist?”d 4 Nu ge-

schiedde het de volgende dag, dat
het volk voorts vroeg opstond en
daar een altaar bouwde en brand-
offerse en gemeenschapsoffers
bracht.f

5 Toen zeiden de zonen van _Is-
ra

¨
el: „Wie uit alle stammen van

_Isra
¨
el is niet in de gemeente

tot Jehovah opgekomen, want
er heeft een eedg van groot ge-
wicht plaatsgevonden betreffen-
de degene die niet tot Jehovah
te M _izpa is opgekomen, luidend:
’Hĳ worde zonder mankeren ter
dood gebracht.’”h 6 En de zo-
nen van _Isra

¨
el gingen spĳt ge-

voelen over hun broeder B _enja-
min.Daarom zeiden zĳ: „Heden is
er

´
e

´
en stam van _Isra

¨
el afgehou-

wen. 7 Wat zullen wĳ met hen
die overgebleven zĳn doen wat
vrouwen betreft, nu wĳzelf bĳ Je-
hovah hebben gezworeni hun geen
van onze dochters tot vrouw te
geven?”j

8 Vervolgens zeiden zĳ: „Welke
is de enige uit de stammenvan _Is-
ra

¨
el die niet tot Jehovah te M _iz-

pa is opgekomen?”k En zie! uit J _a-
bes-G _ileadl was niemand in het
kamp tot de gemeente gekomen.
9 Toen het volk werd geteld,
wel zie! er was daar geen man
uit de inwoners van J _abes-G _ilead.
10 Daarom zond de vergadering
toen twaalfduizend van de dap-
perste mannen daarheen en ge-
bood hun aldus: „Gaat, en GIJ moet
de inwoners van J _abes-G _ilead met
de scherpte van het zwaard slaan,
ook de vrouwen en de kleinen.m

11 En dit is hetgeen GIJ dient te
doen: Iedere manspersoon en iede-
re vrouw die weet wat het is bĳ
een manspersoon te liggen, dient

GIJ aan de vernietiging prĳs te ge-
ven.”a 12 Zĳ troffen onder de in-
woners van J _abes-G _ileadb echter
vierhonderd meisjes aan, maag-
den,c die geen gemeenschap met
een man hadden gehad door bĳ
een manspersoon te liggen. Die
brachten zĳ dus naar het kamp
te S _ilo,d dat in het land K _ana

¨
an

ligt.

13 Ende hele vergadering zond
nu [boden] en sprak tot de zo-
nen van B _enjamin die op de steile
rots R _immon warene en bood hun
vrede aan. 14 Bĳgevolg keerde
B _enjamin in die tĳd terug. Toen
gaven zĳ hun de vrouwen die zĳ
uit de vrouwen van J _abes-G _ileadf

in leven hadden gelaten; maar zĳ
vonden er niet genoeg voor hen.g

15 En het volk gevoelde spĳt over
B _enjamin,h omdat Jehovah een
bres had gemaakt in de stammen
van _Isra

¨
el. 16 Dientengevolge

zeiden de oudere mannen van de
vergadering: „Wat zullen wĳ met
de mannen die overgebleven zĳn
doen wat vrouwen betreft, want
de vrouwen zĳn uit B _enjamin
verdelgd?” 17 Toen zeiden zĳ:
„Er dient een bezit te zĳn voor de-
genen die van B _enjamin zĳn ont-
komen,i opdat er niet een stam uit
_Isra

¨
el wordt uitgewist. 18 Wat

ons aangaat, wĳ mogen hun geen
vrouwen uit onze dochters geven,
want de zonen van _Isra

¨
el hebben

gezworen en gezegd: ’Vervloekt is
degene die een vrouw aan B _enja-
min geeft.’ ”j

19 Ten slotte zeiden zĳ: „Zie!
Van jaar tot jaar is er een feest
voor Jehovah te S _ilo,k dat ten
noordenvan B _ethel ligt, oostelĳk
van de grote weg die van B _eth-
el naar S _icheml oploopt en zuide-
lĳk van Leb _ona.” 20 Zĳ gebo-
den dan de zonen van B _enjamin
en zeiden: „Gaat, en GIJ moet op
de loer gaan liggen in de wĳn-
gaarden. 21 En GIJ moet kĳken,
en welnu, wanneer de dochters
van S _ilo naar buiten komen om
reidansen uit te voeren,m dan
moet GIJ uit de wĳngaarden te

HFDST. 21

a Re20:18

Re 20:26

b Re20:2

Ps 83:18

c 1Sa 30:4

Pr 3:4

d De28:63

Re 21:6

e Ex 10:25

Le 1:3

f Le 3:1

Le 19:5

Re 20:26

2Sa 24:25

g Re21:7

h Re5:23

Re 21:10

i Le 5:4

Le 19:12

Ps 15:4

Mt 5:33

j Re21:1

Re 21:18

k Re20:1

l 1Sa 11:1

1Sa 31:11

2Sa 21:12

1Kr 10:11

m Re21:5

������������������������������

2ekolom

a Nu31:17

b Re21:8

c Ge24:16

Es 2:3

d Joz 18:1

Re 18:31

1Sa 1:3

e Re20:47

f Re21:8

g Re20:47

Re 21:12

h Re21:6

i Re20:47

j Le 19:12

Re 21:1

Ps 15:4

Mt 5:33

k Joz 18:1

Re 21:12

l Ge33:18

Re 9:6

Re 9:45

1Kon 12:1

m Ex 15:20

Re 11:34

1Sa 18:6

Ps 149:3

Ps 150:4

357 Benjaminieten krĳgen vrouwen; stam gered RECHTERS 21:3-21



voorschĳn komen en U ieder met
geweld zĳn vrouw wegvoeren uit
de dochters van S _ilo, en GIJ moet
naar het landvanB _enjamin gaan.
22 En het moet geschieden dat
ingeval hun vaders of hun broers
komen om een rechtsgeding te-
gen ons te voeren, dan zullen wĳ
stellig tot hen zeggen: ’Bewĳst
ons een gunst ter wille van hen,
want wĳ hebben niet door oorlog
voor ieder zĳn vrouw genomen,a

want niet GIJ hebt [ze] hun gege-
ven op een tĳd dat GIJ schuldig
zoudt worden.’”b

23 De zonen van B _enjamin de-
den dan ook precies zo, en zĳ

gingen naar hun getala vrouwen
wegvoeren uit de dansende vrou-
wen,b die zĳ wegrukten; waar-
na zĳ heengingen en naar hun
erfdeel terugkeerden en de ste-
den bouwdenc en er gingen wo-
nen.

24 Toen gingen de zonen van
_Isra

¨
el in die tĳd vandaar uiteen,

ieder naar zĳn eigen stam en zĳn
eigen familie; en zĳ trokken van-
daar weg, ieder naar zĳn eigen
erfdeel.d

25 In die dagenwas er geen ko-
ning in _Isra

¨
el.e Een ieder placht te

doen wat recht was in zĳn eigen
ogen.f
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1 Nu gebeurde het in de dagen
waarin de rechtersa rechtspra-

ken, dat er een hongersnoodb ont-
stond in het land. Toen trok een
man uit B _ethlehemc in J _uda weg
om als vreemdeling te vertoeven
in de velden van M _oab,d hĳ met
zĳn vrouw en zĳn twee zonen.
2 En de naam van de man was
Elim _elech, en de naam van zĳn
vrouw Na _omi, en de namen van
zĳn twee zonen waren M _achlon
enCh _iljon, Efrathietene uit B _eth-
lehem in J _uda. Ten slotte kwa-
men zĳ in de velden van M _oab en
bleven daar.

3 Na verloop van tĳd stierf Eli-
m _elech, de man van Na _omi, zodat
zĳ met haar twee zonen overbleef.
4 Later namen de mannen zich
Moabitische vrouwenf tot echt-
genotes. De naam van de ene
was _Orpa en de naam van de an-
dere Ruth.g En zĳ bleven daar
ongeveer tien jaar lang wonen.
5 Naverloop van tĳd stierven ook
die twee, M _achlon en Ch _iljon, zo-
dat de vrouw overbleef zonder
haar twee kinderen en haar man.
6 Toen stond zĳ met haar schoon-
dochters op en keerde uit de vel-
den van M _oab terug, want zĳ had
in het veld van M _oab gehoord dat

Jehovah zĳn aandacht op zĳn volk
had gerichta door hun brood te
geven.b

7 Zĳ dan trok weg uit de plaats
waar zĳ hadvertoefd,c en haar bei-
de schoondochters waren bĳ haar,
en zĳ liepen voort op de weg om
naar het land van J _uda terug te
keren. 8 Ten slotte zei Na _omi
tot haar beide schoondochters:
„Gaat heen, keert terug, ieder
naar het huis van haar moeder.
Moge Jehovah liefderĳke goed-
heid jegens U betrachten,d net
zoals GIJ die hebt betracht jegens
de mannen die nu gestorven zĳn
en jegens mĳ.e 9 Moge Jehovah
U een schenking doen,f en vindt
een rustplaats,g ieder in het huis
van haar man.” Toen kusteh zĳ
hen, waarop zĳ hun stem verhie-
ven en weenden. 10 En zĳ ble-
ven tot haar zeggen: „Neen, maar
wĳ zullen met

´
u naar uw volk te-

rugkeren.”i 11 Na _omi zei ech-
ter: „Keert terug, mĳn dochters.
Waarom zoudt GIJ met mĳ mee-
gaan? Heb ik dan nog zonen in
mĳn inwendige delen, en zullen
die UW mannen moeten worden?j

12 Keert terug, mĳn dochters,
gaat heen, want ik ben te oud
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359 Ruth keert met Naomi naar Bethlehem terug RUTH 1:13–2:8

geworden om nog aan een man te
gaan behoren. Indien ik had ge-
zegd dat ik ook hoop had dat ik
vannacht stellig aan een man zou
gaan behoren en ook stellig zo-
nen zou baren,a 13 zoudt GIJ op
hen blĳven wachten totdat zĳ op-
gegroeid zouden zĳn? Zoudt GIJ

U ter wille van hen afgezonderd
houden, zodat GIJ niet aan een
man zoudt gaan behoren? Neen,
mĳn dochters, want het is mĳ
zeer bitter om U, dat de hand van
Jehovah tegen mĳ is uitgegaan.”b

14 Hierop verhieven zĳ hun
stem en weenden nog meer, waar-
na _Orpa haar schoonmoeder kus-
te. Wat Ruth betreft, zĳ bleef bĳ
haar.c 15 Daarom zei zĳ: „Zie!
Uw schoonzuster, die weduwe is
geworden, is naar haar volk en
haar goden teruggekeerd.d Keer
met uw tot weduwe gemaakte
schoonzuster terug.”e

16 Nu zei Ruth: „Smeek mĳ
niet dringend om u te verlaten,
om terug te keren en u niet te
vergezellen; want waarheen gĳ
gaat, zal ik gaan, en waar gĳ de
nacht doorbrengt, zal ik de nacht
doorbrengen.f Uw volk zal mĳn
volk zĳn,g en uw God mĳn God.h

17 Waar gĳ sterft, zal ik sterven,i

en daar zal ik begraven worden.
Moge Jehovah zo met mĳ doen
en daaraan toevoegenj indien iets
anders dan de dood scheiding zou
maken tussen mĳ en u.”

18 Toen zĳ nu zag dat zĳ erbĳ
bleef met haar mee te gaan,k hield
zĳ voorts op tot haar te spreken.
19 En zĳ vervolgden beiden hun
weg totdat zĳ teB _ethleheml kwa-
men. Nu geschiedde het dat zo-
dra zĳ te B _ethlehem kwamen,
de hele stad vanwege hen in op-
schudding geraakte,m en de vrou-
wen bleven zeggen: „Is dat Na _o-
mi?”n 20 En zĳ zei dan tot de
vrouwen: „Noemt mĳ niet Na _o-
mi. Noemt mĳ M _ara, want de
Almachtigeo heeft het mĳ zeer
bitter gemaakt.p 21 Vol ben ik
heengegaan,q en met lege handen
heeft Jehovah mĳ doen terugke-

ren.a Waarom zoudt GIJ mĳ Na _o-
mi noemen, wanneer het Jeho-
vah is die mĳ heeft vernederdb en
deAlmachtige diemĳ rampspoed
heeft aangedaan?”c

22 Zo keerde Na _omi terug, ter-
wĳl zĳ bĳ haar terugkeer uit de
velden van M _oabd vergezeld was
van Ruth, de Moabitische, haar
schoondochter; en zĳ kwamen te
B _ethleheme aan bĳ het begin van
de gerstoogst.f

2 Na _omi nu had een verwantg

van haar mans kant, een zeer
vermogend man,h uit de familie
van Elim _elech, en zĳn naam was
B _oaz.i

2 Naverloop van tĳd zei Ruth,
de Moabitische, tot Na _omi: „Laat
mĳ alstublieft naar het veld gaan
en tussen de [schoven] aren le-
zen,j achter wie dan ook aan in
wiens ogen ik gunst moge vin-
den.” Zĳ dan zei tot haar: „Ga,
mĳn dochter.” 3 Daarop ging zĳ
heen en kwam op het veld en ging
achter de oogsters aan [aren] le-
zen.k Zo kwam zĳ bĳ toeval op
het stuk veld terecht dat aan B _oaz
behoorde,l die uit de familie van
Elim _elechm was. 4 En zie! B _oaz
kwam uit B _ethlehem, en hĳ zei
vervolgens tot de oogsters: „Je-
hovah zĳ met U.”n Op hun beurt
zeiden zĳ dan altĳd tot hem: „Je-
hovah zegene u.”o

5 Naderhand zei B _oazp tot de
jonge man die over de oogsters ge-
steld was: „Aan wie behoort deze
jonge vrouw?” 6 De jonge man
dan die over de oogsters gesteld
was, antwoordde en zei: „De jon-
ge vrouw is een Moabitische,q die
met Na _omi uit het veld van M _oab
is teruggekomen.r 7 Toen zei zĳ:
’Laat mĳ alstublieft [aren] lezen,s

en ik zal stellig [aren] verzamelen
tussen de afgesneden aren, achter
de oogsters aan.’ Zo kwam zĳ en
is van dat moment in de morgen
af tot nu zĳ net een poosje in het
huis zit, op de been gebleven.”t

8 Later zei B _oaz tot Ruth: „Gĳ
hebt [het] gehoord, niet waar,
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mĳn dochter? Ga niet weg om op
een ander veld [aren] te lezen,a

en gĳ moet ook niet van deze
plaats oversteken, en aldus dient
gĳ dicht bĳ mĳn jonge vrouwen
te blĳven.b 9 Laten uw ogen op
het veld zĳn dat zĳ zullen oog-
sten, en gĳ moet met hen mee-
gaan. Heb ik de jonge mannen
niet geboden u niet aan te ra-
ken?c Als gĳ dorst hebt, dan moet
gĳ naar de vaten gaan en drinken
van wat de jonge mannen zullen
putten.”d

10 Toen viel zĳ op haar aange-
zicht en boog zich ter aardee en
zei tot hem: „Hoe komt het dat ik
gunst in uw ogen heb gevonden,
zodat er notitie van mĳ wordt
genomen, terwĳl ik toch een bui-
tenlandse ben?”f 11 Hierop ant-
woordde B _oaz en zei tot haar: „Mĳ
is uitvoerig verslagg uitgebracht
van alles wat gĳ na de dood van
uw man voor uw schoonmoeder
hebt gedaan,h en hoe gĳ voorts
uw vader en uw moeder en het
land van uw bloedverwanten hebt
verlaten en naar een volk zĳt ge-
gaan dat gĳ voordien niet hadt ge-
kend.i 12 Moge Jehovahuwhan-
delwĳze belonen,j en moogt gĳ
een volmaakt loonk krĳgen van
Jehovah, de God van _Isra

¨
el, on-

der wiens vleugels gĳ toevlucht
zĳt komen zoeken.”l 13 Daarop
zei zĳ: „Laatmĳ gunst inuwogen
vinden, mĳn heer, omdat gĳ mĳ
hebt vertroost en omdat gĳ uw
dienstmaagd geruststellend hebt
toegesproken,m ofschoon ikzelf
niet eens met een van uw dienst-
maagden gelĳkgesteld kan wor-
den.”n

14 Tegen etenstĳd zei B _oaz
voorts tot haar: „Treed naderbĳ,
hierheen, en gĳ moet wat van het
broodeteno enuwstuk in de azĳn
dopen.” Zĳ ging dus naast de oog-
sters zitten, en hĳ reikte haar
telkens geroosterd korenp toe en
zĳ at, zodat zĳ verzadigd werd en
toch nog iets over had. 15 Toen
stond zĳ op om [aren] te lezen.q

B _oaz gebood nu zĳn jonge man-

nen en zei: „Laat haar ook [aren]
lezen tussen de afgesneden aren,
en GIJ moogt haar niet lastig val-
len.a 16 En GIJ dient ook voor-
al enkele [halmen] voor haar uit
de arenbundels te trekken, en GIJ

moet ze laten liggen, opdat zĳ ze
kan oplezen,b en GIJ moogt haar
niet bestraffen.”

17 En zĳ bleef tot de avond
[aren] lezen op het veld,c waar-
na zĳ uitklopted wat zĳ opgele-
zen had, en het bleek ongeveer
een efae gerst te zĳn. 18 Toen
nam zĳ het op en ging de stad
binnen, en haar schoonmoeder
kreeg te zien wat zĳ opgelezen
had. Daarna haalde zĳ het voed-
sel te voorschĳn dat zĳ, na zich-
zelf verzadigd te hebben, hadover-
gehoudenf en gaf het haar.

19 Haar schoonmoeder zei nu
tot haar: „Waar hebt gĳ vandaag
[aren] gelezen, en waar hebt gĳ
gewerkt? Moge degene die noti-
tie van u heeft genomen, geze-
gend worden.”g Zĳ vertelde haar
schoonmoeder dus bĳ wie zĳ had
gewerkt; en zĳ vervolgde: „De
naam van de man bĳ wie ik
vandaag heb gewerkt, is B _oaz.”
20 Daarop zei Na _omi tot haar
schoondochter: „Gezegend zĳ
hĳ door Jehovah,h die zĳn liefde-
rĳke goedheidi jegens de leven-
den en de doden niet achterwe-
ge heeft gelaten.”j En Na _omi zei
verder tot haar: „De man is aan
ons verwant.k Hĳ is een van onze
lossers.”l 21 Toen zei Ruth, de
Moabitische: „Hĳ heeft ook tot
mĳ gezegd: ’Dicht bĳ de jonge
mensen die van mĳ zĳn, dient gĳ
te blĳven, totdat zĳ met de hele
oogst die ik heb, gereed zĳn.’”m

22 Na _omin zei dus tot Ruth, haar
schoondochter:o „Het is beter,
mĳn dochter, dat gĳ met zĳn jon-
ge vrouwen naar buiten gaat, op-
dat men u niet op een ander veld
hindert.”p

23 Zo bleef zĳ voortdurend
dicht bĳ de jonge vrouwen van
B _oaz om [aren] te lezen, totdat
de gerstoogstq en de tarweoogst

HFDST. 2

a Sp 28:27

1Ti 6:18

b Ru2:22

c 1Ti 5:2

d Sp 11:25

Jak 1:27

e 1Sa 25:23

f Ex 22:21

Ex 23:9

Le 19:34

g Sp 31:31

h Ru1:14

Ru 1:16

i Ps 45:10

j 1Sa 24:19

Job 34:11

Sp 28:20

Heb 6:10

k Ru4:11

Ru 4:17

Ps 20:5

Mt 1:5

Mt 1:16

Heb 11:6

l Ps 17:8

Ps 36:7

Ps 57:1

Ps 63:7

Ps 91:4

m Ge50:21

n 1Sa 25:41

Fil 2:3

o Ps 112:9

Sp 22:9

Jes 58:7

Ez 18:7

p 1Sa 17:17

1Sa 25:18

2Sa 17:28

q Le 19:9

Ru 2:2

������������������������������

2ekolom

a Ru2:9

1Ti 5:2

b Sp 14:21

Sp 19:17

Han 20:35

c Ru2:7
Sp 31:27

d Jes 28:27

e Ex 16:36

Ez 45:11

f Ru2:14

Jo 6:12

1Ti 5:4

g Ps 41:1

h Ru2:4

Ru 3:10

2Sa 2:5

i Ex 34:6

Ru 1:8

Ps 36:7

Ps 62:12

Klg 3:22

j Ru1:8

k Ru2:1

l Le 25:25

De 25:5

Ru 3:9

Ru 3:12

Ef 1:7

Heb 2:14

m Ru2:8

n Ru1:2

o Ru1:4

p Job 12:12

Sp 12:15

1Kor 15:33

Tit 2:3

q Ru1:22

RUTH 2:9-23 Ruth door Boaz begunstigd; op Boaz’ veld 360



ten einde waren. En zĳ bleef bĳ
haar schoonmoeder wonen.a

3 Na _omi, haar schoonmoeder,
zei nu tot haar: „Mĳn doch-

ter, behoor ik niet een rustplaatsb

voor u te zoeken, opdat het u
goed moge gaan? 2 Nu dan, is
niet B _oaz, bĳ wiens jonge vrou-
wen gĳ gebleven zĳt, onze ver-
want?c Zie! Vannacht wantd hĳ
gerst op de dorsvloer. 3 En gĳ
moet u wassen en u met olie in-
wrĳvene en uw mantels omdoenf

en naar de dorsvloer afdalen.
Maak u niet bekend aan de man
totdat hĳ klaar is met eten en
drinken. 4 En het dient te ge-
schieden dat wanneer hĳ zich
neerlegt, gĳ ook nota moet ne-
men van de plaats waar hĳ zich
neerlegt; en gĳmoet erheen gaan
en zĳn voeten ontbloten en u
neerleggen; en hĳ, van zĳn kant,
zal u vertellen wat gĳ behoort te
doen.”

5 Daarop zei zĳ tot haar: „Al-
les wat gĳ tot mĳ zegt, zal ik
doen.” 6 Toen daalde zĳ af naar
de dorsvloer en deed naar alles
wat haar schoonmoeder haar had
geboden. 7 Ondertussen at en
dronk B _oaz, en zĳn hart was vro-
lĳk.g Toen ging hĳ heen om zich
aan het uiteinde van de koren-
hoop neer te leggen. Daarna ging
zĳ er stilletjes heen en ontbloot-
te zĳn voeten en legde zich neer.
8 Het gebeurde nu te midder-
nacht dat de man begon te be-
ven. Hĳ boog zich dus voorover,
en zie! daar lag een vrouw aan zĳn
voeten! 9 Toen zei hĳ: „Wie zĳt
gĳ?” Op haar beurt zei zĳ: „Ik ben
Ruth, uw slavin, en gĳ moet de
slip van uw [kleed] over uw slavin
uitspreiden, want gĳ zĳt een los-
ser.”h 10 Daarop zei hĳ: „Geze-
gend moogt gĳ zĳn door Jehovah,i

mĳn dochter. Gĳ hebt uw liefde-
rĳke goedheidj in het laatste ge-
val nog beter tot uitdrukking ge-
bracht dan in het eerste geval,k

door niet de jonge mannen achter-
na te lopen, hetzĳ gering of rĳk.
11 Nu dan, mĳn dochter, wees

niet bevreesd. Alles wat gĳ zegt,
zal ik voor u doen,a want ieder-
een in de poort van mĳnvolk weet
dat gĳ een voortreffelĳke vrouw
zĳt.b 12 Welnu, al is het een feit
dat ik een losserc ben, er is ookeen
losser die nader verwant is dan
ik.d 13 Blĳf hier vannacht over,
en morgenochtend moet het ge-
schieden dat indien hĳ u zal los-
sen,e voortreffelĳk! Laat hĳ los-
sen. Maar indien hĳ geen lust
heeft om u te lossen, dan wil ik
u lossen, ikzelf, zo waar Jehovah
leeft.f Blĳf liggen tot de morgen.”

14 En zĳ bleef aan zĳn voeten
liggen tot de morgen en stond
toen opvoordat ookmaar iemand
een ander kon herkennen. Hĳ nu
zei: „Laat het niet bekend wor-
den dat er een vrouw op de dors-
vloer gekomen is.”g 15 Voorts
zei hĳ: „Breng de omslagdoek die
gĳ om hebt en houd hem open.”
Zĳ hield hem dus open en hĳ mat
vervolgens zes maten gerst af en
legde het op haar, waarna hĳ de
stad binnenging.

16 En zĳ ging heen naar haar
schoonmoeder, die nu zei: „Wie
zĳt gĳ, mĳn dochter?” Bĳgevolg
vertelde zĳ haar alles wat de man
voor haar had gedaan. 17 En
zĳ vervolgde: „Deze zes maten
gerst heeft hĳ mĳ gegeven, want
hĳ zei tot mĳ: ’Kom niet met
lege handen bĳ uw schoonmoe-
der.’ ”h 18 Daarop zei zĳ: „Blĳf
stil afwachten, mĳn dochter, tot-
dat gĳ weet hoe de zaak zal aflo-
pen, want de man zal geen rust
hebben tenzĳ hĳ de zaak vandaag
tot een einde heeft gebracht.”i

4 Wat B _oaz betreft, hĳ ging op
naar de poortj en zette zich

daar toen neer. En zie! de losser
over wie B _oaz gesproken had,k

kwam voorbĳ. Toen zei hĳ: „Wĳk
toch terzĳde, ga toch hier zitten,
Zo-en-zo.” Hĳ week dus terzĳde
en ging zitten. 2 Daarna nam
hĳ tien mannen uit de oudere
mannenl der stad en zei: „Gaat
hier zitten.” Zĳ gingen derhalve
zitten.
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3 Hĳ zei nu tot de losser:a „Het
stuk veld dat aan onze broeder
Elim _elechb behoorde, moet Na _o-
mi, die uit het veld van M _oab is
teruggekeerd,c verkopen. 4 Ik
voor mĳ, ik heb gedacht dat ik
het u zou onthullen, door te zeg-
gen: ’Koop hetd in tegenwoordig-
heid van de inwoners en de oudere
mannen van mĳn volk.e Indien gĳ
het zult lossen, los het; maar in-
dien gĳ het niet zult lossen, ver-
tel het mĳ toch, opdat ik het moge
weten, want er is niemand an-
ders om te lossenf behalve gĳ, en
ik kom na u.’ ” Hierop zei hĳ: „

´
Ik

zal het wel lossen.”g 5 Toen zei
B _oaz: „Op de dag dat gĳ het veld
uit Na _omi’s hand koopt, moet gĳ
het ook van Ruth, de Moabitische,
de vrouw van de gestorven man,
kopen, om de naam van de gestor-
ven man over zĳn erfdeel te doen
verrĳzen.”h 6 Hierop zei de los-
ser: „Ik kan het voor mĳ niet los-
sen, uit vrees dat ik mĳn eigen
erfdeel ru

¨
ıneer. Lost gĳ het voor

u met mĳn lossingsrecht, want ik
kan niet lossen.”

7 Dit nu was in vroeger tĳden
in _Isra

¨
el het gebruik betreffen-

de het lossingsrecht en betreffen-
de de ruil, ten einde wat dan ook
te bevestigen: Een man moest
zĳn sandaali uittrekken en die
aan zĳn naaste geven, en dit was
het formele getuigenis in _Isra

¨
el.

8 Toen de losser dus tot B _oaz zei:
„Koop het voor u”, trok hĳ vervol-
gens zĳn sandaalj uit. 9 Daarop
zei B _oaz tot de oudere mannen en
heel het volk: „GIJ zĳt heden ge-
tuigenk dat ik alles wat aan Elim _e-
lech heeft toebehoord en alles wat
aan Ch _iljon en M _achlon heeft toe-
behoord, waarlĳk uit de hand van
Na _omi koop. 10 En ook Ruth,
de Moabitische, de vrouw van
M _achlon, koop ik mĳ waarlĳk tot
vrouw om de naam van de gestor-
ven manl over zĳn erfdeel te doen
verrĳzen en opdat de naam van de
gestorven man niet uit het mid-
den van zĳn broeders en uit de
poort van zĳn plaats wordt afge-
sneden. GIJ zĳt heden getuigen.”m

11 En al het volk dat in de poort
was en de oudere mannen zeiden
hierop: „[Wĳ zĳn] getuigen! Jeho-
vah geve dat de vrouw die in uw
huis komt, als R _achela en als L _eab

is, die beiden het huis van _Isra
¨
el

hebben gebouwd;c en gĳ, bewĳs
uw waarde in _Efrathad en maak u
een aanzienlĳke naam in B _ethle-
hem.e 12 En moge uw huis wor-
den als het huis van P _erez, die
T _amar aan J _uda gebaard heeft,f

door het nageslacht dat Jehovah
u uit deze jonge vrouw zal ge-
ven.”g

13 Bĳgevolg nam B _oaz Ruth
en zĳ werd zĳn vrouw en hĳ had
betrekkingen met haar. Jehovah
dan schonk haar zwangerschaph

en zĳ baarde een zoon. 14 Toen
zeiden de vrouweni tot Na _omi:
„Gezegend zĳ Jehovah,j die het u
heden niet aan een losser heeft
laten ontbreken; moge zĳn naam
in _Isra

¨
el uitgeroepen worden.

15 En hĳ is een hersteller van
uw ziel geworden en iemand die
uw ouderdom schraagt,k omdat
uw schoondochter, die u waarlĳk
liefheeft,l die u beter is dan ze-
ven zonen,m hem heeft gebaard.”
16 Toen nam Na _omi het kind en
legde het aan haar boezem, en zĳ
werd zĳnverzorgster. 17 Voorts
gaven de buurvrouwenn het een
naam en zeiden: „Aan Na _omi is
een zoon geboren.” Zĳ dan gaven
hem de naam _Obed.o Hĳ is de va-
der van _Isa

¨
ı,p D _avids vader.

18 Dit nu zĳn de geslachten
van P _erez:q P _erez werd de va-
der van H _ezron;r 19 en H _ezron
werd de vader van Ram; en Rams

werd de vader van Ammin _adab;
20 en Ammin _adabt werd de va-
der van Nah _esson;u en Nah _es-
son werd de vader van S _almon;
21 en S _almonv werd de vader van
B _oaz; en B _oazw werd de vader
van _Obed; 22 en _Obed werd de
vader van _Isa

¨
ı;x en _Isa

¨
ı werd de

vader van D _avid.y
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1 Nu was er een zeker man uit
Ramath _a

¨
ım-Z _ofim,a uit het

bergland van _Efra
¨
ım,b en zĳn

naamwas Elk _ana,c de zoon van Je-
r _oham, de zoon van El _ihu, de zoon
van T _ohu, de zoon van Zuf,d een
Efra

¨
ımiet. 2 En hĳ had twee

vrouwen: de naam van de ene was
H _anna en de naam van de ande-
rewas Pen _inna. EnPen _inna kreeg
kinderen, maar H _anna had geen
kinderen.e 3 En die man ging
van jaar tot jaar op uit zĳn stad
om zich te S _ilo voor Jehovah der
legerscharen neer te werpenf en
hem een slachtoffer te brengen.g

En aldaar waren de twee zonen
van _Eli, H _ofni en P _inehas,h pries-
ters voor Jehovah.i

4 En er brak een dag aan dat
Elk _ana een slachtoffer ging bren-
gen, en hĳ gaf aan zĳn vrouw
Pen _inna en aan al haar zonen
en haar dochters delen;j 5 maar
aan H _anna gaf hĳ

´
e

´
en deel. Niet-

temin had hĳ H
´
anna lief,k en wat

Jehovah betreft, hĳ had haar moe-
derschoot toegesloten.l 6 En
ook tergdem haar mededingster
haar zeer om haar van streek
te brengen, omdat Jehovah haar
moederschoot had toegesloten.
7 En zo placht zĳ jaar op jaar
te doen,n zo dikwĳls als zĳ op-
ging naar het huis van Jehovah.o

Zo tergde zĳ haar altĳd, zodat
zĳ dan weende en niet kon eten.
8 Voorts zei Elk _ana, haar man,
tot haar: „H _anna, waarom weent
gĳ, en waarom eet gĳ niet, en
waarom is uw hart droevig ge-
stemd?p Ben ik u niet beter dan
tien zonen?”q

9 Toen stond H _anna op, nadat
zĳ te S _ilo hadden gegeten en na
het drinken, terwĳl _Eli, de pries-
ter, op de zetel bĳ de deurpost
van de tempelr van Jehovah zat.
10 En zĳ was bitter van ziel,s

en zĳ ging tot Jehovah biddent

en weende toen zeer.a 11 En zĳ
deed vervolgens een gelofteb en
zei: „O Jehovah der legerscharen,
indien gĳ zonder mankeren de el-
lende van uw slavin zult aanzienc

en mĳ werkelĳk zult gedenken,d

en gĳ uw slavin niet zult verge-
ten en uw slavin werkelĳk een
mannelĳke nakomeling zult ge-
ven, wil ik hem aan Jehovah ge-
ven al de dagen van zĳn leven, en
geen scheermes zal op zĳn hoofd
komen.”e

12 En het gebeurde dat ter-
wĳl zĳ uitvoerig voor het aan-
gezicht van Jehovah bad,f _Eli op
haar mond lette. 13 Wat H _an-
na betreft, zĳ sprak in haar
hart;g slechts haar lippen tril-
den, en haar stem werd niet ge-
hoord. Maar _Eli hield haar voor
dronken.h 14 Daarom zei _Eli
tot haar: „Hoe lang zult gĳ u
nog als een beschonkene gedra-
gen?i Doe uw wĳn van u weg.”
15 Hierop antwoordde H _anna
en zei: „Neen, mĳn heer! Ik ben
een vrouw met een zwaar be-
drukte geest; en wĳn en bedwel-
mende drank heb ik niet gedron-
ken, maar ik stort mĳn ziel uit
voor Jehovah.j 16 Stel uw sla-
vin niet gelĳk met een nietswaar-
digek vrouw, want uit de over-
vloed van mĳn bezorgdheid en
mĳn kommer heb ik tot nu toe
gesproken.”l 17 Toen antwoord-
de _Eli en zei: „Ga in vrede,m en
moge de God van _Isra

¨
el uw bede

inwilligen, die gĳ van hem ge-
vraagd hebt.”n 18 Daarop zei zĳ:
„Laat uw dienstmaagd gunst vin-
den in uw ogen.”o Toen ging de
vrouwheen en at,p en haar gezicht
toonde geen bezorgdheid meer
om haar eigen situatie.q
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1 SAMU
¨
EL 1:19–2:6 Samu

¨
el aan Jehovah geleend. Hanna’s gebed 364

19 Vervolgens stonden zĳ
’s morgens vroeg op en wierpen
zichvoor het aangezicht van Jeho-
vahneer, waarna zĳ terugkeerden
en in hun huis te R _amaa kwamen.
Elk _ana had nu gemeenschapb met
zĳn vrouw H _anna, en Jehovah
gedacht haar toen.c 20 Zo ge-
schiedde het met het omlopen
van een jaar dat H _anna zwanger
werd en een zoon baarde, en zĳ
gaf hem vervolgens de naamd S _a-
mu

¨
el, want, zei zĳ, „van Jehovah

heb ik hem gevraagd”.e

21 Mettertĳd ging de man El-
k _ana met zĳn hele huisgezin op
om Jehovah het jaarlĳkse slacht-
offerf en zĳn gelofteofferg te of-
feren. 22 Wat H _anna aangaat,
zĳ ging niet op,h want zĳ had
tot haar man gezegd: „Zodra de
jongen gespeend wordt,i moet ik
hem brengen, en hĳ moet voor
het aangezicht van Jehovah ver-
schĳnen en daar tot onbepaalde
tĳd wonen.”j 23 Hierop zei El-
k _ana, haar man,k tot haar: „Doe
wat goed is in uw ogen.l Blĳf thuis
totdat gĳ hem speent. Moge Je-
hovah slechts zĳn woord gestand
doen.”m De vrouw bleef dus thuis
en bleef haar zoon zogen totdat zĳ
hem speende.n

24 Zodra zĳ hem dan ook ge-
speend had, nam zĳ hem met
zich mee, benevens een driejari-
ge stier en

´
e

´
en efa meel en een

grote kruik wĳn,o en zĳ ging ver-
volgens het huis van Jehovah te
S _ilop binnen. En de jongen was bĳ
haar. 25 Toen slachtten zĳ de
stier en brachten de jongen naar

_Eli.q 26 Daarop zei zĳ: „Neem
mĳ niet kwalĳk, mĳn heer! Bĳ
het leven van uw ziel,r mĳn heer,
ik ben de vrouwdie op deze plaats
bĳ u stond om tot Jehovah te
bidden.s 27 Met betrekking tot
deze jongen heb ik gebeden dat
Jehovah mĳn bede die ik van hem
gevraagd heb,t voor mĳ zou inwil-
ligen.u 28 En ik, op mĳn beurt,
heb hem aan Jehovah geleend.v

Al de dagen van zĳn bestaan is

hĳ iemand om wie een verzoek is
gedaan voor Jehovah.”

Toen boog hĳ zich daar voor Je-
hovah neer.a

2 Vervolgens badb H _anna en
zei:

„Mĳn hart heeft werkelĳk uit-
bundige vreugde in Jeho-
vah,c

Mĳn hoorn is waarlĳk ver-
hoogd in Jehovah.d

Mĳn mond heeft zich wĳd
opengedaan tegen mĳn
vĳanden,

Want ik verheug mĳ werke-
lĳk in de redding afkom-
stig van u.e

2 Er is niemand heilig als Jeho-
vah, want er is niemand
buiten u;f

En er is geen rots als onze
God.g

3 Spreekt toch niet steeds zo
hoogmoedig,

Laat niets onbeteugeld uit
UW mond komen,h

Want een God van kennis is
Jehovah,i

En door hem worden daden
op een juiste wĳze ge-
toetst.j

4 De sterke mannen van de
boog zĳn met verschrik-
king vervuld,k

Maar de struikelenden om-
gorden zich zowaar met
vitale kracht.l

5 Die verzadigd waren, moeten
zich verhuren om brood,m

Maar de hongerigen houden
in werkelĳkheid op [te
hongeren].n

Zelfs de onvruchtbare heeft
er zeven gebaard,o

Maar zĳ die rĳk aan zonen
was, is verwelkt.p

6 Het is Jehovah die doodt en
die in het leven houdt,q

Die in Sje _o _ol doet neerda-
len,r en Hĳ doet [eruit] op-
komen.s
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7 Het is Jehovah die arm maakta

en die rĳk maakt,b

Die vernedert, [en] die ook
verhoogt,c

8 Die de geringe uit het stof op-
richt;d

Uit de askuil verheft hĳ een
arme,e

Om hen bĳ edelen te doen
zitten; en een troon van
heerlĳkheidf geeft hĳ hun
tot bezit.g

Want aan Jehovah behoren de
stutten der aarde,h

En hĳ plaatst daarop het
productieve land.

9 De voeten van zĳn loyalen be-
hoedt hĳ;i

Wat de goddelozen betreft,
zĳ worden in de duister-
nis tot zwĳgen gebracht,j

Want niet door kracht toont
een man zich superieur.k

10 Wat Jehovah aangaat, wie met
hem twisten, zullen wor-
den verschrikt;l

Tegen hen zal hĳ in de he-
melen donderen.m

Jehovah zelf zal de einden
der aarde oordelen,n

Omaan zĳn koning sterkte te
geven,o

Om de hoorn van zĳn ge-
zalfde te verhogen.”p

11 Toen ging Elk _ana naar R _a-
ma, naar zĳn huis; en wat de jon-
gen betreft, hĳ werdeen dienaarq

van Jehovah voor het aangezicht
van de priester _Eli.

12 De zonen van _Eli nu waren
nietswaardige mannen;r zĳ er-
kenden Jehovah niet.s 13 Wat
datgene betreft wat de priesters
rechtens van het volk toekwam:t

Telkens wanneer een man een
slachtoffer bracht, kwam een be-
diende van de priester met de
drietandige vork in zĳn hand,
juist wanneer het vlees kookte,u

14 en hĳ stak [daarmee] in het
bekken of de kookpot met twee
handvatten of de grote ketel of
de kookpot met

´
e

´
en handvat. Al-

les wat de vork ook maar naar bo-
ven bracht, nam de priester dan

voor zich. Zo plachten zĳ te S _ilo
te doen met alle Isra

¨
elieten die

daar kwamen.a 15 Ook voordat
zĳ het vet zelfs maar in rook
konden doen opgaan,b kwam er
een bediende van de priester en
zei tot de man die het slacht-
offer bracht: „Geef toch vlees om
te roosteren voor de priester, zo-
dat hĳ geen gekookt vlees van
u moge ontvangen, maar rauw.”c

16 Als de man dan tot hem zei:
„Laten zĳ beslist eerst het vet in
rook doen opgaan.d Neem daar-
navoor u zoveel als waarnaar uw
ziel een hevig verlangen moge
hebben”,e zei hĳ zowaar: „Neen,
maar gĳ dient het nu te geven; en
zo niet, dan zal ik het met geweld
moeten nemen!”f 17 En de zon-
de van de bedienden werd zeer
groot voor het aangezicht van Je-
hovah;g want de mannen behan-
delden de offergave van Jehovah
met minachting.h

18 En S _amu
¨
el diendei voor het

aangezicht van Jehovah, als een
jongen, omgord met een linnen
efod.j 19 Ook was zĳn moeder
gewoon een schoudermanteltje
voor hem te maken, en zĳ bracht
het hem van jaar tot jaar wan-
neer zĳ met haar man opging om
het jaarlĳkse slachtoffer te offe-
ren.k 20 En _Eli zegendel Elk _a-
na en zĳn vrouw en zei: „Moge
Jehovah u een nakomeling be-
schikken uit deze vrouw in de
plaats van het geleende, dat aan
Jehovah werd geleend.”m En zĳ
gingen naar hun plaats. 21 Bĳ-
gevolg richtte Jehovah zĳn aan-
dacht op H _anna,n zodat zĳ zwan-
ger werd en drie zonen en twee
dochters baarde.o Intussen groei-
de de jongen S _amu

¨
el bĳ Jeho-

vah op.p

22 En _Eli was zeer oud, en hĳ
hadvernomenq omtrent alles wat
zĳn zonen voortdurend met heel

_Isra
¨
el dedenr en hoe zĳ altĳd bĳ de
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vrouwen lagena die dienst deden
bĳ de ingang van de tent der sa-
menkomst.b 23 En hĳ placht tot
hen te zeggen:c „Waarom blĳft GIJ

dergelĳke dingen doen?d Want de
dingen die ik van heel het volk
omtrent U verneem, zĳn slecht.e

24 Neen,f mĳn zonen, want het
bericht dat ik hoor, dat het volk
van Jehovah doet rondgaan, is
niet goed.g 25 Indien een mens
tegen een mens zondigt,h zal God
als scheidsrechter voor hem op-
treden;i maar zondigt een mens
tegen Jehovah,j wie is er dan om
voor hem te bidden?”k Maar zĳ
luisterden niet naar de stem van
hun vader,l want het behaagde
Jehovah nu hen ter dood te bren-
gen.m 26 Al die tĳd werd de
jongen S _amu

¨
el steeds groter en

steeds meer geliefd, zowel van
Jehovah’s standpunt als van dat
der mensen uit bezien.n

27 Voorts kwam er een man
Godso bĳ _Eli en zei tot hem: „Dit
heeft Jehovah gezegd: ’Heb ik mĳ
niet werkelĳk aan het huis van
uw voorvader geopenbaard, ter-
wĳl zĳ zich in Eg _ypte bevonden
als slaven van het huis van Fa-
rao?p 28 En hĳ werd uit alle
stammen van _Isra

¨
el voor mĳ uit-

gekozen,q omals priester op te tre-
den en mĳn altaar te bestĳgenr

om offerrook te doen opgaan, om
een efod voor mĳn aangezicht te
dragen, opdat ik aan het huis van
uw voorvader alle vuuroffers van
de zonen van _Isra

¨
el zou geven.s

29 Waarom blĳft gĳlieden trap-
pen naar mĳn slachtoffert en naar
mĳn offergave, die ik [in mĳn]
woningu geboden heb, en blĳft gĳ
uw zonen meer eren dan mĳ, door
U vet te mestenv met het beste
van elke offergave van mĳn volk

_Isra
¨
el?w

30 Daarom luidt de uitspraak
van Jehovah, de God van _Isra

¨
el:

„Ik heb inderdaad gezegd: Uw
huis en het huis van uw voor-
vader zullen tot onbepaalde tĳd
voor mĳn aangezicht wandelen.”x

Maar nu luidt de uitspraak van

Jehovah: „Het is ondenkbaar van
mĳn zĳde, want wie mĳ eren,a

zal ik eren,b en wie mĳ verach-
ten, zullen geringgeacht worden.”c

31 Zie! Er komen dagen dat ik
stellig uw arm en de arm van het
huis van uw voorvader zal afhou-
wen, zodat er geen grĳsaard in uw
huis zal blĳken te zĳn.d 32 En
gĳ zult werkelĳk een tegenstan-
der [in mĳn] woning aanschou-
wen, te midden van al het goede
dat aan _Isra

¨
el wordt gedaan;e en

nooit zal er een grĳsaard in uw
huis blĳken te zĳn. 33 En toch
is er een man van u die ik niet
van bĳ mĳn altaar zal afsnĳden,
om uw ogen te doen verkwĳnen
en om uw ziel te doen versmach-
ten; maar de meesten van uw
huis zullen allen door het zwaard
van mensen sterven.f 34 En dit
is het teken voor u, dat over uw
beide zonen, H _ofni en P _inehas,g

zal komen: Op
´
e

´
en dag zullen zĳ

beiden sterven.h 35 En ik zal
mĳ stellig een getrouwe pries-
ter verwekken.i Hĳ zal handelen
in overeenstemming met wat in
mĳn hart en in mĳn ziel is; en
ik zal hem stellig een duurzaam
huis bouwen, en hĳ zal stellig al-
tĳdvoor het aangezicht van mĳn
gezalfdej wandelen. 36 En het
moet geschieden dat al wie in uw
huis is overgebleven,k zich voor
hem zal komen neerbuigen voor
de betaling van geld en een rond
brood, en stellig zal zeggen: „Ver-
bind mĳ alstublieft aan een van
de priesterambten, opdat ik een
stuk brood te eten heb.” ’ ”l

3 Al die tĳd diendem de jongen
S _amu

¨
el Jehovah voor het aan-

gezicht van _Eli, en een woord van
Jehovahn was in die dagen zeld-
zaam geworden;o er werd geen vi-
sioenp verbreid.

2 Nu geschiedde het die dag
dat _Eli op zĳn plaats lag, en zĳn
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367 God spreekt tot Samu
¨
el; hĳ wordt profeet 1 SAMU

¨
EL 3:3–4:3

ogen waren begonnen dof te wor-
den;a hĳ kon niet zien. 3 En de
lamp van God was nog niet uit-
geblust, en S _amu

¨
el lag in de tem-

pelb van Jehovah, waar de ark
van God was. 4 Toen riep Jeho-
vah S _amu

¨
el, waarop hĳ zei: „Hier

ben ik.”c 5 En hĳ liep terstond
snel naar _Eli en zei: „Hier ben ik,
want gĳ hebt mĳ geroepen.” Maar
hĳ zei: „Ik heb niet geroepen. Leg
u weer neer.” Hĳ ging dus heen
en legde zich neer. 6 Vervolgens
riep Jehovah nog eens: „S _amu

¨
el!”d

S _amu
¨
el stond toen op en ging naar

_Eli en zei: „Hier ben ik, want gĳ
hebt mĳ geroepen.” Maar hĳ zei:
„Ik heb niet geroepen, mĳn zoon.e

Leg u weer neer.” 7 (Wat S _a-
mu

¨
el betreft, hĳ had Jehovahnog

niet leren kennen, en het woord
van Jehovah was hem nog niet
eerder geopenbaard.f) 8 Jeho-
vah riep dus weer, voor de der-
demaal: „S _amu

¨
el!” Toen stond hĳ

op en ging naar _Eli en zei: „Hier
ben ik, want gĳ moet mĳ geroe-
pen hebben.”

Nu begreep _Eli dat het Jehovah
was die de jongen riep. 9 Dien-
tengevolge zei _Eli tot S _amu

¨
el: „Ga,

leg u neer, en het moet geschie-
den dat zo hĳ u mocht roepen, gĳ
moet zeggen: ’Spreek, Jehovah,
want uw knecht luistert.’” S _a-
mu

¨
el ging dus heen en legde zich

neer op zĳn plaats.

10 ToenkwamJehovah en stel-
de zich [daar] en riep evenals de
andere keren: „S _amu

¨
el, S _amu

¨
el!”

Hierop zei S _amu
¨
el: „Spreek, want

uw knecht luistert.”g 11 Vervol-
gens zei Jehovah tot S _amu

¨
el: „Zie!

Ik doeh iets in _Isra
¨
el waarvan

ieder die het hoort, de beide oren
zullen tuiten.i 12 Op die dag zal
ik ten aanzien van _Eli alles ten
uitvoer brengen wat ik omtrent
zĳn huis heb gezegd, van begin tot
eind.j 13 En gĳ moet hem ver-
tellen dat ik zĳn huis tot onbe-
paalde tĳd oordeelk om de dwa-
ling waarvan hĳ heeft geweten,l

omdat zĳn zonen God kwaad toe-
wensen,m en hĳ hen niet heeft be-
straft.n 14 En daarom heb ik het

huis van _Eli gezworen dat de dwa-
ling van het huis van _Eli niet tot
onbepaalde tĳd door slachtoffer
of door offergave van straf vrĳge-
steld zal worden.”a

15 En S _amu
¨
el bleef liggen tot

de morgen. Toen opende hĳ de
deurenvan Jehovah’s huis.b En S _a-
mu

¨
el was bevreesd _Eli van de ver-

schĳning te vertellen.c 16 Maar
_Eli riep S _amu

¨
el en zei: „S _amu

¨
el,

mĳn zoon!” Hierop zei hĳ: „Hier
ben ik.” 17 Vervolgens zei hĳ:
„Wat is het woord dat hĳ tot u ge-
sproken heeft? Verberg het alstu-
blieft niet voor mĳ.d Moge God zo
met u doen en zo moge hĳ daaraan
toevoegene indien gĳ voor mĳ een
woord zoudt verbergen van heel
het woord dat hĳ tot u gesproken
heeft.” 18 S _amu

¨
el deelde hem

dus alle woorden mee, en hĳ hield
niets voor hem verborgen. Daar-
op zei hĳ: „Het is Jehovah. Hĳ doe
wat goed is in zĳn ogen.”f

19 En S _amu
¨
el groeide verder

op, en Jehovah zelf bleek met
hem te zĳng en liet niet

´
e

´
en van

al zĳn woorden ter aarde vallen.h

20 En heel _Isra
¨
el van Dan tot

Bers _ebai werd gewaar dat aan
S _amu

¨
el de positie van profeet

voor Jehovahwas toevertrouwd.j

21 En Jehovah verscheen voort-
aan weerk in S _ilo, want in S _ilo
openbaarde Jehovah zich aan S _a-
mu

¨
el door het woord van Jeho-

vah.l

4 En het woord van S _amu
¨
el

bleef tot heel _Isra
¨
el komen.

Toen trok _Isra
¨
el ten strĳde uit,

de Filistĳnen tegemoet; en zĳ
sloegen hun kamp op bĳ _Eben-
Ha _

¨
ezer,m en de Filistĳnen zelf le-

gerden zich te _Afek.n 2 Voorts
stelden de Filistĳnen zich in for-
matie opo om _Isra

¨
el tegemoet

te trekken, en de strĳd verliep
slecht, zodat _Isra

¨
el de nederlaag

leed voor de Filistĳnen,p die ver-
volgens ongeveer vierduizend
man in gesloten gevechtslinie op
het veld neersloegen. 3 Toen
het volk in de legerplaats kwam,
gingen de oudere mannen van
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1 SAMU
¨
EL 4:4-19 Filistĳnen maken Ark buit. Eli, zonen sterven 368

_Isra
¨
el zeggen: „Waarom heeft Je-

hovah ons vandaag de nederlaag
doen lĳden voor de Filistĳnen?a

Laten wĳ de ark van Jehovah’s
verbondb uit S _ilo bĳ ons halen, op-
dat die in ons midden moge komen
en ons uit de handpalm van onze
vĳanden moge redden.” 4 Daar-
om zond het volk een boodschap
naar S _ilo, en zĳ brachten vandaar
de ark van het verbond van Je-
hovah der legerscharen, die op de
cherubs zit.c En de twee zonenvan

_Eli waren daar bĳ de ark van het
verbond van de [ware] God, name-
lĳk H _ofni en P _inehas.d

5 Nu geschiedde het dat zodra
de ark van het verbond van Jeho-
vah de legerplaats binnenkwam,
alle Isra

¨
elieten een luid gejuich

aanhieven,e zodat de aarde dreun-
de. 6 Ook de Filistĳnen kregen
het geluid van het gejuich te ho-
ren en zeiden toen: „Wat heeft het
geluid van dat luide gejuichf in
het kamp van de Hebree

¨
en te be-

tekenen?” Ten slotte kwamen zĳ
te weten dat Jehovah’s eigen ark
in de legerplaats was gekomen.
7 En de Filistĳnen werden be-
vreesd,want, zeiden zĳ: „God is in
de legerplaats gekomen!”g Daar-
om zeiden zĳ: „Wee ons, want zo
iets is nog nooit eerder gebeurd!
8 Wee ons! Wie zal ons redden
uit de hand van deze majestueu-
ze God? Dit is de God die Eg _ypte
sloegmet elke soort van slachting
in de wildernis.h 9 Toont dat GIJ

moedig zĳt en doet U als man-
nen kennen, GIJ Filistĳnen, opdat
GIJ de Hebree

¨
en niet zult dienen,

net zoals zĳ U hebben gediend;i

en GIJ moet U als mannen doen
kennen en strĳden!” 10 Bĳge-
volg streden de Filistĳnen en _Is-
ra

¨
el leed de nederlaag,j en zĳ sloe-

gen op de vlucht, ieder naar zĳn
tent;k en de slachting werd zeer
groot,l zodat er van _Isra

¨
el der-

tigduizend man voetvolk vielen.m

11 En zelfs de ark van God werd
buitgemaakt,n en de beide zonen
van _Eli, H _ofni en P _inehas, stier-
ven.o

12 Toen snelde er een man van
B _enjamin uit de gevechtslinie
weg, zodat hĳ nog diezelfde dag
met gescheurde klerena en aarde
op zĳn hoofdb te S _ilo aankwam.
13 Bĳ zĳn aankomst, zie, daar
zat _Eli op de zetel aan de kant
van de weg op de uitkĳk, want
zĳn hart was bevende geworden
om de ark van de [ware] God.c

En de man ging zelf naar binnen
om in de stad verslag uit te bren-
gen, en in heel de stad ging ge-
schreeuw op. 14 En _Eli kreeg
het geluid van het geschreeuw
te horen. Daarom zei hĳ: „Wat
betekent het geluid van dat ge-
woel?”d En de man zelf haastte
zich om _Eli bericht te gaan bren-
gen. 15 ( _Eli nu was achtenne-
gentig jaar oud, en zĳn ogen wa-
ren star geworden, zodat hĳ niet
kon zien.e) 16 Voorts zei de man
tot _Eli: „Ik ben het die uit de ge-
vechtslinie ben gekomen, en ik
— uit de gevechtslinie ben ik van-
daag gevlucht.” Hierop zei hĳ:
„Wat is er gebeurd, mĳn zoon?”
17 De brenger van het nieuws
antwoordde dus en zei: „ _Isra

¨
el is

voor de Filistĳnen gevlucht, en
ook heeft er een grote nederlaag
onder het volk plaatsgehad;f en
ook uw eigen twee zonen zĳn ge-
storven — H _ofni en P _inehasg —
en zelfs de ark van de [ware] God
is buitgemaakt.”h

18 Nu gebeurde het dat zodra
hĳ melding maakte van de ark
van de [ware] God, hĳ voorts van
de zetel achteroverviel, naast de
poort, en hĳ brak toen zĳn nek,
zodat hĳ stierf, want de man
was oud en zwaar; en hĳzelf was
veertig jaar rechter over _Isra

¨
el

geweest. 19 En zĳn schoon-
dochter, de vrouw van P _inehas,
was zwanger en stond op het
punt te baren, en zĳ kreeg het
bericht te horen dat de ark van
de [ware] God was buitgemaakt
en dat haar schoonvader en haar
man gestorven waren. Toen krom-
de zĳ zich en ging baren, want on-
verwachts overvielen de wee

¨
en
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369 Dagon door Ark geveld. Plagen 1 SAMU
¨
EL 4:20–6:3

haar.a 20 En omstreeks de tĳd
van haar sterven spraken ver-
volgens de vrouwen die bĳ haar
stonden: „Wees niet bevreesd,
want gĳ hebt een zoon gebaard.”b

En zĳ antwoordde niet en zette
haar hart er niet op. 21 Maar
zĳ noemde de jongen _Ikabodc en
zei: „De heerlĳkheid is uit _Isra

¨
el

weggevoerd in ballingschap”,d

[dit] met betrekking tot het feit
dat de ark van de [ware] God
was buitgemaakt en met betrek-
king tot haar schoonvader en
haar man.e 22 Daarom zei zĳ:
„Deheerlĳkheid is uit _Isra

¨
el weg-

gevoerd in ballingschap,f omdat
de ark van de [ware] God is buit-
gemaakt.”g

5 Wat de Filistĳnen betreft, zĳ
namen de arkh van de [ware]

God en brachten haar vervolgens
van _Eben-Ha _

¨
ezer naar _Asdod.i

2 Voorts namen de Filistĳnen de
ark van de [ware] God en brach-
ten haar in het huis van D _agon
en zetten haar naast D _agonj neer.
3 Toen stonden de Asdodieten de
dag daarop vroeg op, en zie, D _a-
gon was op zĳn gezicht ter aar-
de gevallen v

´
o

´
or de ark van Je-

hovah.k Zĳ namen D _agon dus en
zetten hem weer op zĳn plaats.l

4 Toen zĳ daags daarna ’s mor-
gens vroeg opstonden, zie, daar
was D _agon op zĳn gezicht ter aar-
de gevallen v

´
o

´
or de ark van Jeho-

vah, terwĳl het hoofd van D _agon
en zĳn beide handpalmen afge-
houwen op de drempel [lagen].m

Alleen het visgedeelte was aan
hem gebleven. 5 Daarom treden
in _Asdod de priesters van D _a-
gon en allen die het huis van D _a-
gon binnengaan, tot op deze dag
niet op de drempel van D _agon.

6 En de hand van Jehovahn

kwam zwaar op de Asdodieten te
drukken, en hĳ ging paniek ver-
oorzaken en hen, namelĳk _Asdod
en zĳn gebieden, met aambeien
slaan.o 7 En de mannen van _As-
dod zagen ten slotte dat het zo
was, en zĳ zeiden: „Laat de ark
van de God van _Isra

¨
el niet bĳ ons

blĳven, want zĳn hand is hard te-
gen ons en tegen onze goda D _a-
gon geweest.” 8 Dientengevolge
lieten zĳ alle asvorsten van de Fi-
listĳnen bĳ hen samenkomen en
zeiden: „Wat zullen wĳ met de ark
van de God van _Isra

¨
el doen?” Ten

slotte zeiden zĳ: „Laat de ark van
de God van _Isra

¨
el naar Gathb wor-

den overgebracht.” Zĳ brachten
dus de ark van de God van _Is-
ra

¨
el daarheen over.

9 Nu geschiedde het nadat zĳ
haar daarheen hadden overge-
bracht, dat de hand van Jehovahc

de stad trof met een zeer grote
verwarring, en hĳ ging de man-
nen van de stad slaan, van klein
tot groot, waarop er aambeiend

bĳ hen uitbraken. 10 Daarom
stuurden zĳ de ark van de [ware]
God naar _Ekron.e Het gebeurde
nu dat zodra de ark van de [ware]
God te _Ekron kwam, de Ekronie-
ten het op een schreeuwen zet-
ten en zeiden: „Zĳ hebben de ark
van de God van _Isra

¨
el naar mĳ

overgebracht ommĳ enmĳnvolk
ter dood te brengen!”f 11 Dien-
tengevolge lieten zĳ alle asvor-
sten van de Filistĳnen samen-
komen en zeiden: „Stuurt de ark
van de God van _Isra

¨
el weg, opdat

ze naar haar plaats moge terug-
keren en mĳ en mĳnvolk niet ter
dood brengt.” Want er was een
dodelĳke verwarring in de hele
stad ontstaan;g de hand van de
[ware] God was daar zeer zwaar
geweest,h 12 en de mannen die
niet waren gestorven, waren met
aambeien geslagen.i En het hulp-
geschreeuwj van de stad steeg
aanhoudend ten hemel op.

6 En de arkk van Jehovah
bevond zich zeven maanden

in het veld van de Filistĳnen.
2 Toen riepen de Filistĳnen de
priesters en de waarzeggersl en
zeiden: „Wat zullen wĳ met de
ark van Jehovah doen? Laat ons
weten waarmee wĳ haar dienen
weg te sturen naar haar plaats.”
3 Hierop zeiden zĳ: „Indien GIJ de
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1 SAMU
¨
EL 6:4-18 Ark naar Beth-Semes gestuurd 370

ark van de God van _Isra
¨
el weg-

stuurt, zendt haar dan niet zonder
een offergave weg, want GIJ dient
hem in ieder geval een schuldoffer
te vergelden.a Dan zult GIJ gene-
zen worden, en het moet U bekend
wordenwaaromzĳnhand niet van
U week.” 4 Zĳ zeiden nu: „Wat
voor schuldoffer behoren wĳ hem
te vergelden?” Toen zeiden zĳ:
„Naar het aantal van de asvor-
stenb der Filistĳnen: vĳf gouden
aambeien en vĳf gouden spring-
muizen, want elkeen van U en
UW asvorsten heeft [onder] de-
zelfde gesel [te lĳden]. 5 En GIJ

moet afbeeldingen maken van UW

aambeien en afbeeldingen van UW

springmuizenc die het land vernie-
len, en GIJ moet heerlĳkheid ge-
vend aan de God van _Isra

¨
el. Mis-

schien zal hĳ zĳn hand niet meer
zo zwaar laten drukken op U en
UW god en UW land.e 6 Boven-
dien, waarom zoudt GIJ UW hart
onvermurwbaar maken, net zoals
Eg _ypte en Farao hun hart onver-
murwbaar hebben gemaakt?f Was
het niet zodra Hĳ streng tegen
hen optradg dat zĳ ertoe over-
gingen hen weg te zenden en zĳ
heengingen?h 7 Nu dan, neemt
en maakt een nieuwe wagen,i en
twee zogende koeien, waarop nog
geen jukj gekomen is, en GIJ moet
de koeien voor de wagen spannen,
en GIJ moet hun jongen van ach-
ter henvandaannaar huis doen te-
rugkeren. 8 En GIJ moet de ark
van Jehovah nemen en haar op de
wagen zetten, en de gouden voor-
werpenk die GIJ hem als schuld-
offerl moet vergelden, dient GIJ in
een kistje ernaast te leggen. En
GIJ moet haar wegzenden, en ze
moet gaan. 9 En GIJ moet toe-
zien: indien ze de weg naar haar
gebied opgaat, naar Beth-S _emes,m

dan is hĳ het die ons dit grote
kwaad heeft berokkend; maar zo
niet, dan moeten wĳ weten dat
niet zĳn hand ons heeft getroffen;
dan is het ons bĳ toevaln over-
komen.”

10 Toen deden de mannen al-
dus. Zĳ namen derhalve twee zo-

gende koeien en spanden die voor
de wagen, en hun jongen sloten
zĳ thuis op. 11 Vervolgens zet-
ten zĳ de ark van Jehovah op de
wagen,a en eveneens het kistje
en de gouden springmuizen en de
afbeeldingen van hun aambeien.
12 De koeien dan gingen recht
vooruit over de weg naar Beth-
S _emes.b Over de ene groteweg gin-
gen ze, al loeiende onder het gaan,
en ze weken noch naar rechts
noch naar links af. De asvorstenc

der Filistĳnen liepen al die tĳd
achter ze aan, tot aan de grens
van Beth-S _emes. 13 En de men-
sen van Beth-S _emes waren juist
bezig met het binnenhalen van
de tarweoogstd in de laagvlakte.
Toen zĳ hun ogen opsloegen en
de Ark zagen, gaven zĳ bĳ het
zien ervan uiting aan verheuging.
14 En de wagen zelf kwam op het
veld van de Beth-Semiet J _ozua en
bleef daar staan, alwaar een grote
steen lag. Voorts kloofden zĳ het
hout van de wagen, en de koeiene

offerden zĳ als een brandoffer aan
Jehovah.f

15 En het waren de levieteng

die de ark van Jehovah met het
kistje dat erbĳ was, waarin de gou-
den voorwerpen waren, aflaad-
den, en zĳ zetten haar vervolgens
op de grote steen. En de mannen
van Beth-S _emes,h van hun kant,
brachten brandoffers, en zĳ ble-
ven die dag slachtoffers aan Jeho-
vah opdragen.

16 En de vĳf asvorsteni der Fi-
listĳnen zagen het zelf, waarop zĳ
diezelfde dag naar _Ekron terug-
keerden. 17 Dit nu zĳn de gou-
den aambeien die de Filistĳnen Je-
hovah als schuldoffer vergolden:j

voor _Asdodk
´
e

´
en, voor G _azal

´
e

´
en,

voor _Askelonm
´
e

´
en, voor Gathn

´
e

´
en, voor _Ekrono

´
e

´
en. 18 En de

gouden springmuizen waren naar
het getal van alle steden der Fi-
listĳnen die aan de vĳf asvorsten
behoorden, van de versterkte stad
af tot het dorp van het open land
toe.

En de grote steen waarop zĳ de
ark van Jehovah lieten rusten, is
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371 Dood na zien van Ark. Naar Kirjath-Jearim 1 SAMU
¨
EL 6:19–7:13

getuige tot op deze dag, op het
veld van de Beth-Semiet J _ozua.
19 Voorts sloeg hĳ de mannen
van Beth-S _emesa neer, omdat zĳ
de ark van Jehovah hadden aan-
schouwd. Zo sloeg hĳ zeventig
man — vĳftigduizend man — on-
der het volk neer, en het volk
ging rouw bedrĳven omdat Je-
hovah zo’n grote slachting on-
der het volk had aangericht.b

20 Toen zeiden de mannen van
Beth-S _emes: „Wie zal voor Jeho-
vah, deze heilige God,c kunnen
standhouden, en naar wie zal
hĳ bĳ ons vandaan trekken?”d

21 Ten slotte zonden zĳ boden
naar de inwoners van K _irjath-
Je _arime en zeiden: „De Filistĳnen
hebben de ark van Jehovah te-
ruggebracht. Daalt af. Voert haar
naar U op.”f

7 De mannen van K _irjath-Je _a-
rimg kwamen dus en voerden

de ark van Jehovah op en brach-
ten haar in het huis van Abin _a-
dabh op de heuvel, en zĳn zoon
Ele _azar was degene die zĳ heilig-
den om de ark van Jehovah te be-
waken.

2 Nu geschiedde het dat van
de dag af dat de Ark in K _irjath-
Je _arim verbleef, de dagen zich ble-
ven vermenigvuldigen, zodat ze
twintig jaar bedroegen, en heel
het huis van _Isra

¨
el ging Jehovah

met jammerklachten achtervol-
gen.i 3 Toen zei S _amu

¨
el tot heel

het huis van _Isra
¨
el: „Indien GIJ

met geheel UW hart tot Jehovah
terugkeert,j doet dan de buiten-
landse goden uit UW midden wegk

en ook de Astorethbeelden,l en
richt UW hart onwankelbaar op Je-
hovah en dient hem alleen,m en hĳ
zal Uuit de handvan de Filistĳnen
bevrĳden.”n 4 Daarop deden de
zonen van _Isra

¨
el de B _a

¨
als en de

Astorethbeeldeno wegp en dienden
nu Jehovah alleen.

5 Toen zei S _amu
¨
el: „Brengt heel

_Isra
¨
el te M _izpaq bĳeen,r opdat ik

ten behoeve van U tot Jehovah
moge bidden.”s 6 Zo werden zĳ
te M _izpa bĳeengebracht, waarna

zĳ water putten en het voor het
aangezicht van Jehovah uitgoten
en die dag vastten.a Voorts zei-
den zĳ daar: „Wĳ hebben tegen
Jehovah gezondigd.”b En S _amu

¨
el

ging de zonen van _Isra
¨
el te M _izpa

richten.c

7 En de Filistĳnen kregen te
horen dat de zonen van _Isra

¨
el

te M _izpa bĳeengekomen waren,
waarop de asvorstend der Filis-
tĳnen tegen _Isra

¨
el optrokken.

Toen de zonen van _Isra
¨
el dit

hoorden, werden zĳ bevreesd we-
gens de Filistĳnen.e 8 Daarom
zeiden de zonen van _Isra

¨
el tot

S _amu
¨
el: „Bewaar ter wille van

ons niet het stilzwĳgen, dat gĳ
niet tot Jehovah, onze God, om
hulp zoudt roepen,f opdat hĳ ons
uit de hand van de Filistĳnen
redt.” 9 Toen nam S _amu

¨
el een

zuiglam en offerde het als een
brandoffer, een volledig offer,g

aan Jehovah; en S _amu
¨
el ging

ten behoeve van _Isra
¨
el tot Jeho-

vah om hulp roepen,h waarop Je-
hovah hemantwoordde.i 10 Nu
gebeurde het dat terwĳl S _amu

¨
el

bezig was het brandoffer te bren-
gen, de Filistĳnen zelf tegen _Is-
ra

¨
el ten strĳde oprukten. En Je-

hovah liet het nu op die dag met
luid geraas tegen de Filistĳnen
donderen,j om hen in verwarring
te brengen;k en zĳ leden voor _Is-
ra

¨
el de nederlaag.l 11 De man-

nen van _Isra
¨
el trokken er toen

vanuit M _izpa op uit en zetten de
Filistĳnen achterna en bleven
hen tot ten zuiden van Beth-
Kar neerslaan. 12 Toen nam S _a-
mu

¨
el een steenm en plaatste die

tussen M _izpa en Jes _ana en gaf
hem de naam _Eben-Ha _

¨
ezer. Bĳ-

gevolg zei hĳ: „Tot nu toe heeft
Jehovah ons geholpen.”n 13 Zo
werden de Filistĳnen bedwon-
gen, en zĳ kwamen niet meer in
het gebied van _Isra

¨
el;o en al de

dagen van S _amu
¨
el bleef de hand
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k Joz 10:10; Re 4:15; l De 20:4; De 28:7; m Ge
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1 SAMU
¨
EL 7:14–8:18 Samu

¨
el spreekt recht. Isra

¨
el wil een koning 372

van Jehovah tegen de Filistĳnen.a

14 Ende steden die de Filistĳnen
aan _Isra

¨
el ontnomen hadden, ble-

ven aan _Isra
¨
el terugkomen, van

_Ekron af tot Gath toe, en het
daarbĳ behorende gebied werd
door _Isra

¨
el uit de hand der Filis-

tĳnen bevrĳd.

En er ontstondvrede tussen _Is-
ra

¨
el en de Amorieten.b

15 En S _amu
¨
el bleef rechter

over _Isra
¨
el al de dagen van zĳn

leven.c 16 En hĳ maakte van
jaar tot jaar een reis en bezocht
in een kring B _etheld en G _ilgale en
M _izpaf en richtte in al deze plaat-
sen _Isra

¨
el.g 17 Maar het punt

waarheen hĳ terugkeerde, was
R _ama,h want daar was zĳn huis,
en daar richtte hĳ _Isra

¨
el. Voorts

bouwde hĳ daar een altaar voor
Jehovah.i

8 Nu geschiedde het dat zodra
S _amu

¨
el oud geworden was,

hĳ ertoe overging zĳn zonen als
rechters voor _Isra

¨
el aan te stel-

len.j 2 De naam van zĳn eerst-
geboren zoon nu was J _o

¨
el,k en de

naam van zĳn tweede Ab _ia;l zĳ
spraken recht te Bers _eba. 3 En
zĳn zonen bewandelden niet zĳn
wegen,m maar zĳ waren geneigd
onrechtvaardige winst na te ja-
genn en plachten steekpennin-
gen aan te nemeno en het recht
te buigen.p

4 Na verloop van tĳd kwamen
alle oudere mannen van _Isra

¨
elq

bĳeen, en zĳ gingen naar S _a-
mu

¨
el te R _ama 5 en zeiden tot

hem: „Zie! Gĳzelf zĳt oud gewor-
den, maar uw eigen zonen heb-
ben uw wegen niet bewandeld.
Stel nu toch een koning voor ons
aanr om ons te richten, zoals alle
nati

¨
en [hebben].” 6 Maar deze

zaak was kwaad in de ogen van
S _amu

¨
el, aangezien zĳ hadden

gezegd: „Geef ons toch een ko-
ning om ons te richten”, en S _a-
mu

¨
el ging in gebed tot Jehovah.s

7 Toen zei Jehovah tot S _amu
¨
el:t

„Luister naar de stem van het
volk met betrekking tot alles
wat zĳ tot u zeggen;u want niet
u hebben zĳ verworpen, maar

mĳ hebben zĳ verworpen, dat ik
geen koninga over hen zou zĳn.
8 Overeenkomstig al hun daden
die zĳ gedaan hebben van de dag
af dat ik hen uit Eg _ypte opvoer-
deb tot op deze dag, door mĳ
voortdurend te verlatenc en an-
dere goden te dienen,d zo doen zĳ
nu ook met u. 9 Nu dan, luis-
ter naar hun stem. Alleen dit, dat
gĳ hen ernstig dient tewaarschu-
wen, en gĳ moet hun vertellen
wat de koning die over hen zal re-
geren, rechtens toekomt.”e

10 S _amu
¨
el zei dus alle woor-

den van Jehovah tot het volk,
dat hem om een koning vroeg.
11 Voorts zei hĳ: „Dit zal datge-
newordenwat de koning die over
U zal regeren, rechtens toekomt:f

UW zonen zal hĳ nemeng en hen
voor zich op zĳn wagensh en on-
der zĳn ruitersi plaatsen, en som-
migen zullenvoor zĳnwagens uit
moeten lopen;j 12 en om voor
zich oversten over duizendk en
oversten over vĳftigl aan te stel-
len, en [sommigen] om voor hem
te ploegenm en zĳn oogst bin-
nen te halenn en zĳn oorlogs-o

en zĳn wagentuigp te vervaar-
digen. 13 En UW dochters zal
hĳ nemen als zalfmengsters en
kooksters en baksters.q 14 En
UW velden en UW wĳngaardenr

en UW olĳfbosjes,s de beste, zal
hĳ nemen en inderdaad aan zĳn
dienaren geven. 15 En van UW

zaaivelden en van UW wĳngaar-
den zal hĳ het tiende nemen,t en
hĳ zal [het] stellig aan zĳn hof-
beambtenu en zĳn dienaren ge-
ven. 16 En UW dienstknechten
en UW dienstmaagden en UW bes-
te runderen enUWezels zal hĳ ne-
men, en hĳ zal ze voor zĳn werk
moeten gebruiken.v 17 Van UW

kleinveekuddenw zal hĳ het tien-
de nemen, en zelf zult GIJ hem
tot knechten worden. 18 En op
die dag zult GIJ stellig roepen we-
gens UW koning,x die GIJ U geko-

o 1Kr 12:37; p 1Kon 4:26; q 1Kon 4:22; r 1Kon 21:7;

s 1Kr 27:28; t 1Kon 12:10; u Ge 37:36; 1Kr 28:1;

v 1Kon 5:16; w 1Kon 4:23; x 1Kon 12:4.
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373 Saul zoekt ezelinnen 1 SAMU
¨
EL 8:19–9:14

zen hebt, maar Jehovah zal U op
die dag geen antwoord geven.”a

19 Het volk weigerde echter
naar de stem van S _amu

¨
el te luis-

terenb en zei: „Neen, maar een
koning zal er over ons komen.
20 En wĳ, ook wĳ willen worden
als alle nati

¨
en,c en onze koning

moet ons richten en voor ons uit-
trekken en onze oorlogen voe-
ren.” 21 En S _amu

¨
el hoorde alle

woorden van het volk aan; daar-
na sprak hĳ ze ten aanhoren van
Jehovah.d 22 Toen zei Jehovah
tot S _amu

¨
el: „Luister naar hun

stem, en gĳ moet ervoor zorgen
dat een koning hen regeert.”e Bĳ-
gevolg zei S _amu

¨
el tot de mannen

van _Isra
¨
el: „Gaat heen, een ieder

naar zĳn stad.”

9 Nu was er een man uit B _en-
jamin, en zĳn naam was Kis,f

de zoon van Ab _i
¨
el, de zoon van

Z _eror, de zoon van B _echorath, de
zoon van Af _iah, een Benjaminiet,g

een zeer vermogend man.h 2 En
hĳ hadeen zoon, wiens naam Sauli

was, jong en knap, en geen man
van de zonen van _Isra

¨
el was knap-

per dan hĳ; van zĳn schouders af
opwaarts was hĳ langer dan heel
het volk.j

3 En de ezelinnenk die aan Kis,
de vader van Saul, behoorden, wa-
ren zoek geraakt. Daarom zei Kis
tot zĳn zoon Saul: „Neem alstu-
blieft een van de bedienden met u
mee en sta op, ga heen, zoek de
ezelinnen.” 4 Toen trok hĳ door
het bergland van _Efra

¨
ıml en ver-

volgens door het land Sal _isa,m en
zĳ vonden [ze] niet. Daarna trok-
ken zĳ door het land S _ahalim,
maar [daar] waren ze niet. Voorts
trok hĳ door het land van de
Benjaminieten, en zĳ vonden [ze]
niet.

5 Zĳzelf kwamen in het land
Zuf; en Saul, van zĳn kant, zei
tot zĳn bediende die bĳ hem was:
„Kom toch, en laten wĳ terug-
keren, opdat mĳn vader er niet
mee ophoudt zich om de ezelinnen
te bekommeren en werkelĳk be-
zorgd wordt over ons.”n 6 Maar
hĳ zei tot hem: „Zie alstublieft!

Er is in deze stad een man Gods,a

en de man staat hoog in aanzien.
Alles wat hĳ zegt, komt zonder
mankeren uit.b Laten wĳ nu daar-
heen gaan. Misschien kan hĳ ons
inlichten omtrent de weg die wĳ
moeten gaan.” 7 Hierop zei Saul
tot zĳn bediende: „En mochtenwĳ
gaan, wat zullen wĳ de man bren-
gen?,c want zelfs het brood is uit
onze zakken verdwenen, en er is
niets wat wĳ de manvan de [ware]
God bĳ wĳze van geschenkd kun-
nen brengen. Wat hebben wĳ bĳ
ons?” 8 De bediende dan ant-
woordde Saul nogmaals en zei:
„Zie! In mĳn hand bevindt zich
een kwart sikkele zilver, en ik
zal die aan de man van de [ware]
God moeten geven, en hĳ zal ons
moeten inlichten omtrent onze
weg.” 9 (In vroeger tĳden in _Is-
ra

¨
el zou de man wanneer hĳ God

ging zoeken, aldus hebben gespro-
ken: „Komt, en laten wĳ naar de
zienerf gaan.” Want de profeet
van vandaag werd in vroeger tĳ-
den gewoonlĳk ziener genoemd.)
10 Toen zei Saul tot zĳn bedien-
de: „Uw woord is goed.g Kom toch,
laten wĳ gaan.” Zĳ gingen dus
naar de stad waar de man van de
[ware] God was.

11 Terwĳl zĳ de helling naar
de stad opgingen, troffen zĳzelf
meisjes aan, die uitgingen om wa-
ter te putten.h Zĳ zeiden dan tot
hen: „Is de zieneri in deze plaats?”
12 Toen antwoordden zĳ hun en
zeiden: „Ja. Zie! Hĳ is u voor-
uit. Haast u nu, want hĳ is van-
daag naar de stad gekomen, om-
dat er vandaag op de hoge plaatsj

een slachtofferk voor het volk
is. 13 Zodra gĳlieden de stad
binnenkomt, zult GIJ hem dade-
lĳk vinden, voordat hĳ de hoge
plaats opgaat om te eten; want
het volk mag niet eten voordat hĳ
komt, want hĳ is degene die het
slachtoffer zegent.l Daarna pas
mogen de genodigden eten. Nu
dan, gaat naar boven, want hem
— juist nu zult GIJ hem vinden.”
14 Bĳgevolg gingen zĳ op naar de
stad. Toen zĳ midden in de stad
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1 SAMU
¨
EL 9:15–10:3 Saul bĳ Samu

¨
el, eet met hem, wordt gezalfd 374

kwamen, zie, daar kwam S _amu
¨
el

naar buiten, hun tegemoet, om de
hoge plaats op te gaan.

15 Jehovah nu had daags voor-
dat Saul kwam, S _amu

¨
els oor ont-

bloota en gezegd: 16 „Morgen
om deze tĳd zal ik een man uit
het land B _enjaminb naar u toe
sturen, en gĳ moet hem tot lei-
der over mĳn volk _Isra

¨
el zalven;c

en hĳ moet mĳn volk uit de hand
der Filistĳnen redden,d want ik
heb [de ellende van] mĳn volk ge-
zien, omdat hun luide geroep tot
mĳ is doorgedrongen.”e 17 En
S _amu

¨
el zelf zag Saul, en Jehovah,

van zĳn kant, antwoordde hem:
„Daar is de man van wie ik tot u
gezegd heb: ’Deze is het die mĳn
volk in toom zal houden.’ ”f

18 Toen trad Saul midden in de
poort op S _amu

¨
el toe en zei: „Ver-

tel mĳ toch alstublieft: Waar is
eigenlĳk het huis van de ziener?”
19 Hierop antwoordde S _amu

¨
el

Saul en zei: „Ik ben de ziener. Ga
voor mĳ uit de hoge plaats op, en
gĳlieden moet vandaag met mĳ
eten,g en morgenochtend moet
ik u heenzenden, en ik zal u al-
les vertellen wat in uw hart is.h

20 Wat de ezelinnen betreft die
gĳ drie dagen geleden zĳt kwĳt-
geraakt,i zet uw hartj daar niet
op, want ze zĳn gevonden. En
aan wie behoort al het begeer-
lĳke van _Isra

¨
el?k Behoort het

niet aan u en aan het hele huis
van uw vader?” 21 Daarop ant-
woordde Saul en zei: „Ben ik niet
een Benjaminiet, uit de klein-
stel van _Isra

¨
els stammen,m en [is]

mĳn familie [niet] de onbedui-
dendste van alle families van de
stam B _enjamin?n Waarom hebt
gĳ dan zo iets tot mĳ gespro-
ken?”o

22 Toen nam S _amu
¨
el Saul en

zĳn bediende mee en bracht hen
naar de eetzaal en gaf hun een
plaats aan het hoofdp van de ge-
nodigden; en zĳ waren met onge-
veer dertig man. 23 Later zei
S _amu

¨
el tot de kok: „Geef toch

het deel dat ik u gegeven heb,

waarvan ik u zei: ’Leg het bĳ u
weg.’” 24 De kok hief toen de
poot op, en wat daaraan was, en
zette die Saul voor. Vervolgens zei
hĳ: „Hier is datgene wat bewaard
is. Zet het u voor. Eet, want tot de
bestemde tĳd heeft men het voor
u bewaard, opdat gĳ met de ge-
nodigden moogt eten.” Zo at Saul
die dag met S _amu

¨
el. 25 Nadien

daalden zĳ van de hoge plaatsa

naar de stad af, waarna hĳ op het
platte dakb verder met Saul sprak.
26 Toen stonden zĳ vroeg op, en
het geschiedde dan zodra de dage-
raad opklom, dat S _amu

¨
el Saul op

het platte dak toeriep en zei: „Sta
toch op, opdat ik u kan heenzen-
den.” Saul stond dus op en ver-
volgens gingen zĳ met hun bei-
den, hĳ en S _amu

¨
el, naar buiten.

27 Terwĳl zĳ afdaalden aan de
rand van de stad, zei S _amu

¨
el zelf

tot Saul: „Zeg aan de bediendec

dat hĳ ons vooruit dient te lo-
pen” — hĳ liep dus door — „en
blĳf zelf nu staan, opdat ik u
het woord van God kan doen ho-
ren.”

10 Toen nam S _amu
¨
el de puld

met olie en goot die uit
over zĳn hoofd en kustee hem
en zei: „Is het niet omdat Jeho-
vah u tot leiderf over zĳn erf-
deelg heeft gezalfd? 2 Wanneer
gĳ vandaag van mĳ weggaat, zult
gĳ dicht bĳ het graf van R _achel,h

in het gebied van B _enjamin, te
Z _elzah, stellig twee mannen aan-
treffen, en zĳ zullen stellig tot
u zeggen: ’De ezelinnen die gĳ
zĳt gaan zoeken, zĳn gevonden,
maar nu heeft uw vader de zaak
van de ezelinneni opgegeven en
is hĳ bezorgd geworden over U

en zegt: „Wat zal ik in verband
metmĳn zoon doen?” ’j 3 En gĳ
moet vandaar nog verder trek-
ken en tot aan de grote boom
van T _abor komen, en daar moe-
ten u drie mannen tegemoet ko-
men die opgaan naar de [ware]
God te B _ethel;k

´
e

´
en draagt drie

bokjesl en
´
e

´
en draagt drie ronde
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375 Saul onder de profeten. Isra
¨
el naar Mizpa 1 SAMU

¨
EL 10:4-21

brodena en
´
e

´
en draagt een gro-

te kruik wĳn.b 4 En zĳ zullen
u stellig naar uw welstand vra-
genc en u twee broden geven, en
gĳ moet ze uit hun hand aanne-
men. 5 Het is daarna dat gĳ bĳ
de heuvel van de [ware] Godd zult
komen, waar een garnizoene van
de Filistĳnen is. En het dient te
geschieden dat zodra gĳ daar bĳ
de stad komt, gĳ stellig een groep
profetenf zult ontmoeten, die van
de hoge plaatsg afkomen,met een
snaarinstrumenth en tamboerĳni

en fluitj en harpk voorop, terwĳl
zĳ als profeten spreken. 6 En
de geestl van Jehovah zal stellig
ten aanzienvanuwerkzaamwor-
den, en gĳ zult stellig met hen als
een profeet sprekenm en in een
ander mens veranderd worden.
7 Enhetmoet gebeuren datwan-
neer deze tekenenn u overkomen,
doe dan zelf wat uw hand te doen
vindt,o want de [ware] God is met
u.p 8 En gĳ moet v

´
o

´
or mĳ naar

G _ilgalq afdalen; en zie! ik kom
tot u af om brandoffers te bren-
gen, om gemeenschapsoffersr op
te dragen. Zevens dagen dient gĳ
te blĳven wachten, tot ik bĳ u
kom, en ik zal u stellig laten we-
ten wat gĳ dient te doen.”

9 En het gebeurde dat zodra hĳ
zĳn schouder had omgewend om
van S _amu

¨
el weg te gaan, God

het hart van hem in een ander
ging veranderen;t voorts kwamen
al deze tekenenu op die dag uit.
10 Zĳ gingen dus vandaar naar
de heuvel, en zie, daar was een
groep profeten die hem tegemoet
kwam; terstondwerd de geest van
God ten aanzien van hem werk-
zaam,v en hĳ ging in hun midden
als een profeet spreken.w 11 Nu
geschiedde het dat toen allen die
hem van vroeger kenden, hem za-
gen, zie! daar profeteerde hĳ zo-
waar met profeten. Dientengevol-
ge zeiden de mensen tot elkaar:
„Wat is er nu met de zoon van
Kis gebeurd? Is Saul ook onder de
profeten?”x 12 Toen antwoord-

de een man vandaar en zei: „Maar
wie is hun vader?” Daarom is
het tot een spreekwoorda gewor-
den: „Is Saul ook onder de profe-
ten?”

13 Ten slotte hield hĳ op als
een profeet te spreken en kwam
op de hoge plaats. 14 Later zei
de broer van Sauls vader tot hem
en tot zĳn bediende: „Waar zĳt GIJ

naar toe geweest?” Hierop zei hĳ:
„De ezelinnen zoeken,b en wĳ gin-
gen steeds verder om te kĳken,
maar ze waren [er] niet. Zo kwa-
men wĳ bĳ S _amu

¨
el.” 15 Daarop

zei Sauls oom: „Vertel mĳ toch
alstublieft: Wat heeft S _amu

¨
el U

gezegd?” 16 Saul zei vervolgens
tot zĳn oom: „Hĳ heeft ons on-
miskenbaar meegedeeld dat de
ezelinnen gevonden waren.” En
de kwestie van het koningschap
waarover S _amu

¨
el gesproken had,

vertelde hĳ hem niet.c

17 Nu riep S _amu
¨
el het volk

bĳeen tot Jehovah te M _izpa,d

18 en hĳ zei tot de zonen van _Is-
ra

¨
el: „Dit heeft Jehovah, de God

van _Isra
¨
el, gezegd:e ’Ik was het

die _Isra
¨
el uit Eg _ypte heb opge-

voerd en die U vervolgens heb be-
vrĳd uit de hand van Eg _yptef en
uit de handvan alle koninkrĳken
die U verdrukten.g 19 Maar GIJ

— GIJ hebt heden UW God verwor-
pen,h die voor U een redder was
uit al UW rampen en UW noden, en
GIJ hebt vervolgens gezegd: „Neen,
maar een koning dient gĳ over ons
aan te stellen.” Nu dan, stelt U op
voor het aangezicht van Jehovah,
volgens UW stammeni en volgens
UWduizenden.’ ”

20 Bĳgevolg liet S _amu
¨
el alle

stammen van _Isra
¨
el naderbĳ ko-

men,j en de stam B _enjamin werd
aangewezen.k 21 Daarna liet
hĳ de stam B _enjamin volgens
zĳn families naderbĳ komen, en
de familie der Matrieten werd
aangewezen.l Ten slotte werd
Saul, de zoon van Kis, aange-
wezen.m En men ging hem zoe-
ken, en hĳ was niet te vinden.
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1 SAMU
¨
EL 10:22–11:11 Saul wordt Isra

¨
els eerste koning 376

22 Daarom raadpleegdena zĳ Je-
hovah verder: „Is de man al hier-
heen gekomen?” Waarop Jehovah
zei: „Hĳ is hier, verscholenb tus-
sen de bagage.” 23 Men snelde
dus heen en haalde hem ervan-
daan. Toen hĳ te midden van het
volk ging staan, was hĳ van zĳn
schouders af opwaarts langer dan
al het andere volk.c 24 Nu zei
S _amu

¨
el tot heel het volk: „Hebt

GIJ degene gezien die door Jeho-
vah gekozen is,d dat er niemand is
als hĳ onder heel het volk?” Toen
juichte heel het volk en zei: „Leve
de koning!”e

25 Daarna sprak S _amu
¨
el tot

het volk over datgene wat het ko-
ningschap rechtens toekwamf en
schreef het in een boek, en hĳ leg-
de dit neer voor het aangezicht
van Jehovah. Toen zond S _amu

¨
el

heel het volk heen, ieder naar
zĳn huis. 26 Wat Saul zelf be-
treft, hĳ ging naar zĳn huis te G _i-
bea,g en de dappere mannen wier
hart God geroerd had, gingen
toen met hem mee.h 27 Wat de
nietswaardige manneni aangaat,
zĳ zeiden: „Hoe zal deze ons red-
den?”j Bĳgevolg verachttenk zĳ
hem, en zĳ brachten hem geen en-
kel geschenk.l Maar hĳ bleef als
iemand die stom geworden was.m

11 Nu trok de Ammonietn N _a-
has op en legerde zich te-

gen J _abeso in G _ilead. Daarop
zeiden alle mannen van J _abes
tot N _ahas: „Sluit een verbond
met ons, opdat wĳ u dienen.”p

2 Toen zei de Ammoniet N _ahas
tot hen: „Op deze voorwaarde zal
ik hetmet Usluiten, op voorwaar-
de dat ieder van U het rechteroog
wordt uitgestoken,q en ik moet
dit als een smaad op heel _Isra

¨
el

leggen.”r 3 De oudere mannen
van J _abes zeiden op hun beurt
tot hem: „Geef ons zeven dagen
de tĳd, en wĳ willen boden door
heel het gebied van _Isra

¨
el zenden,

en indien er niemand is om ons te
redden,s dan moeten wĳ tot u uit-
gaan.” 4 Mettertĳd kwamen de

boden te G _ibeaa van Saul en spra-
ken de woorden ten aanhoren
van het volk, waarop heel het
volk zĳn stemverhief en ging we-
nen.b

5 Maar daar komt Saul achter
het rundvee aan van het veld, en
Saul zei vervolgens: „Wat scheelt
het volk, dat zĳ zouden wenen?”
Toenverhaalden zĳ hem dewoor-
den van de mannen van J _abes.
6 En de geestc van God werd
ten aanzien van Saul werkzaam
toen hĳ deze woorden hoorde, en
hĳ ontbrandde in hevige toorn.d

7 Hĳ nam dan een paar stieren
en sneed ze in stukken en zond
die door de hand der boden door
heel het gebied van _Isra

¨
ele en zei:

„Wie van ons niet uittrekt als
een volgeling van Saul en van S _a-
mu

¨
el — zo zal er met zĳn runde-

ren worden gedaan!”f Nu viel de
angstg voor Jehovahh op het volk,
zodat zĳ als

´
e

´
en mani uittrokken.

8 Toen nam hĳ te B _ezek het to-
tale aantal van hen op,j en er ble-
ken driehonderdduizend zonen
van _Isra

¨
el en dertigduizend man-

nen van J _uda te zĳn. 9 Zĳ zei-
den nu tot de boden die gekomen
waren: „Dit zult GIJ tot de man-
nen van J _abes in G _ilead zeggen:
’Morgen, als de zon heet wordt,
zal er redding voor U opdagen.’ ”k

Daarop kwamende boden en deel-
den het aan de mannen van J _abes
mee, en zĳ gaven uiting aan ver-
heuging. 10 Bĳgevolg zeiden de
mannen van J _abes: „Morgen zul-
len wĳ tot ulieden uitgaan, en GIJ

moet met ons doen naar al wat
goed is in UWogen.”l

11 Nu geschiedde het de vol-
gende dag dat Saulm het volk in
drie groepen ging verdelen;n en
zĳ drongen gedurende de mor-
genwakeo tot midden in de leger-
plaats door en sloegen vervolgens
de Ammonieten neerp totdat de
dag heet werd. Toen er sommigen
overgebleven bleken te zĳn, wer-
den zĳ voorts verstrooid, en er ble-
ven er onder hen geen twee bĳ
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377 Koningschap bevestigd. Samu
¨
els toespraak 1 SAMU

¨
EL 11:12–12:13

elkaar.a 12 Toen zei het volk tot
S _amu

¨
el: „Wie zegt er: ’Saul —

zal hĳ koning over ons zĳn?’b Le-
vert die mannen uit, opdat wĳ
hen ter dood kunnen brengen.”c

13 Saul zei echter: „Op deze dag
dient er geen man ter dood ge-
bracht te worden,d want heden
heeft Jehovah in _Isra

¨
el redding

bewerkt.”e

14 Later zei S _amu
¨
el tot het

volk: „Komt en latenwĳ naar G _il-
galf gaan om daar het koning-
schap te vernieuwen.”g 15 Zo
ging heel het volk naar G _ilgal, en
daar maakten zĳ vervolgens Saul
koning voor het aangezicht van
Jehovah te G _ilgal. Voorts droe-
gen zĳ daar voor het aangezicht
van Jehovah gemeenschapsoffers
op,h en Saul en alle mannen van

_Isra
¨
el bleven zich daar uitermate

verheugen.i

12 Ten slotte zei S _amu
¨
el tot

geheel _Isra
¨
el: „Ziet, ik heb

naar UW stem geluisterd in al-
les wat GIJ mĳ gezegd hebt,j dat
ik een koning over U moest doen
regeren.k 2 Nu dan, ziet, de ko-
ning wandelt voor UWaangezicht!l

Wat mĳ betreft, ik ben oudm en
grĳsn geworden, en mĳn zonen,
ziet, zĳ zĳn bĳ U,o en ik — ik heb
van mĳn jeugd af tot op deze dag
voor UW aangezicht gewandeld.p

3 Hier ben ik. Getuigt tegen mĳ
ten overstaan van Jehovah en
ten overstaan van zĳn gezalfde:q

Wiens stier heb ik genomen of
wiens ezel heb ik genomenr of wie
heb ik afgezet of wie heb ik on-
derdrukt of uit wiens hand heb ik
zwĳggeld aangenomen om daar-
mee mĳn ogen te verbergen?s En
ik zal ulieden vergoeding geven.”t

4 Hierop zeiden zĳ: „Gĳ hebt ons
niet afgezet, en gĳ hebt ons niet
onderdrukt, en gĳ hebt uit nie-
mands hand ook maar iets aan-
genomen.”u 5 Daarom zei hĳ tot
hen: „Jehovah is getuige tegen U,
en zĳn gezalfdev is heden getui-
ge, dat GIJ volstrekt niets in mĳn
hand hebt aangetroffen.”w Hierop
zeiden zĳ: „Hĳ is getuige.”

6 Vervolgens zei S _amu
¨
el tot

het volk: „Jehovah [is getuige],
die zich van M _ozes en A _

¨
aron

heeft bediend en die UW voorva-
ders uit het landEg _ypte heeft op-
gevoerd.a 7 Nu dan, stelt U op,
en ik moet voor het aangezicht
van Jehovah UW rechter zĳn [en
U] alle rechtvaardige daden [ver-
halen]b die Jehovah ten aanzien
van U en UW voorvaders heeft
verricht.

8 Zodra J _akob in Eg _ypte was
gekomenc en UW voorvaders tot
Jehovah om hulp gingen roepen,d

zond Jehovah voorts M _ozese en
A _

¨
aron, opdat zĳ UW voorvaders

uit Eg _ypte zouden leiden en hen
op deze plaats zouden doen wo-
nen.f 9 Zĳ dan vergaten Jeho-
vah, hun God,g zodat hĳ hen in
de hand van S _isera,h de legerover-
ste van H _azor, en in de hand van
de Filistĳneni en in de hand van
de koning van M _oabj verkocht,k

en dezen bleven tegen hen strĳ-
den. 10 Toen riepen zĳ tot Je-
hovah om hulpl en zeiden: ’Wĳ
hebben gezondigd,m want wĳ heb-
ben Jehovah verlaten om de B _a-
alsn en de Astorethbeelden te die-
nen;o nu dan, bevrĳdp ons uit de
hand van onze vĳanden, opdat
wĳ u kunnen dienen.’ 11 Daar-
op zond Jehovah Jerubb _a

¨
alq en

B _edan en J _eftar en S _amu
¨
els en

bevrĳdde U uit de hand van UW

vĳanden rondom, opdat GIJ in ze-
kerheid kondt wonen.t 12 Toen
GIJ zaagt dat N _ahas,u de koning
van de zonen van _Ammon, tegen
U was opgetrokken, zĳt GIJ tot
mĳ blĳven zeggen: ’Neen, maar
een koning dient over ons te rege-
ren!’,v terwĳl Jehovah, UWGod, al
die tĳd UW Koning was.w 13 Nu
dan, daar hebt GIJ de koning die
GIJ gekozen hebt, om wie GIJ ge-
vraagd hebt;x en ziet, Jehovah
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1 SAMU
¨
EL 12:14–13:5 Samu

¨
el geeft raad. Saul kiest leger uit 378

heeft een koning over U aange-
steld.a 14 Indien GIJ Jehovah
zult vrezenb en hem werkelĳk
zult dienenc enwerkelĳk zĳn stem
zult gehoorzamen,d en niet weer-
spannig zult zĳne tegen het bevel
van Jehovah, zullen zowel GIJ als
de koning die over Umoet regeren,
stellig navolgers van Jehovah, UW

God, blĳken te zĳn. 15 Maar in-
dien GIJ de stem van Jehovah niet
zult gehoorzamenf en werkelĳk
weerspannig zult zĳn tegen het
bevel van Jehovah,g zal de hand
van Jehovah stellig tegen U en UW

vaderen blĳken te zĳn.h 16 Stelt
U nu ook op en ziet deze grote
zaak die Jehovah voor UW ogen
doet. 17 Is het heden niet [de
tĳd van de] tarweoogst?i Ik zal tot
Jehovah roepenj dat hĳ dondersla-
gen en regen moge geven;k weet
dan en ziet dat het kwaad dat GIJ

in de ogen van Jehovah hebt ge-
daan door voor U een koning te
vragen, zeer groot is.”l

18 Toen riep S _amu
¨
el tot Jeho-

vah,m en Jehovah gaf vervolgens
donderslagen en regen op die dag,n

zodat heel het volk zeer bevreesd
werd voor Jehovah en voor S _a-
mu

¨
el. 19 Nu zei heel het volk

tot S _amu
¨
el: „Bido ten behoeve

van uw knechten tot Jehovah,
uw God, daar wĳ niet willen ster-
ven; want wĳ hebben aan al onze
zonden nog een kwaad toege-
voegd door voor ons een koning
te vragen.”

20 S _amu
¨
el dan zei tot het volk:

„Weest niet bevreesd.p GIJ —
GIJ hebt al dit kwaad bedreven.
Wĳkt er alleen niet van af Je-
hovah te volgen,q en GIJ moet
Jehovah dienen met geheel UW

hart.r 21 En GIJ moogt niet af-
wĳken om de onwerkelĳkhedens

te volgen, die geen baat verschaf-
fent en niet kunnen bevrĳden,
omdat ze onwerkelĳkheden zĳn.
22 Want Jehovah zal zĳn volk
niet in de steek latenu ter wille
van zĳn grote naam,v omdat Jeho-
vah het op zich genomen heeft U

tot zĳn volk te maken.a 23 Ook
wat mĳ betreft, het is ondenk-
baar van mĳn zĳde dat ik tegen
Jehovah zou zondigen door op te
houden ten behoeve van U te bid-
den;b en ik moet U in de goe-
dec en rechte weg onderrichten.d

24 Vreeste alleen Jehovah, en GIJ

moet hem in waarheid dienen met
geheel UW hart;f want ziet wat
voor grote dingen hĳ voor U heeft
gedaan.g 25 Maar indien GIJ on-
miskenbaar doet wat kwaad is,
zult GIJ worden weggevaagd,h GIJ

zowel als UW koning.”i

13 Saul was [?] jaar oud toen
hĳ begon te regeren,j en

twee jaar lang regeerde hĳ over _Is-
ra

¨
el. 2 En Saul koos zich voorts

drieduizend man uit _Isra
¨
el; en

tweeduizend kwamen er bĳ Saul
te M _ichmask en in het bergland
van B _ethel, en duizend bleken er
bĳ J _onathanl te G _ibeam van B _en-
jamin te zĳn, en de rest van het
volk zond hĳ weg, ieder naar zĳn
tent. 3 Toen versloeg J _onathan
het garnizoenn van de Filistĳ-
neno dat te G _ebap lag; en de Filis-
tĳnen kregen het te horen. Wat
Saul betreft, hĳ liet in het gehe-
le land op de hoorn blazenq en
zei: „Laat de Hebree

¨
en [het] ho-

ren!” 4 En heel _Isra
¨
el zelf hoor-

de zeggen: „Saul heeft een garni-
zoen van de Filistĳnen verslagen
en nu is _Isra

¨
el bĳ de Filistĳnen in

een kwade reukr gekomen.” Het
volkwerd dus bĳeengeroepen om
Saul te volgen naar G _ilgal.s

5 En de Filistĳnen, van hun
kant, brachten [hun troepen]
bĳeen om tegen _Isra

¨
el te strĳ-

den: dertigduizend strĳdwagenst

en zesduizend ruiters en een
[voet]volk zo talrĳk als de zand-
korrels die aan de zeeoever zĳn;u

zĳ dan trokken op en legerden
zich te M _ichmas, ten oosten van
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379 Saul offert; door Samu
¨
el terechtgewezen 1 SAMU

¨
EL 13:6-23

Beth- _Aven.a 6 En de mannen
van _Isra

¨
el zelf zagen dat zĳ in

grote noodverkeerden,b want het
volk kreeg het zwaar te verdu-
ren; en het volk ging zich ver-
bergen in de grottenc en de spe-
lonken en de steile rotsen en
de gewelven en de waterputten.
7 Erwaren zelfs Hebree

¨
en die de

Jord _a _an overtrokkend naar het
land van Gade en G _ilead. Saul
zelf was echter nog te G _ilgal, en
al het volk volgde hem bevend.f

8 En hĳ bleef zeven dagen wach-
ten, tot de bestemde tĳd die S _a-
mu

¨
el [had gesteld];g en S _amu

¨
el

kwam niet naar G _ilgal, en het
volk verstrooide zich van hem
vandaan. 9 Ten slotte zei Saul:
„Brengt het brandoffer en de ge-
meenschapsoffers bĳ mĳ.” Ver-
volgens offerde hĳ het brand-
offer.h

10 Nu gebeurde het dat hĳ nog
maar nauwelĳks gereed was met
het brengen van het brandoffer,
of daar kwam S _amu

¨
el aan. Saul

ging derhalve naar buiten, hem
tegemoet, om hem te zegenen.i

11 Toen zei S _amu
¨
el: „Wat hebt

gĳ gedaan?”j Hierop zei Saul: „Ik
zag dat het volk zich van mĳ ver-
strooid had,k en gĳ — gĳ zĳt niet
binnen de bestemde dagen geko-
men,l en de Filistĳnen brachten
te M _ichmas [hun troepen] bĳeen,m

12 dus zei ik bĳ mĳzelf:n ’Nu
zullen de Filistĳnen op mĳ af-
komen te G _ilgal, en ik heb het
aangezicht van Jehovah niet ver-
murwd.’ Zo dwong ik mĳzelfo en
ben het brandoffer gaan offeren.”

13 Daarop zei S _amu
¨
el tot Saul:

„Gĳ hebt dwaas gehandeld.p Gĳ
hebt het gebodq van Jehovah, uw
God, dat hĳ u geboden heeft,r

niet onderhouden, want hadt gĳ
dit wel gedaan, dan zou Jehovah
uw koninkrĳk over _Isra

¨
el tot on-

bepaalde tĳd bevestigd hebben.
14 En nu zal uw koninkrĳk niet
bestendig zĳn.s Jehovah zal zich
stellig een man vinden aange-
naam naar zĳn hart;t en Jehovah
zal hem tot leideru over zĳn volk

aanstellen, omdat gĳ niet hebt
onderhouden wat Jehovah u ge-
boden had.”a

15 Toen stond S _amu
¨
el op en

ging van G _ilgal op naar G _ibea van
B _enjamin, en Saul ging ertoe over
het volk, degenen die zich nog
bĳ hem bevonden, te tellen: on-
geveer zeshonderd man.b 16 En
Saul en zĳn zoon J _onathan en
het volk dat zich nog bĳ hen be-
vond, verbleven teG _ebac vanB _en-
jamin. Wat de Filistĳnen betreft,
zĳ hadden zich te M _ichmasd gele-
gerd. 17 Enhet stroopcomman-
do trok er telkens vanuit de le-
gerplaats der Filistĳnen in drie
groepene op uit. De ene groep
sloeg dan de weg in naar _Ofra,f

naar het land S _ual, 18 en de an-
dere groep sloeg telkens de weg
in naar Beth-H _oron,g en de derde
groep sloeg gewoonlĳk de weg in
naar de grens die uitziet over het
dal van Z _ebo

¨
ım, in de richting van

de wildernis.

19 Nu was er in heel het land
van _Isra

¨
el geen smid te vinden,

want de Filistĳnen hadden ge-
zegd: „Opdat de Hebree

¨
en geen

zwaard of speer vervaardigen.”h

20 En alle Isra
¨
elieten plachten

naar de Filistĳnen af te trekken
om ieder zĳn ploegschaar of zĳn
houweel of zĳn bĳl of zĳn sik-
kel te laten scherpen.i 21 En
de prĳs voor het scherpen bleek
een pim te zĳn voor de ploeg-
scharen en voor de houwelen en
voor de drietandige werktuigen
en voor de bĳlen en voor het
vastzetten van de ossenprikkel.j

22 En het geschiedde op de dag
van de strĳd dat er geen zwaardk

of speer te vinden was in de hand
van iemand van het volk dat bĳ
Saul en J _onathan was; men kon
er echter wel een vinden die aan
Saull en aan zĳn zoon J _onathan
behoorde.

23 Een voorpostm van de Filis-
tĳnen nu placht uit te trekken
naar de ravĳnpas van M _ichmas.n

n 1Sa 13:2; 1Sa 14:5; Jes 10:28.
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14 Nu gebeurde het op zekere
dag dat J _onathan,a de zoon

van Saul, voorts tot de bediende
die zĳn wapens droeg, zei: „Kom
toch en latenwĳ oversteken naar
de voorpost van de Filistĳnen die
daar aan de overkant zĳn.” Hĳ
vertelde er echter niets van aan
zĳn vader.b 2 En Saul verbleef
aan de rand van G _ibeac onder
de granaatappelboom die in M _i-
gron staat; en het volk dat bĳ
hem was, was ongeveer zeshon-
derd man.d 3 (En Ah _ia, de zoon
van Ah _itub,e de broer van _Ika-
bod,f de zoon van P _inehas,g de
zoon van _Eli,h de priester van Je-
hovah te S _ilo,i droeg de efod.j) En
het volk zelf wist niet dat J _ona-
thanwas weggegaan. 4 Tussen
de doorgangen nu waarlangs J _o-
nathan zocht over te steken naar
de voorpostk van de Filistĳnen,
bevond zich aan de ene zĳde een
tandvormige steile rots en aan
de andere zĳde een tandvormige
steile rots, en de naamvan de ene
was B _ozez en de naam van de an-
dere was S _ene. 5 De ene tand
stond als een zuil in het noorden
tegenover M _ichmas,l en de ande-
re stond in het zuiden tegenover
G _eba.m

6 J _onathan dan zei tot de be-
diende, zĳn wapendrager: „Kom
toch en latenwĳ oversteken naar
de voorpost van die onbesnede-
nen.n Misschien zal Jehovah voor
ons werken, want voor Jehovah
is er geen beletsel om door ve-
len of door weinigen te redden.”o

7 Hierop zei zĳn wapendrager
tot hem: „Doe al wat in uw hart
is. Wend u waarheen gĳ wilt. Zie,
ik ben met u, in overeenstem-
ming met uw hart.”p 8 Toen zei
J _onathan: „Zie, wĳ steken over
naar de mannen, en laten wĳ ons
aan hen vertonen. 9 Indien zĳ
nu zo tot ons zeggen: ’Blĳft staan,
totdat wĳ bĳ U komen!’, dan moe-
ten wĳ blĳven staan waar wĳ zĳn
en dienen wĳ niet naar hen toe
te klimmen. 10 Maar zeggen zĳ
zo: ’Klimt tot ons op!’, dan moeten

wĳ naar boven klimmen, want Je-
hovah zal hen stellig in onze hand
geven, en dit is voor ons het te-
ken.”a

11 Toen vertoonden beiden zich
aan de voorpost van de Filistĳ-
nen. Hierop zeiden de Filistĳnen:
„Daar komen de Hebree

¨
en uit de

holen waarin zĳ zich verscholen
hebben.”b 12 De mannen van de
voorpost dan antwoordden J _ona-
than en zĳn wapendrager en zei-
den: „Klimt tot ons op, en wĳ wil-
len U iets te verstaan geven!”c

Terstond zei J _onathan tot zĳn wa-
pendrager: „Klim achter mĳ aan,
want Jehovah zal hen stellig in de
hand van _Isra

¨
el geven.”d 13 En

J _onathan klom op handene en voe-
ten steeds verder naar boven, en
zĳn wapendrager achter hem aan;
zĳ dan vielen voor J _onathan,f en
zĳn wapendrager bracht hen ach-
ter hem ter dood.g 14 En de eer-
ste slachting die J _onathan en zĳn
wapendrager onder hen aanricht-
ten, bedroeg zowat twintigman op
de oppervlakte van ongeveer een
half juk land.

15 Toen ontstond er een be-
vingh in de legerplaats op het veld
en onder al het volk van de voor-
post; en het stroopcommandoi

beefde, zelfs zĳ, en de aarde ging
schudden,j en het werd een van
God afkomstige beving.k 16 En
de wachters die bĳ Saul in G _ibea
van B _enjamin behoorden,l zagen
het ten slotte, en zie! het gewoel
zwenkte her- en derwaarts.m

17 Toen zei Saul tot het volk
dat bĳ hem was: „Houdt alstu-
blieft een telling en ziet wie er
van ons is weggegaan.” Toen zĳ
een telling hielden, wel, zie! J _o-
nathan en zĳn wapendrager wa-
ren er niet. 18 Saul zei nu tot
Ah _ia:n „Breng toch de ark van
de [ware] God hierheen!”o (Want
de ark van de [ware] God bevond
zich op die dag bĳ de zonen van

_Isra
¨
el.)p 19 Nu geschiedde het

dat terwĳl Saul tot de priester
sprak,q het gewoel dat in de leger-
plaats der Filistĳnen was, bleef
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381 Vĳanden verslagen. Sauls eed. Volk eet bloed 1 SAMU
¨
EL 14:20-36

aanhouden en hoe langer hoe er-
ger werd. Toen zei Saul tot de
priester: „Trek uw hand terug.”
20 Zo werden Saul en al het volk
dat bĳ hem was, opgeroepen.a Zĳ
dan kwamen tot aan de [plaats
van de] strĳd, en zie, het zwaard
van een ieder had zich tegen
zĳn naaste gekeerd;b de verwarde
vlucht was zeer groot. 21 En de
Hebree

¨
en die zoals vroeger tot de

Filistĳnen waren gaan behorenc

en die met hen in het legerkamp
rondom waren opgetrokken, ja,
ook zĳ gaven er nu blĳk van met

_Isra
¨
el te zĳn, dat bĳ Saul en J _ona-

than was. 22 Ook alle mannen
van _Isra

¨
el die zich in het berg-

land van _Efra
¨
ım verscholen had-

den,d hoorden dat de Filistĳnen op
de vlucht waren geslagen, en ook
zĳ zaten hen toen op de hielen in
de strĳd. 23 Jehovah dan reddee

_Isra
¨
el op die dag, en de strĳd zelf

strekte zich uit tot voorbĳ Beth-

_Aven.f

24 En de mannenvan _Isra
¨
el zelf

kregen het die dag zwaar te ver-
duren, en toch stelde Saul het
volk onder een eedsgelofte,g door
te zeggen: „Vervloekt is de man
die brood eet v

´
o

´
or de avond en eer

ik mĳ op mĳn vĳanden gewrokenh

heb!” En niemand van het volk
proefde brood.i

25 En allen van het land kwa-
men in het bos toen er zich ho-
ningj over de gehele oppervlakte
van het veld bevond. 26 Toen
het volk in het bos kwam, wel,
zie! daar droop honing,k maar er
was niemand die de hand naar de
mond bracht, want het volk was
bevreesd voor de eed.l 27 Wat
J _onathan aangaat, hĳ had niet ge-
luisterd toen zĳn vader het volk
onder een eed stelde;m hĳ strekte
dus de punt van de staf die hĳ in
de hand had uit en doopte die in
de honingraat en bracht de hand
weer naar de mond, en zĳn ogen
gingen stralen.n 28 Toen nam
iemand uit het volk het woord
en zei: „Uw vader heeft het volk
onder een plechtige eed gesteld

en gezegd: ’Vervloekt is de man
die vandaag brood eet!’ ”a (En het
volk raakte vermoeid.b) 29 J _o-
nathan zei echter: „Mĳn vader
heeft de banvloek over het land
gebracht.c Ziet alstublieft hoe
mĳn ogen gestraald hebben om-
dat ik dat beetje honing heb ge-
proefd.d 30 Hoeveel te meer, in-
dien het volk vandaag slechts
had gegetene van de buit van zĳn
vĳanden, die het gevonden heeft!f

Want nu is de slachting onder de
Filistĳnen niet groot geweest.”g

31 En op die dag bleven zĳ de
Filistĳnen neerslaan, van M _ich-
mash tot _Ajaloni toe, en het volk
werd zeer vermoeid.j 32 En het
volk wierp zich nu gulzig op de
buitk en nam schapen en run-
deren en kalveren en slachtte
ze op de aarde, en het volk ging
[het vlees] eten met het bloed.l

33 Men deelde het dus aan Saul
mee en zei: „Zie! Het volk zon-
digt tegen Jehovah door [vlees]
te eten met het bloed.”m Hier-
op zei hĳ: „GIJ hebt trouweloos
gehandeld. Rolt eerst een grote
steen naar mĳ toe.” 34 Daarna
zei Saul: „Verspreidt U onder het
volk, en GIJ moet tot hen zeggen:
’Brengt hier bĳ mĳ, ieder van
U zĳn stier en ieder zĳn schaap,
en GIJ moet de slachting op deze
plaats doen geschieden, alsook
het eten, en GIJ moogt niet te-
gen Jehovah zondigen door [vlees]
met het bloed te eten.’ ”n Bĳgevolg
bracht heel het volk die nacht
ieder zĳn stier die in zĳn hand
was, en verrichtte daar de slach-
ting. 35 Voorts bouwde Saul een
altaaro voor Jehovah. Hiermee
maakte hĳ een begin met het
bouwenvan een altaar voor Jeho-
vah.p

36 Later zei Saul: „Laten wĳ
bĳ nacht aftrekken, de Filistĳ-
nen achterna, en hen uitplunde-
ren tot de morgen aanlichtq en
niemand van hen overlaten.”r

Hierop zeiden zĳ: „Doe al wat
goed is in uw ogen.” Toen zei de
priester: „Laten wĳ hier tot de
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[ware] God naderen.”a 37 En
Saul raadpleegde nu God: „Zal
ik aftrekken, de Filistĳnen ach-
terna?b Zult gĳ hen in de hand
van _Isra

¨
el geven?”c En hĳ ant-

woordde hem niet op die dag.d

38 Daarom zei Saul: „Treedt hier
nader,e al GIJ voornaamste man-
nen van het volk,f en gaat na
en ziet op welke wĳze deze zon-
de heden tot stand is gekomen.
39 Want zo waar Jehovah leeft,
die deBevrĳder van _Isra

¨
el is, al is

het in mĳn zoon J _onathan, toch
zal hĳ beslist sterven.”g Maar er
was niemanduit heel het volk die
hem antwoord gaf. 40 Vervol-
gens zei hĳ tot geheel _Isra

¨
el: „G

´
I
´
J

zult aan de ene kant komen, en ik
en mĳn zoon J _onathan — wĳ zul-
len aan de andere kant komen.”
Hierop zei het volk tot Saul: „Doe
wat goed is in uw ogen.”h

41 Nu zei Saul tot Jehovah: „O
God van _Isra

¨
el, geef toch Tum-

mim!”i Toen werden J _onathan en
Saul aangewezen, en het volk zelf
ging vrĳuit.j 42 Hierop zei Saul:
„Werpt het lotk om te beslissen
tussen mĳ en mĳn zoon J _ona-
than.” En J _onathan werd aange-
wezen. 43 Toen zei Saul tot J _o-
nathan: „Vertel mĳ toch: Wat hebt
gĳ gedaan?”l J _onathan dan vertel-
de hem en zei: „Ik heb inderdaad
een beetje honing geproefd aan de
punt van de staf die ik in mĳn
hand heb.m Hier ben ik! Laat mĳ
sterven!”

44 Hierop zei Saul: „Zo moge
God doen en zo moge hĳ daar-
aan toevoegen,n indien gĳ niet
beslist zult sterven,o J _onathan.”
45 Maar het volk zei tot Saul:
„Dient J _onathan, die deze grote
redding in _Isra

¨
el bewerkt heeft,p

te sterven? Dat is ondenkbaar!q

Zowaar Jehovah leeft,r geen haars

van zĳn hoofd zal ter aarde vallen;
want hĳ heeft vandaag met God
gewerkt.”t Zo kocht het volk J _ona-
than los,u en hĳ stierf niet.

46 Aldus staakte Saul de ach-
tervolging van de Filistĳnen, en

de Filistĳnen zelf gingen naar
hun plaats.a

47 En Saul zelf nam het ko-
ningschap over _Isra

¨
elb en ging

rondom oorlog voeren tegen al
zĳn vĳanden, tegen M _oabc en te-
gen de zonen van _Ammond en te-
gen _Edome en tegen de koningen
van Z _obaf en tegen de Filistĳ-
nen;g en overal waarheen hĳ zich
wendde, diende hĳ veroordeling
toe.h 48 En hĳ bleef zich dap-
per gedrageni en versloeg vervol-
gens _Amalekj en bevrĳdde _Isra

¨
el

uit de hand van hun plunderaar.

49 De zonenvan Saul nu waren
J _onathank en J _isvi en Malkis _ua,l

en wat de namen van zĳn twee
dochters betreft, de naam van de-
gene die het eerst werd geboren,
was M _erabm en de naam van de
jongste was M _ichal.n 50 En de
naam van Sauls vrouw was Ahi-
n _oam, de dochter van Ahim _a

¨
az,

en de naam van zĳn legeroverste
was _Abner,o de zoon van Ner, de
oom van Saul. 51 En Kisp was
de vader van Saul, en Ner,q de va-
der van _Abner, was de zoon van
Ab _i

¨
el.

52 En de oorlogvoering tegen
de Filistĳnen bleef hevig, al de
dagen van Saul.r Wanneer Saul
een sterke man of een dappere
persoon zag, dan vergaderde hĳ
hem tot zich.s

15 Toen zei S _amu
¨
el tot Saul:

„Mĳ heeft Jehovah gezon-
den om u tot koning over zĳn
volk _Isra

¨
el te zalven;t nu dan, luis-

ter naar de stem van de woorden
van Jehovah.u 2 Dit heeft Jeho-
vah der legerscharenv gezegd: ’Ik
moet rekenschap vorderenw van
wat _Amalek _Isra

¨
el heeft aange-

daan, toen hĳ hem in de weg trad
terwĳl hĳ uit Eg _ypte optrok.x

3 Ga nu heen, en gĳ moet _Ama-
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383 Sauls ongehoorzaamheid inzake Amalek 1 SAMU
¨
EL 15:4-20

lek verslaana en hem met al wat
hĳ bezit aan de vernietiging prĳs-
geven,b en gĳ moogt geen mededo-
gen met hem hebben, en gĳ moet
hen ter dood brengen,c zowel man
als vrouw, zowel kind als zuige-
ling,d zowel stier als schaap, zo-
wel kameel als ezel.’ ”e 4 Bĳge-
volg riep Saul het volk op en telde
hen te Tel _a

¨
ım:f tweehonderddui-

zend manvoetvolk en tienduizend
mannen van J _uda.g

5 Saul kwam nu tot aan de stad
van _Amalek en legde zich toen
in hinderlaag bĳ het stroomdal.
6 Ondertussen zei Saul tot de Ke-
nieten:h „Gaat weg, verwĳdert U,i

trekt af uit het midden der Ama-
lekieten, opdat ik u niet met hen
wegvaag. Wat u aangaat, gĳ hebt
liefderĳke goedheid betracht je-
gens alle zonen van _Isra

¨
elj toen zĳ

uit Eg _ypte optrokken.”k De Kenie-
ten verwĳderden zich dus uit het
midden van _Amalek. 7 Daar-
na ging Saul ertoe over _Amalek
te verslaan,l van Hav _ilam af tot
aan Sur,n dat tegenover Eg _ypte
ligt. 8 En hĳ slaagde erin _Agag,o

de koning van _Amalek, levend ge-
vangen te nemen, en al het ove-
rige volk gaf hĳ aan de vernie-
tiging prĳs met de scherpte van
het zwaard.p 9 Maar Saul en het
volk hadden mededogenmet _Agag
en met het beste van het klein-
vee en het rundveeq en de vette
[dieren] en met de rammen en met
alles wat goed was, en zĳ wilden
ze niet aan de vernietiging prĳsge-
ven.r Alle goederen echter die ver-
achtelĳk en verworpen waren, die
gaven zĳ aan de vernietiging prĳs.

10 Het woord van Jehovah
kwam nu tot S _amu

¨
el en luidde:

11 „Het spĳt mĳ werkelĳks dat
ik Saul als koning heb doen re-
geren, want hĳ heeft zich van
het volgen van mĳ afgekeerdt en
mĳn woorden niet ten uitvoer
gebracht.”u En het bedroefde S _a-
mu

¨
el,v en hĳ bleef de hele nacht

tot Jehovah roepen.w 12 Toen
stond S _amu

¨
el vroeg op om Saul

in de morgen tegemoet te gaan.
Maar S _amu

¨
el ontving het volgen-

de bericht: „Saul is te K _armela

gekomen, en zie! hĳ richtte zich
daar een monument op,b en toen
is hĳ omgekeerd en verder ge-
trokken en afgedaald naarG _ilgal.”
13 Ten slotte kwam S _amu

¨
el bĳ

Saul, waarop Saul tot hem zei:
„Gezegendc zĳt gĳ door Jehovah.
Ik heb het woord van Jehovah ten
uitvoer gebracht.”d 14 Maar S _a-
mu

¨
el zei: „Wat betekent dan dat

geluid van het kleinvee in mĳn
oren en het geluid van het rund-
vee dat ik hoor?”e 15 Hierop zei
Saul: „Van de Amalekieten heb-
ben zĳ die meegebracht, want het
volkf had mededogen met het bes-
te van het kleinvee en het rund-
vee, met het doel slachtoffers te
brengen aan Jehovah, uw God;g

maar wat overgebleven was, heb-
ben wĳ aan de vernietiging prĳs-
gegeven.” 16 Nu zei S _amu

¨
el tot

Saul: „Houd op! En ik moet u mee-
delen wat Jehovah vannacht tot
mĳ heeft gesproken.”h Hĳ zei dus
tot hem: „Spreek!”

17 En S _amu
¨
el vervolgde: „Was

het niet toen gĳ klein in uw
eigen ogen waarti dat gĳ hoofd
van de stammenvan _Isra

¨
el waart

en Jehovah u vervolgens tot ko-
ning over _Isra

¨
el heeft gezalfd?j

18 Later zond Jehovah u uit met
een opdracht en zei: ’Ga, en gĳ
moet de zondaars,k de Amalekie-
ten, aan de vernietiging prĳsge-
ven en tegen hen strĳden totdat
gĳ hen uitgeroeid zult hebben.’l

19 Waarom hebt gĳ dan de stem
van Jehovah niet gehoorzaamd,
maar zĳt gĳ u gulzig op de buit
gaan werpenm en gaan doen wat
kwaad was in de ogen van Jeho-
vah?”n

20 Doch Saul zei tot S _amu
¨
el:

„Maar ik h
´
eb de stem van Jeho-

vah gehoorzaamdo doordat ik in
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¨
EL 15:21–16:2 Saul bestraft; als koning verworpen 384

opdracht b
´
en gegaan waarheen

Jehovah mĳ had gezonden, en ik
heb _Agag, de koning van _Amalek,
meegebracht,a maar _Amalek heb
ik aan de vernietiging prĳsgege-
ven.b 21 Het volkc dan nam uit
de buit schapen en runderen, de
keur daarvan als iets wat aan de
vernietiging was prĳsgegeven, om
te G _ilgald slachtoffers te brengene

aan Jehovah, uw God.”

22 S _amu
¨
el zei hierop: „Heeft Je-

hovah evenveel behagen in brand-
offersf en slachtoffers als in het
gehoorzamen van de stem van Je-
hovah? Zie! Gehoorzameng is be-
ter dan een slachtoffer,h aandacht
schenken [beter] dan het veti van
rammen; 23 want weerspannig-
heidj is hetzelfde als de zonde van
waarzeggerĳ,k en aanmatigend
vooruitdringen hetzelfde als [het
gebruiken van] magische kracht
en terafim.l Daar gĳ het woord
van Jehovahm hebt verworpen,
verwerpt hĳ dienovereenkomstig
u als koning.”n

24 Toen zei Saul tot S _amu
¨
el: „Ik

heb gezondigd;o want ik heb het
bevel van Jehovah en uw woor-
den overtreden, omdat ik het volk
vreesdep en daarom hun stem heb
gehoorzaamd. 25 Nu dan, ver-
geefq alstublieft mĳn zonde en
keer met mĳ terug, opdat ik mĳ
voor Jehovah kan neerwerpen.”r

26 Maar S _amu
¨
el zei tot Saul: „Ik

zal niet met u terugkeren, want
gĳ hebt het woord van Jehovah
verworpen, en Jehovah verwerpt
u, dat gĳ geen koning over _Isra

¨
el

blĳft.”s 27 Toen S _amu
¨
el zich

omkeerde om weg te gaan, greep
hĳ hem onmiddellĳk bĳ de slip
van zĳn schoudermantel vast,
maar die scheurdet af. 28 Daar-
op zei S _amu

¨
el tot hem: „Jehovah

heeft heden de koninklĳke heer-
schappĳ over _Isra

¨
el van u afge-

scheurdu en hĳ zal die stellig aan
uw naaste geven, die beter is dan
gĳ.v 29 En bovendien zal de Ex-
cellentie van _Isra

¨
elw niet ontrouw

blĳken te zĳn,x en Hĳ zal geen

spĳt gevoelen, want Hĳ is geen
aardse mens, dat Hĳ spĳt ge-
voelt.”a

30 Hierop zei hĳ: „Ik heb ge-
zondigd. Eer mĳ nub alstublieft
in het bĳzĳn van de oudere man-
nen van mĳn volk en in het bĳ-
zĳn van _Isra

¨
el en keer met mĳ

terug, en ik zal mĳ stellig voor
Jehovah, uw God, neerwerpen.”c

31 S _amu
¨
el dan keerde terug ach-

ter Saul aan, en Saul wierp zich
vervolgens voor Jehovah neer.
32 Daarna zei S _amu

¨
el: „Brengt

_Agag, de koning van _Amalek, bĳ
mĳ.” Toen ging _Agag schoorvoe-
tend naar hem toe, en _Agag zei
nu bĳ zichzelf: „Voorwaar, de bit-
tere ervaring van de dood is ge-
weken.” 33 S _amu

¨
el zei echter:

„Net zoals uw zwaardd vrouwen
van kinderen beroofd heeft, zo
zal onder de vrouwen uw moe-
dere het meest van kinderen be-
roofd zĳn.”f Toen hakte S _amu

¨
el

_Agag in stukken voor het aange-
zicht van Jehovah te G _ilgal.g

34 S _amu
¨
el begaf zich nu naar

R _ama, en wat Saul aangaat, hĳ
ging op naar zĳn eigen huis in
G _ibeah van Saul. 35 En S _amu

¨
el

zag Saul niet meer tot aan de dag
van zĳn dood, want S _amu

¨
el was

rouw gaan bedrĳveni over Saul.
Wat Jehovah betreft, hĳ had spĳt
dat hĳ Saul koning over _Isra

¨
el

had gemaakt.j

16 Ten slotte zei Jehovah tot
S _amu

¨
el: „Hoe lang zult gĳ

nog rouw dragen over Saul,k ter-
wĳl ik hem daarentegen heb ver-
worpen, zodat hĳ niet meer als ko-
ning over _Isra

¨
el zal regeren?l Vul

uw hoorn met oliem en ga heen. Ik
zal u naar _Isa

¨
ı,n de Bethlehemiet,

zenden, want onder zĳn zonen heb
ik mĳ een koning uitgezocht.”o

2 Maar S _amu
¨
el zei: „Hoe kan ik

gaan? Wanneer Saul het eenmaal
heeft gehoord, zal hĳ mĳ stellig
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385 David door Samu
¨
el gezalfd 1 SAMU

¨
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doden.”a Vervolgens zei Jehovah:
„Een jonge koe uit het rundvee
dient gĳ met u mee te nemen,
en gĳ moet zeggen: ’Om Jehovah
een slachtoffer te brengen, ben ik
gekomen.’b 3 En gĳ moet _Isa

¨
ı

tot het slachtoffer uitnodigen; en
ik voor mĳ zal u te kennen geven
wat gĳ dient te doen,c en gĳ moet
mĳ degene zalvend die ik u aan-
wĳs.”

4 S _amu
¨
el dan deed wat Jeho-

vah gesproken had. Toen hĳ te
B _ethleheme kwam, gingen de ou-
dere mannen van de stad hem
bevendf tegemoet, en zĳ zeiden
derhalve: „Betekent uw komst
vrede?”g 5 Hierop zei hĳ: „Ze
betekent vrede. Om Jehovah een
slachtoffer te brengen, ben ik ge-
komen. Heiligth U, en GIJ moet
met mĳ tot het slachtoffer ko-
men.” Vervolgens heiligde hĳ _Isa

¨
ı

en zĳn zonen, waarna hĳ hen
tot het slachtoffer uitnodigde.
6 Nu geschiedde het toen zĳ bin-
nenkwamen en hĳ El _iabi in het
oog kreeg, dat hĳ terstond zei:
„Waarlĳk, Jehovah heeft zĳn ge-
zalfde voor zich staan.” 7 Maar
Jehovah zei tot S _amu

¨
el: „Kĳk

niet naar zĳn uiterlĳk en naar
zĳn rĳzige gestalte,j want ik heb
hem verworpen. Want [God ziet]
niet zoals de mens ziet,k want de
m

´
ens ziet datgene wat zichtbaar

is voor de ogen;l maar wat Jeho-
vah aangaat, hĳ ziet hoe het hartm

is.” 8 Toen riep _Isa
¨
ı Abin _adabn

en liet hem aan S _amu
¨
el voorbĳ-

gaan,maar hĳ zei: „Ook deze heeft
Jehovah niet gekozen.” 9 Ver-
volgens liet _Isa

¨
ı S _ammao voorbĳ-

gaan,maar hĳ zei: „Ook deze heeft
Jehovah niet gekozen.” 10 Zo
liet _Isa

¨
ı zeven van zĳn zonen aan

S _amu
¨
el voorbĳgaan; toch zei S _a-

mu
¨
el tot _Isa

¨
ı: „Jehovah heeft de-

zen niet gekozen.”

11 Ten slotte zei S _amu
¨
el tot

_Isa
¨
ı: „Zĳn dit alle jongens?” Hier-

op zei hĳ: „De jongste is er tot
nu toe buiten gelaten,p en zie! hĳ
weidt de schapen.”q Toen zei S _a-
mu

¨
el tot _Isa

¨
ı: „Laat hem toch ha-

len, want wĳ zullen niet aan ta-
fel gaanvoordat hĳ hier gekomen
is.” 12 Bĳgevolg zond hĳ [om
hem] en liet hem komen. Hĳ nu
was rossig,a een jonge man met
mooie ogen en knapvanuiterlĳk.
Toen zei Jehovah: „Sta op, zalf
hem, want hĳ is het!”b 13 Bĳ-
gevolg nam S _amu

¨
el de hoorn met

oliec en zalfde hem te midden
van zĳn broers. En van die dag
af werd de geest van Jehovah ten
aanzien van D _avid werkzaam.d

Later stond S _amu
¨
el op en ging

naar R _ama.e

14 En wat de geest van Jeho-
vah betreft, die weekf van Saul,
en een boze geest,g die van Jeho-
vah kwam, joeg hem schrik aan.
15 Toen zeiden de dienaren van
Saul tot hem: „Zie toch, Gods
boze geest jaagt u schrik aan.
16 Laat onze heer alstublieft uw
dienaren die voor u staan, gebie-
den dat zĳ een geoefendh harp-
speleri zoeken. En het moet ge-
schieden dat wanneer Gods boze
geest over u komt, hĳ met zĳn
hand [de harp] zal moeten be-
spelen, en het zal stellig goed
met u gaan.” 17 Saul zei dus tot
zĳn dienaren: „Bezorgt mĳ alstu-
blieft een man die goed kan spe-
len, en GIJ moet hem bĳ mĳ bren-
gen.”j

18 Toen antwoordde een van
de bedienden en zei: „Zie! Ik heb
een zoon van _Isa

¨
ı, de Bethlehe-

miet, gezien die geoefend is in
het spelen,k en hĳ is een dappere,
sterke manl en een krĳgsmanm

en een intelligent sprekern en
een welgebouwd man,o en Jeho-
vah is met hem.”p 19 Daarop
zond Saul boden naar _Isa

¨
ı en zei:

„Stuur mĳ toch uw zoon D _avid,
die bĳ het kleinvee is.”q 20 _Isa

¨
ı

dan nameen ezel, brooden een le-
ren zakr wĳn en een geitenbokje
en zond dit door de hand van
zĳn zoon D _avid aan Saul.s 21 Zo
kwam D _avid bĳ Saul en hĳ stond
hem ten dienste;t en deze kreeg
hem zeer lief, en hĳ werd zĳn
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¨
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¨
el 386

wapendrager.a 22 Dientenge-
volge liet Saul aan _Isa

¨
ı zeggen:

„Laat D _avid alstublieft bĳ mĳ
in dienst blĳven, want hĳ heeft
gunst in mĳn ogen gevonden.”
23 En het geschiedde dat wan-
neer Gods geest over Saul kwam,
D _avid de harp nam en [deze] met
zĳn hand bespeelde; en dat gaf
Saul verlichting en het ging goed
met hem, en de boze geest week
van hem.b

17 De Filistĳnenc brachten
voorts hun legerkampen

bĳeen tot de strĳd. Toen zĳ bĳeen-
gekomen waren te S _ocho,d dat tot
J _uda behoort, legerden zĳ zich
vervolgens tussen S _ocho en Az _e-
ka,e te _Efes-D _ammim.f 2 Wat
Saul en de mannen van _Isra

¨
el

betreft, zĳ brachten [hun troe-
pen] bĳeen en legerden zich toen
in de laagvlakte van _Ela,g en zĳ
schaarden zich vervolgens in slag-
orde om de Filistĳnen tegemoet te
gaan. 3 En de Filistĳnen ston-
den op de berg aan deze zĳde, en
de Isra

¨
elieten stonden op de berg

aan gene zĳde, met het dal tussen
hen in.

4 Toen trad uit de legerkampen
van de Filistĳnen een kampvech-
ter naar voren met name G _oliath,h

afkomstig uit Gath;i zĳn lengte
was zes el en een span.j 5 En
hĳ had een koperen helm op zĳn
hoofd en was bekleed met een
geschubde mali

¨
enkolder, en het

gewicht van de mali
¨
enkolderk

was vĳfduizend sikkelen koper.
6 En hĳ had koperen scheenpla-
ten boven zĳnvoeten en een kope-
ren werpspiesl tussen zĳn schou-
ders. 7 En de houten schacht
van zĳn speer was als een wevers-
boom,m en de kling van zĳn speer
was zeshonderd sikkelen ĳzer; en
de drager van het grote schild
ging voor hem uit. 8 Vervol-
gens bleef hĳ staan en riep toen
naar de gevechtslinies van _Is-
ra

¨
eln en zei tot hen: „Waarom

trekt GIJ uit om U in slagorde te
scharen? Ben ik niet de Filistĳn
en GIJ knechteno die aan Saul toe-

behoort? Kiest Ueen man, en laat
die op mĳ afkomen. 9 Indien
hĳ met mĳ kan vechten en mĳ
werkelĳk neerslaat, dan moeten
wĳ U tot knechten worden. Maar
indien

´
ık hem aankan en hem

inderdaad neersla, dan moet GIJ

ons tot knechten worden, en GIJ

moet ons dienen.”a 10 En de Fi-
listĳn zei verder nog: „Voorwaar,
ik voor mĳ hoonb vandaag de ge-
vechtslinies van _Isra

¨
el. Geeft mĳ

een man, en laten wĳ met elkaar
vechten!”c

11 Toen Sauld en heel _Isra
¨
el

deze woorden van de Filistĳn
hoorden, krompen zĳ ineen van
schrik en werden zeer bevreesd.e

12 D _avid nu was de zoon van
die Efrathietf uit B _ethlehem van
J _udawiens naam _Isa

¨
ı was. En hĳ

had acht zonen.g En in de dagen
van Saul was de man reeds oud
onder de mannen. 13 De drie
oudste zonen van _Isa

¨
ı nu gin-

gen heen. Zĳ volgden Saul in de
strĳd,h en de namen van zĳn drie
zonen die ten strĳde trokken,
waren El _iab,i de eerstgeborene,
en zĳn tweede zoon, Abin _adab,j

en de derde, S _amma.k 14 En
D _avid was de jongste,l en wat de
drie oudsten betreft, zĳ volgden
Saul.

15 En D _avid ging telkens van
Saul op en neer om de schapen
van zĳn vader te B _ethlehem te
hoeden.m 16 Ende Filistĳn bleef
’s morgens vroeg en ’s avonds naar
voren treden en zich opstellen,
veertig dagen lang.

17 Toen zei _Isa
¨
ı tot zĳn zoon

D _avid: „Neemalstublieft voor uw
broers deze efa geroosterd korenn

en deze tien broden mee en breng
ze vlug in de legerplaats naar uw
broers. 18 En deze tien porties
melk dient gĳ aan de overste van
duizend te brengen;o ook dient
gĳ naar uw eigen broers om te
zien wat hun welstand betreftp en
een pand van hen mee te nemen.”
19 Ondertussen waren Saul en zĳ
en alle andere mannen van _Isra

¨
el
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in de laagvlakte van _Ela,a waar zĳ
tegen de Filistĳnen streden.b

20 Bĳgevolg stond D _avid ’s mor-
gens vroeg op en liet de zorg voor
de schapen aan de hoeder over en
laadde op en ging heen, juist zoals

_Isa
¨
ı hem geboden had.c Toen hĳ bĳ

de kampomheiningd kwam, trok-
ken de strĳdkrachten juist uit
naar de gevechtslinie,e en zĳ hie-
ven een strĳdkreet aan. 21 Nu
stelden _Isra

¨
el en de Filistĳnen

zich op, gevechtslinie tegenover
gevechtslinie. 22 Onmiddellĳk
ontdeed D _avid zich van zĳn baga-
gef en liet de zorg daarvoor aan de
bewaker van de legertrosg over en
rende toen naar de gevechtslinie.
Daar aangekomen, vroeg hĳ ver-
volgens naar de welstand van zĳn
broers.h

23 Terwĳl hĳ met hen sprak,
zie, daar kwam de kampvech-
ter met name G _oliath,i de Filis-
tĳn uit Gath,j uit de gevechtsli-
nies van de Filistĳnen op, en hĳ
sprak vervolgens dezelfde woor-
den als voorheen,k en D _avid luis-
terde toen mee. 24 Alle man-
nen van _Isra

¨
el nu sloegen bĳ het

zien van de man voor hem op de
vlucht en waren zeer bevreesd.l

25 Toen zeiden de mannen van

_Isra
¨
el: „Hebt GIJ de man gezien

die daar opkomt? Hĳ komt name-
lĳk op om _Isra

¨
el te honen.m En

het moet geschieden dat de man
die hem neerslaat, door de ko-
ning verrĳkt zal worden met gro-
te rĳkdom, en hĳ zal hem zĳn
eigen dochter gevenn en het huis
van zĳn vader zal hĳ vrĳmaken
in _Isra

¨
el.”o

26 Nu zei D _avid tot de mannen
die vlak bĳ hem stonden: „Wat
zal er worden gedaan met de man
die de Filistĳn daarginds neer-
slaatp en werkelĳk de smaad van

_Isra
¨
el afwentelt?q Want wie is

die onbesnedenr Filistĳn, dat hĳ
de gevechtslinies van de leven-
de Gods moet honen?”t 27 Toen
sprak het volk tot hem dezelfde
woorden als voorheen en zei: „Zo

zal er worden gedaan met de man
die hem neerslaat.” 28 El _iaba

dan, zĳn oudste broer, hoorde
hem met de mannen spreken,
en El _iabs toorn ontbrandde te-
gen D _avid,b zodat hĳ zei: „Waar-
om zĳt gĳ hierheen afgekomen?
En aan wiens zorg hebt gĳ die
paar schapen daar in de wilder-
nis overgelaten?c Ik voor mĳ ken
uw overmoed en de slechtheid
van uw hart heel goed,d want gĳ
zĳt hierheen afgekomen om de
strĳd te zien.”e 29 Hierop zei
D _avid: „Wat heb ik nu gedaan?
Was het niet slechts eenwoord?”f

30 Daarop wendde hĳ zich van
hemaf naar een ander en zei toen
hetzelfde woord als voorheen,g

waarop het volk hem hetzelfde
antwoord gaf als tevoren.h

31 De woorden dan die D _avid
gesproken had, werden gehoord,
en men ging ze in tegenwoor-
digheid van Saul vertellen. Daar-
om liet hĳ hemhalen. 32 D _avid
zei nu tot Saul: „Laat het hart
van geen mens in zĳn binnenste
bezwĳken.i Uw knecht zelf zal
gaan en werkelĳk met deze Fi-
listĳn vechten.”j 33 Maar Saul
zei tot D _avid: „Gĳ kunt niet op
deze Filistĳn afgaan om met hem
te vechten,k want gĳ zĳt nog
maar een knaap,l en hĳ is een
krĳgsman van zĳn jongensja-
ren af.” 34 Vervolgens zei D _a-
vid tot Saul: „Uw knecht werd
een herder voor zĳn vader on-
der het kleinvee, en er kwam
een leeuw,m en ook een beer, en
[elk] voerde een schaap uit de
kudde weg. 35 En ik ging er-
achteraan en sloeg hem neern

en bevrĳdde [het schaap] uit
zĳn muil. Toen hĳ zich nu te-
gen mĳ verhief, greep ik hem bĳ
zĳn baard en sloeg hem neer en
bracht hem ter dood. 36 Zowel
de leeuw als de beer heeft uw
knecht neergeslagen; en deze on-
besneden Filistĳno moet als een
van die worden, want hĳ heeft
de gevechtsliniesp van de leven-
de Godq gehoond.”r 37 Voorts
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voegde D _avid eraan toe: „Jeho-
vah, die mĳ bevrĳd heeft uit de
klauw van de leeuw en uit de
klauw van de beer, h

´
ı
´
j zal mĳ be-

vrĳden uit de hand van deze Fi-
listĳn.”a Hierop zei Saul tot D _a-
vid: „Ga, en moge Jehovah zelf
met u blĳken te zĳn.”b

38 Saul trok D _avid nu zĳn kle-
ren aan, en hĳ zette hem een ko-
peren helm op het hoofd, waarna
hĳ hemeen mali

¨
enkolder aantrok.

39 Toen gordde D _avid zĳn zwaard
aan over zĳn kleren en maakte
aanstalten om te gaan [maar kon
niet], omdat hĳ ze niet had ge-
probeerd. Ten slotte zei D _avid
tot Saul: „Ik kan in deze dingen
niet gaan, want ik heb ze niet ge-
probeerd.” D _avid ontdeed zich er
dus van.c 40 Daarop namhĳ zĳn
staf in zĳn hand en koos zich uit
het stroomdal vĳf van de gladste
stenen en deed ze in zĳn herders-
tas, die hem tot gereedschapstas
diende, en zĳn slingerd had hĳ in
zĳn hand. Toen trad hĳ op de Fi-
listĳn toe.

41 Nu kwam de Filistĳn er aan,
terwĳl hĳ hoe langer hoe dich-
ter bĳ D _avid kwam, en de man
die het grote schild droeg, ging
voor hem uit. 42 Toen nu de Fi-
listĳn keeken D _avid zag, veracht-
tee hĳ hem voorts omdat hĳ een
knaapf en rossigg [en] schoon van
uiterlĳk bleek te zĳn.h 43 Daar-
om zei de Filistĳn tot D _avid: „Ben
ik een hond,i dat gĳ met stokken
op mĳ afkomt?” Toen smeekte de
Filistĳn bĳ zĳn godenj kwaadover
D _avid af. 44 Voorts zei de Filis-
tĳn tot D _avid: „Kom maar eens
bĳ mĳ, en ik zal stellig uw vlees
aan het gevogelte van de hemel
en aan de dieren van het veld ge-
ven.”k

45 Hierop zei D _avid tot de Fi-
listĳn: „Gĳ komt tot mĳ met een
zwaard en met een speer en met
een werpspies,l maar ik kom tot
u met de naam van Jehovah der
legerscharen,m de God van de ge-
vechtslinies van _Isra

¨
el, die gĳ ge-

hoond hebt.n 46 Deze dag zal

Jehovah u in mĳn hand overleve-
ren,a en ik zal u stellig neerslaan
en uw hoofd van u wegnemen;
en op deze dag zal ik stellig de
lĳken van het legerkamp der Fi-
listĳnen aan het gevogelte van
de hemel en aan de wilde dieren
der aarde geven;b en mensen van
heel de aarde zullen weten dat er
een God bestaat die aan _Isra

¨
el

toebehoort.c 47 En deze hele
gemeente zal weten dat Jehovah
niet met zwaard of speer redt,d

want Jehovah behoort de strĳd
toe,e en hĳ moet ulieden in onze
hand geven.”f

48 En het geschiedde dat de
Filistĳn zich verhief en kwam
aanlopen en steeds dichterbĳ
kwam, D _avid tegemoet, en D _a-
vid haastte zich nu en rende in
de richting van de gevechtslinie,
de Filistĳn tegemoet.g 49 Toen
stak D _avid zĳn hand in zĳn tas
en nam er een steen uit en slin-
gerde die weg, zodat hĳ de Fi-
listĳn in zĳn voorhoofd trof,h en
de steen drong in zĳn voorhoofd,
waarna hĳ op zĳn gezicht ter aar-
de viel.i 50 Zo bleek D _avid met
een slinger en een steen ster-
ker te zĳn dan de Filistĳn, en hĳ
sloeg de Filistĳn neer en bracht
hem ter dood; en D _avid had geen
zwaard in zĳn hand.j 51 En D _a-
vid rende voort en stond ten slot-
te bĳ de Filistĳn. Toen nam hĳ
diens zwaardk en trok het uit de
schede en bracht hem definitief
ter dood toen hĳ er zĳn hoofd
mee afhieuw.l Toen nu de Filistĳ-
nen zagen dat hun sterke [man]
gestorven was, sloegen zĳ op de
vlucht.m

52 Nu sprongen de mannen van
_Isra

¨
el en van J _uda op en hieven

een geschreeuw aan en achter-
volgdenn de Filistĳnen helemaal
tot aan [het] dalo en tot aan de
poorten van _Ekron,p en van de Fi-
listĳnen bleven er dodelĳk gewon-
den vallen op de weg vanaf Sa

¨
a-

r _a
¨
ım,q zowel tot aan Gath als tot

aan _Ekron. 53 Daarna keerden
de zonen van _Isra

¨
el van de hef-

tige achtervolging der Filistĳnen
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terug en gingen hun legerkampen
plunderen.a

54 Voorts namD _avid het hoofdb

van de Filistĳn en bracht het naar
Jer _uzalem, en zĳn wapens legde
hĳ in zĳn tent.c

55 Op het moment nu dat Saul
zag hoe D _avid de Filistĳn tege-
moet ging, zei hĳ tot _Abner,d de
legeroverste: „Wiense zoon is die
jongen,f _Abner?” Hierop zei _Ab-
ner: „Bĳ het leven van uw ziel,
o koning, ik weet het volstrekt
niet!” 56 Daarom zei de koning:
„Informeert gĳ wiens zoon die
knaap is.” 57 Zodra D _avid dus
van het neerslaan van de Filis-
tĳn terugkeerde, nam _Abner hem
vervolgens mee en bracht hem,
met het hoofdg van de Filistĳn
in zĳn hand, voor Saul. 58 Saul
zei nu tot hem: „Wiens zoon zĳt
gĳ, [mĳn] jongen?”, waarop D _a-
vid zei: „De zoon van uw knecht
_Isa

¨
ı,h de Bethlehemiet.”i

18 Nu geschiedde het dat zo-
dra hĳ opgehouden had tot

Saul te spreken, de ziel van J _ona-
thanj nauw verbonden werdk aan
de ziel van D _avid, en J _onathan
kreeg hem lief als zĳn eigen ziel.l

2 Voorts nam Saul hem die dag
[bĳ zich], en hĳ stond hem niet toe
naar het huis van zĳn vader terug
te keren.m 3 J _onathan en D _avid
sloten toen een verbond,n omdat
hĳ hem liefhad als zĳn eigen ziel.o

4 Ook trok J _onathan de schouder-
mantel die hĳ aan had uit en gaf
die aan D _avid, en tevens zĳn kle-
ren, en zelfs zĳn zwaard en zĳn
boog en zĳn gordel. 5 D _avid dan
trok er op uit. Overal waar Saul
hem telkens heen zond, placht
hĳ behoedzaam te handelen,p zo-
dat Saul hem over de krĳgslieden
aanstelde;q en in de ogen van het
hele volk en ook in de ogen van
de dienaren van Saul scheen het
goed.

6 Nu geschiedde het toen zĳ
hun intocht hielden, toen D _a-
vid van het verslaan der Filistĳ-
nen terugkeerde, dat de vrouwen
uit alle steden van _Isra

¨
el met ge-

zanga en reidansen Saul, de ko-
ning, tegemoet gingen, met tam-
boerĳnen,b met vreugdebetoonc

en met luiten. 7 En de vrou-
wen die vreugde bedreven, ble-
ven een tegenzang aanheffen en
zeggen:

„Saul heeft zĳn duizenden
neergeslagen,

En D _avid zĳn tienduizen-
den.”d

8 En Saul werd zeer toornig,e en
dit gezegde was van zĳn stand-
punt uit bezien slecht, zodat hĳ
zei: „Aan D _avid hebben zĳ tien-
duizenden gegeven, maar aan mĳ
hebben zĳ de duizenden gege-
ven, en nu hoeft men hem nog
slechts het koningschap te ge-
ven!”f 9 En van die dag af zag
Saul D _avid voortdurend met wan-
trouwen aan.g

10 Nu gebeurde het de volgen-
de dag,h dat Gods boze geest
ten aanzien van Saul werkzaam
werd,i zodat hĳ zich in het huis
als een profeet gedroeg,j terwĳl
D _avid, zoals in vroeger dagen,
muziek maakte met zĳn hand;k

en de speer was in Sauls hand.l

11 Saul slingerde toen de speerm

en zei: „Ik zal D _avid wel aan
de muur spietsen!”,n maar D _avid
ontweek hemtweemaal.o 12 En
Saul werd bevreesdp voor D _a-
vid, omdat bleek dat Jehovah met
hem was,q maar van Saul was
hĳ geweken.r 13 Dientengevol-
ge verwĳderde Saul hem uit zĳn
gezelschaps en hĳ stelde hem
tot overste over duizend voor
zich aan; en hĳ ging geregeld
voor het aangezicht van het volk
uit en in.t 14 En D _avid handel-
de voortdurend behoedzaamu in
al zĳn wegen, en Jehovah was
met hem.v 15 En Saul zag tel-
kens weer dat hĳ zeer behoed-
zaam handelde,w zodat hĳ bang
voor hem werd. 16 En bĳ heel
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_Isra
¨
el en J _udawas D _avid bemind,

omdat hĳ voor hun aangezicht
uit- en inging.

17 Ten slotte zei Saul tot D _a-
vid: „Hier is mĳn oudste dochter
M _erab.a Haar zal ik u tot vrouw
geven.b Bewĳs mĳ slechts een
dapper persoon te zĳn en voer
de oorlogen van Jehovah.”c Maar
Saul, van zĳn kant, zei bĳ zich-
zelf: „Laat niet mĳn hand op hem
komen, doch laat de hand van
de Filistĳnen op hem komen.”d

18 Hierop zei D _avid tot Saul: „Wie
ben ik en wie zĳn mĳn verwan-
ten, de familie van mĳn vader, in
_Isra

¨
el, dat ik de schoonzoon van

de koning zou worden?”e 19 Nu
gebeurde het echter dat toen de
tĳd daar was dat M _erab, Sauls
dochter, aan D _avid gegeven zou
worden, z

´
ı
´
j reeds aan _Adri

¨
el,f de

Meholathiet,g tot vrouw was ge-
geven.

20 M _ichalh nu, de dochter van
Saul, was verliefd op D _avid, en
men ging het aan Saul berichten,
en de zaak stond hem wel aan.
21 Daarom zei Saul: „Ik zal haar
aan hem geven, opdat zĳ hem
tot een strik moge dienen,i en
opdat de hand der Filistĳnen op
hem moge komen.” Bĳgevolg zei
Saul tot D _avid: „Door [een van] de
twee vrouwen zult gĳ u heden met
mĳ verzwageren.” 22 Voorts ge-
bood Saul zĳn dienaren: „Spreekt
in het geheim tot D _avid en zegt:
’Zie! De koning heeft behagen in
u gevonden, en ook al zĳn diena-
ren hebben liefde voor u opgevat.
Verzwager u nu dus met de ko-
ning.’ ” 23 Toen spraken de die-
naren van Saul deze woorden ten
aanhoren van D _avid, maar D _a-
vid zei: „Is het in UW ogen zo ge-
makkelĳk zich met de koning te
verzwageren, terwĳl ik een on-
bemiddeld man benj en gering-
geachtword?”k 24 Ende diena-
ren van Saul gingen [het] hem
berichten en zeiden: „Met zulke
woorden heeft D _avid gesproken.”

25 Daarop zei Saul: „Dit zult
gĳlieden tot D _avid zeggen: ’De
koning schept geen behagen in

een bruidsprĳs,a maar in honderd
voorhuidenb van de Filistĳnen,
om zich op de vĳanden van de ko-
ning te wreken.’”c Doch Saul had
van zĳn kant het plan beraamd
D _avid door de hand van de Fi-
listĳnen te latenvallen. 26 Zĳn
dienaren berichtten deze woor-
den dus aan D _avid, en de zaak
stondD _avidwel aan, om zich met
de koning te verzwageren,d en
de dagen waren nog niet verstre-
ken. 27 D _avid stond derhalve
op en hĳ en zĳn mannen trok-
ken er op uit en sloegene onder
de Filistĳnen tweehonderd man
neer, waarop D _avid hun voor-
huiden meebrachtf en ze voltal-
lig aan de koning gaf, om zich
met de koning te verzwageren.
Daarop gaf Saul hem zĳn doch-
ter M _ichal tot vrouw.g 28 Saul
dan zag en wist dat Jehovah met
D _avid was.h Wat M _ichal, Sauls
dochter, betreft, zĳ had hem lief.i

29 En wederom koesterde Saul
nog meer vrees wegens D _avid,
en Saulwerdvoorgoedeenvĳand
van D _avid.j

30 En de vorstenk der Filistĳ-
nen plachten uit te trekken, en
dan geschiedde het dat zo dikwĳls
zĳ uittrokken, D _avid het behoed-
zaamst van alle dienaren van Saul
handelde;l en zĳn naam werd zeer
kostbaar.m

19 Ten slotte sprak Saul er
met zĳn zoon J _onathan en

met al zĳn dienaren over, D _avid
ter dood te brengen.n 2 Wat J _o-
nathan betreft, Sauls zoon, hĳ
schepte zeer veel behagen in D _a-
vid.o Daarom deelde J _onathan
het aan D _avid mee en zei: „Saul,
mĳn vader, zoekt een manier om
u ter dood te laten brengen. Nu
dan, wees morgenochtend alstu-
blieft op uw hoede, en gĳ moet in
een schuilplaats blĳven en u ver-
borgen houden.p 3 En ik voor
mĳ zal naar buiten gaan en stel-
lig naast mĳn vader gaan staan
op het veld waar gĳ zult zĳn,
en ikzelf zal ten behoeve van u
tot mĳn vader spreken, en ik zal
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stellig zien wat er zal gebeuren,
en ik zal het u zeer zeker laten
weten.”a

4 Bĳgevolg sprak J _onathan
goedb van D _avid tot zĳn vader
Saul en hĳ zei tot hem: „Laat de
koning zich niet bezondigenc aan
zĳn knecht D _avid, want hĳ heeft
niet gezondigd tegenover u en zĳn
werken zĳnu zeer ten goede geko-
men.d 5 Voorts heeft hĳ zĳn ziel
in zĳn handpalm gelegde en de Fi-
listĳn neergeslagen,f zodat Jeho-
vah een grote redding voor heel

_Isra
¨
el heeft bewerkt.g Gĳ hebt het

gezien en hebt u toen verheugd.
Waarom zoudt gĳ u dus bezon-
digen aan onschuldig bloed, door
D _avid om nietsh ter dood te la-
ten brengen?”i 6 Toen gehoor-
zaamde Saul de stem van J _ona-
than, en Saul zwoer: „Zo waar
Jehovah leeft,j hĳ zal niet ter
dood gebracht worden.” 7 La-
ter riep J _onathan D _avid en J _ona-
than deelde hem al deze woorden
mee.Daarop bracht J _onathanD _a-
vid bĳ Saul, en hĳ bleef voor zĳn
aangezicht, evenals vroeger.k

8 Mettertĳd brak er wederom
oorlog uit en D _avid trok er toen
op uit en streed tegen de Filis-
tĳnen en richtte een grote slach-
ting onder hen aan,l en zĳ sloe-
gen voor hem op de vlucht.m

9 En Jehovah’s boze geestn

kwamover Saul toen hĳ, met zĳn
speer in zĳn hand, in zĳn huis
zat, terwĳl D _avid muziek maak-
te met zĳn hand. 10 Dientenge-
volge trachtte Saul D _avid met de
speer aan de muur te spietsen,o

maar hĳ week voor Saul uit,p zo-
dat hĳ de speer in de muur stak.
En D _avid zelf vluchtte opdat hĳ
gedurende die nacht zou kun-
nen ontsnappen.q 11 Later zond
Saul bodenr naar D _avids huis om
het te bewaken en om hem ’s mor-
gens ter dood te laten brengen;s

maar M _ichal, zĳn vrouw, vertel-
de het D _avid en zei: „Indien gĳ
vannacht uw ziel niet laat ont-
komen, zult gĳ morgen een ter
dood gebrachte zĳn.” 12 Onmid-

dellĳk liet M _ichal D _avid door het
venster neer, opdat hĳ kon heen-
gaan en weglopen en ontkomen.a

13 Toen nam M _ichal het terafim-
beeldb en legde dat op het rustbed,
en zĳ legde een net van geiten-
haar op de plaats van zĳn hoofd,
waarna zĳ het met een kleed toe-
dekte.

14 Saul zond nu boden om D _a-
vid te halen, maar zĳ zei: „Hĳ is
ziek.”c 15 Derhalve zond Saul
de boden om naar D _avid te gaan
zien en zei: „Brengt hem op zĳn
rustbed tot mĳ op, zodat ik hem
ter dood kan laten brengen.”d

16 Toen de boden binnenkwa-
men, zie, daar lag het terafim-
beeld op het rustbed en een net
van geitenhaar op de plaats van
zĳn hoofd. 17 Hierop zei Saul
tot M _ichal: „Waarom hebt gĳ mĳ
aldus bedrogen,e zodat gĳ mĳn
vĳandf hebt weggestuurd opdat
hĳ kon ontsnappen?” M _ichal zei
toen tot Saul: „Hĳ heeft zelf te-
gen mĳ gezegd: ’Stuur mĳ weg!
Waarom zou ik u ter dood bren-
gen?’”

18 Wat D _avid betreft, hĳ maak-
te zich uit de voeten en wist te
ontkomeng en kwam ten slotte bĳ
S _amu

¨
el te R _ama.h Voorts vertel-

de hĳ hem alles wat Saul hem had
aangedaan. Toen gingen hĳ en S _a-
mu

¨
el heen, en zĳ namen hun in-

trek te N _ajoth.i 19 Na verloop
van tĳd kreeg Saul het volgende
bericht: „Zie! D _avid is te N _ajoth in
R _ama.” 20 Terstond zond Saul
boden om D _avid te halen. Toen zĳ
nu de ouderen van de profeten za-
gen profeteren en S _amu

¨
el zagen

staan in zĳn positie [als hoofd]
over hen, kwam de geestj van God
over Sauls boden, en ook zĳ gin-
gen zich als profeten gedragen.k

21 Toen men dit aan Saul mee-
deelde, zond hĳ onmiddellĳk an-
dere boden, en ook zĳ gingen
zich als profeten gedragen. Der-
halve zond Saul opnieuw bo-
den, een derde groep, en ook zĳ

k 1Sa 10:5; 1Sa 10:6; 1Sa 10:10.
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gingen zich als profeten gedra-
gen. 22 Ten slotte ging ook hĳ
naar R _ama. Toen hĳ tot aan de
grote regenput kwam die te S _e-
chu is, ging hĳ informeren en zei:
„Waar zĳn S _amu

¨
el en D _avid?”

Hierop zei men: „Wel, te N _ajotha

in R _ama.” 23 En hĳ vervolgde
vandaar zĳn weg naar N _ajoth
in R _ama, en de geestb van God
kwam over hem, ja over hem, en
al voortgaande gedroeg hĳ zich
als een profeet totdat hĳ te N _a-
joth in R _ama kwam. 24 Voorts
trok ook hĳ zĳn kleren uit en ge-
droeg ook hĳ zich voor het aan-
gezicht van S _amu

¨
el als een pro-

feet, en die gehele dag en die
gehele nacht bleef hĳ naakt lig-
gen.c Daarom kwam men ertoe
te zeggen: „Is Saul ook onder de
profeten?”d

20 Toen nam D _avid de wĳke

uit N _ajoth te R _ama. Hĳ
verscheen echter voor J _onathan
en zei: „Wat heb ik gedaan?f Wat
is mĳn dwaling, en wat voor zon-
de heb ik voor het aangezicht van
uwvader bedreven, want hĳ zoekt
mĳn ziel?” 2 Hierop zei hĳ tot
hem: „Dat is ondenkbaar!g Gĳ zult
niet sterven. Zie! Mĳn vader zal
geen enkel ding doen, groot noch
klein, zonder het aan mĳn oor te
onthullen;h en waarom zou mĳn
vader deze zaak voor mĳ verbor-
gen houden?i Dit gebeurt niet.”
3 Maar D _avid bezwoerj het bo-
vendien en zei: „Uw vader moet
zonder twĳfel weten dat ik gunst
in uw ogen heb gevonden,k en hĳ
zou dus kunnen zeggen: ’Laat J _o-
nathan dit niet weten, opdat hĳ
zich niet gekrenkt voelt.’ Maar
werkelĳk, zo waar Jehovah leeftl

en zo waar uw ziel leeft,m er is
slechts een stap tussen mĳ en de
dood!”n

4 En J _onathan zei vervolgens
tot D _avid: „Wat uw ziel ook mo-
ge zeggen, zal ik voor u doen.”
5 Hierop zei D _avid tot J _onathan:
„Zie! Morgen is het nieuwe maan,o

en ikzelf behoor zonder mankeren
met de koning aan te zitten om te
eten; en gĳ moet mĳ wegsturen en

ik moet mĳ tot de avond van de
derde dag op het veld verbergen.a

6 Indien uw vader mĳ soms mist,
dan moet gĳ zeggen: ’D _avid heeft
mĳ dringend verlof gevraagd om
snel naar B _ethlehem,b zĳn stad,
te gaan, want er is daar een jaar-
lĳks slachtoffer voor de hele fami-
lie.’c 7 Zou hĳ dan zeggen: ’Het
is goed!’, dan betekent het vrede
voor uw knecht. Maar indien hĳ
soms toornig wordt, weet dan dat
hĳ ertoe besloten heeft [te doen]
wat kwaad is.d 8 En gĳ moet uw
knecht liefderĳke goedheid bewĳ-
zen,e want in een verbondf van Je-
hovah hebt gĳ uw knecht met u
gebracht. Is er echter dwaling in
mĳ,g breng mĳ dan zelf ter dood,
want waarom zoudt gĳ mĳ bĳ uw
vader brengen?”

9 Hierop zei J _onathan: „Dat is
met betrekking tot u niet denk-
baar! Maar indien ik soms te we-
ten kom dat mĳn vader besloten
heeft dat er kwaad over u komt,
zal ik het u dan niet te kennen
geven?”h 10 Toen zei D _avid tot
J _onathan: „Wie zal mĳ te ken-
nen geven of uw vader u wel-
licht een hard antwoord geeft?”
11 Daarop zei J _onathan tot D _a-
vid: „Kom toch, en laten wĳ naar
buiten gaan, het veld in.” Zĳ gin-
gen dus beiden naar buiten, het
veld in. 12 Vervolgens zei J _o-
nathan tot D _avid: „Jehovah, de
God van _Isra

¨
el,i [zĳ getuige]j dat

ik morgen om deze tĳd, of de
derde dag, mĳn vader zal uitho-
ren, en indien hĳ D _avid welge-
zind is, zal ik u dan geen bood-
schap sturen en het stellig aan
uw oor onthullen? 13 Zo moge
Jehovah J _onathan doen en zo
moge hĳ daaraan toevoegen,k in-
dien ik, ingeval het mĳn vader
goeddunkt u kwaad aan te doen,
het niet inderdaad aan uw oor
onthul en u wegzend, en gĳ niet
stellig in vrede heengaat. En
moge Jehovah met u bewĳzen
te zĳn,l zoals hĳ bewezen heeft
met mĳn vader te zĳn.m 14 En
zult gĳ niet, indien ik dan nog

HFDST. 19

a 1Sa 19:18

b 1Sa 19:20

c Jes 20:2

Mi 1:8

d 1Sa 10:11

�����������������������������

HFDST. 20

e 1Sa 19:10

1Sa 23:26

2Pe 2:9

f 1Sa 12:3

1Sa 24:11

Ps 7:3

Ps 18:20

g 1Sa 19:6

h 1Sa 9:15

i 1Sa 20:12

j De6:13

Heb 6:16

k 1Sa 18:1

1Sa 19:2

l 2Sa 15:21

2Kon 2:2

Jer 10:10

Jer 38:16

m 1Sa 1:26

1Sa 17:55

n 1Sa 27:1

Ps 116:3

2Kor 1:9

o Nu10:10

Nu28:11

2Kon 4:23

1Kr 23:31

2Kr 2:4

Ne 10:33

Kol 2:16

�����������������������������

2ekolom

a 1Sa 19:2

Sp 22:3

b 1Sa 16:4

1Sa 16:18
Jo 7:42

c 1Sa 9:12

1Sa 20:29

d Es 7:7

Pr 4:13

e Joz 2:14

Ru 1:8

Sp 17:17

Sp 19:22

f Nu30:2

1Sa 18:3

1Sa 23:18

g 1Sa 20:1

h 1Sa 19:2

i Ex 34:23

De 6:13

Joz 24:23

j Job 31:4
Ps 17:3

Ps 139:1

k Ru1:17

1Sa 3:17

1Sa 25:22

2Sa 3:9

l 1Sa 16:13

1Sa 17:37

m 1Sa 10:7

1Sa 11:6

1Sa 14:47

2Sa 1:22



393 Saul slingert speer naar Jonathan 1 SAMU
¨
EL 20:15-34

leef,a ja, zult gĳ niet de liefderĳke
goedheid van Jehovah jegens mĳ
betrachten, opdat ik niet sterf?b

15 En gĳ zult tot onbepaalde tĳd
uw eigen liefderĳke goedheid niet
van mĳn huis afsnĳden.c Evenmin
zal, wanneer Jehovah elkeen van
de vĳanden van D _avid van de op-
pervlakte der aardbodemafsnĳdt,
16 [de naam van] J _onathan van
het huis van D _avid worden af-
gesneden.d En Jehovah moet het
van de handvan D _avids vĳanden
eisen.” 17 J _onathan dan zwoer
opnieuw aan D _avid wegens zĳn
liefde voor hem; want hĳ had hem
lief zoals hĳ zĳn eigen ziel liefhad.e

18 Voorts zei J _onathan tot hem:
„Morgen is het nieuwe maan,f

en gĳ zult stellig gemist wor-
den, want uw zitplaats zal onbe-
zet zĳn. 19 En stellig zult gĳ
op de derde dag zeer gemist wor-
den; en gĳ moet komen naar de
plaats waar gĳ u op de werkdag
verborgen hebt,g en gĳ moet in
de buurt van deze steen hier blĳ-
ven. 20 En ik voor mĳ zal drie
pĳlen terzĳde ervan afschieten,
om ze waarheen ik wil naar een
doel te zenden. 21 En zie! ik zal
de bediende sturen [en zeggen:]
’Ga, zoek de pĳlen.’ Indien ik uit-
drukkelĳk tot de bediende zeg:
’Zie! De pĳlen zĳn aan deze zĳde
van u, neem ze’, kom dan, want
het betekent vrede voor u en er
is niets aan de hand, zo waar
Jehovah leeft.h 22 Maar indien
ik aldus tot de knaap zeg: ’Zie!
De pĳlen zĳn verder van u af’,
ga dan heen, want Jehovah heeft
u weggezonden. 23 En wat het
woord betreft dat wĳ hebben ge-
sproken,i ik en gĳ, wel, moge Je-
hovah tot onbepaalde tĳd tussen
mĳ en u zĳn.”j

24 Toen verborg D _avid zich op
het veld.k En het werd nieuwe
maan, en de koning zette zich aan
de maaltĳd om te eten.l 25 En
de koning zat zoals op andere
tĳden op zĳn zetel, op de zetel
bĳ de muur; en J _onathan zat te-
genover hem, en _Abnerm zat naast

Saul, maar D _avids plaats was on-
bezet. 26 En Saul zei die dag
niets, want hĳ zei bĳ zichzelf: „Er
is iets gebeurd zodat hĳ niet rein
is,a want hĳ is niet gereinigd.”
27 Nu geschiedde het de dag na
de nieuwe maan, op de tweede
dag, dat D _avids plaats onbezet
bleef. Toen zei Saul tot zĳn zoon
J _onathan: „Waarom is de zoon van

_Isa
¨
ıb gisteren noch vandaag aan

de maaltĳd gekomen?” 28 J _ona-
than dan antwoordde Saul: „D _a-
vid heeft van mĳ dringend ver-
lof gevraagd naar B _ethlehem [te
mogen gaan].c 29 Voorts zei hĳ:
’Zend mĳ alstublieft weg, want
wĳ hebben een familieoffer in de
stad, en mĳn eigen broer heeft
mĳ ontboden. Nu dan, indien ik
gunst in uw ogen heb gevonden,
laat mĳ dan alstublieft ongemerkt
wegkomen om mĳn broers te be-
zoeken.’ Daarom is hĳ niet aan
de tafel van de koning gekomen.”
30 Toen ontbrandde Sauls toornd

tegen J _onathan en hĳ zei tot hem:
„Gĳ zoon van een weerspannige
dienstmaagd,e weet ik niet heel
goed dat gĳ de zoon van _Isa

¨
ı kiest

tot uweigen schande entot schan-
de van de schaamdelen van uw
moeder?f 31 Want al de dagen
dat de zoon van _Isa

¨
ı op de aardbo-

dem leeft, zullen gĳ en uw koning-
schap niet stevig bevestigd wor-
den.g Laat hem nu derhalve bĳ mĳ
brengen, want hĳ is ter dood ge-
doemd.”h

32 Maar J _onathan antwoordde
zĳn vader Saul en zei tot hem:
„Waaromzou hĳ ter dood gebracht
worden?i Wat heeft hĳ gedaan?”j

33 Daarop slingerde Saul de speer
naar hem toe om hem te treffen;k

toen wist J _onathan dat zĳn vader
besloten had D _avid ter dood te
brengen.l 34 Onmiddellĳk stond
J _onathan in laaiende toornm van
tafel op en hĳ at op de tweede dag
na de nieuwe maan geen brood,
want hĳ was gekrenkt met be-
trekking tot D _avid,n omdat zĳn
eigen vader hem te schande had
gemaakt.o
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¨
EL 20:35–21:9 David eet toonbrood 394

35 Nu geschiedde het ’s mor-
gens dat J _onathan voorts het veld
inging naar de met D _avid afge-
sproken plaats,a en er was een
jonge bediende bĳ hem. 36 Hĳ
zei nu tot zĳn bediende: „Ren als-
tublieft, zoek de pĳlen die ik af-
schiet.”b De bediende rende weg,
en hĳzelf schoot de pĳl z

´
o af dat

die hem voorbĳging. 37 Toen de
bediende kwam aan de plaats van
de pĳl die J _onathan had afge-
schoten, riep J _onathan de be-
diende achterna en zei: „Ligt de
pĳl niet verder van u vandaan?”c

38 Voorts riep J _onathan de be-
diende nog achterna: „Vlug! Maak
voort! Blĳf niet staan!” Toen raap-
te de bediende van J _onathan de
pĳlen op en kwam naar zĳn mees-
ter toe. 39 De bediende nu wist
van niets; alleen J _onathan en
D _avid zelf wisten van de zaak.
40 Daarna gaf J _onathan zĳn wa-
pens aan de bediende die hem toe-
behoorde en hĳ zei tot hem: „Ga
heen, breng ze naar de stad.”

41 De bediende ging heen. Wat
D _avid betreft, hĳ stond op van
daar dichtbĳ tegen het zuiden.
Toen viel hĳ op zĳn aangezicht
ter aarded en boog zich driemaal
neer; voorts kustene zĳ elkaar
en weenden om elkaar, totdat
D _avid het ’t meest had gedaan.f

42 Vervolgens zei J _onathan tot
D _avid: „Ga invrede,g daarwĳ, wĳ
beiden, in de naam van Jehovah
aldus gezworenh hebben: ’Moge
Jehovah zelf tot onbepaalde tĳd
tussen mĳ en u en tussen mĳn
nageslacht en uw nageslacht blĳ-
ken te zĳn.’ ”i

Bĳgevolg stond D _avid op en
ging zĳns weegs, en J _onathan zelf
kwam in de stad.

21 Later kwam D _avid te Nobj

bĳ de priester Achim _elech;
en Achim _elechk ging D _avid be-
vend tegemoet en zei toen tot
hem: „Waarom zĳt gĳ alleen en
is er niemand bĳ u?”l 2 Hier-
op zei D _avid tot de priester Achi-
m _elech: „De koning zelf heeft
mĳ last gegeven aangaande een

zaak,a en hĳ heeft mĳ vervolgens
gezegd: ’Laat niemand ook maar
iets weten van de zaak waarvoor
ik u uitzend en waaromtrent ik
u bevelen heb gegeven.’ En met
de jonge mannen heb ik een af-
spraak gemaakt voor die en die
plaats. 3 Nu dan, indien gĳ vĳf
broden tot uw beschikking hebt,
stel ze mĳ dan slechts ter hand,
of wat er maar gevondenwordt.”b

4 Maar de priester antwoordde
D _avid en zei: „Er is geen gewoon
brood onder mĳn hand, maar er
is wel heilig brood;c mits de jon-
ge mannen zich tenminste van
de vrouwen onthouden hebben.”d

5 D _avid antwoordde de priester
derhalve en zei tot hem: „Maar
de vrouwen zĳn van ons verwĳ-
derd gehouden, evenals vroeger
wanneer ik uittrok,e en de orga-
nismen van de jonge mannen zĳn
nog steeds heilig, ofschoon de
opdracht als zodanig gewoon is.
En hoeveel te meer vandaag,
aangezien men in [zĳn] organis-
me heilig wordt?” 6 Toen gaf
de priester hem wat heilig was,f

want er bevond zich daar geen
ander brood dan het toonbrood
dat van voor het aangezicht van
Jehovah was weggenomeng om
daar op de dag dat het wordt weg-
genomen vers brood neer te leg-
gen.

7 Nu was daar die dag een van
Sauls dienaren, die voor het aan-
gezicht van Jehovah werd opge-
houden,h en zĳn naamwas D _o

¨
eg,i

de Edomiet,j de opperste van de
herders die aan Saul behoorden.k

8 Vervolgens zei D _avid tot
Achim _elech: „En hebt gĳ hier
niets tot uw beschikking, een
speer of een zwaard? Want ik
heb noch mĳn eigen zwaard noch
mĳn wapens ter hand genomen,
omdat de zaak van de koning
dringend bleek te zĳn.” 9 Hier-
op zei de priester: „Het zwaard
van G _oliath,l de Filistĳn, die gĳ
in de laagvlakte van _Ela hebt
neergeslagenm — daar is het, in
een mantel gewikkeld, achter de
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395 David vlucht naar Gath 1 SAMU
¨
EL 21:10–22:10

efod.a Indien gĳ dat voor uzelf
zoudt nemen, neem het, want er
is hier geen ander dan dat.” Ver-
volgens zei D _avid: „Er is er geen
daaraan gelĳk. Geef het mĳ.”

10 Daarna stond D _avid op en
vervolgde die dag zĳn tocht als
voortvluchtigeb wegens Saul, en
hĳ kwam ten slotte bĳ _Achis, de
koning van Gath.c 11 Toen zei-
den de dienaren van _Achis tot
hem: „Is deze D _avid niet de ko-
ningd van het land? Was deze het
niet diemen met reidansene in te-
genzang bleef toezingen, door te
zeggen:

’Saul heeft zĳn duizenden
neergeslagen,

En D _avid zĳn tienduizen-
den’?”f

12 D _avid dan nam deze woorden
ter harte, en hĳ werd zeer be-
vreesdg wegens _Achis, de koning
van Gath. 13 Daarom vermom-
deh hĳ zĳn gezonde verstandvoor
hun ogeni en ging zich in hun han-
den als een krankzinnige gedra-
gen en zette al maar kruisjes op
de poortdeuren en liet zĳn speek-
sel in zĳn baard lopen. 14 Ten
slotte zei _Achis tot zĳn dienaren:
„Daar ziet GIJ een man die zich als
een waanzinnige gedraagt. Waar-
om zoudt GIJ hem bĳ mĳ brengen?
15 Heb ik soms mensen nodig die
waanzinnig zĳn geworden, dat GIJ

deze bĳ mĳ hebt gebracht om zich
als een waanzinnige te gedragen?
Dient deze in mĳn huis te ko-
men?”

22 D _avid ging nu dus vandaar
wegj en ontkwamk naar

de grotl van Ad _ullam;m en zĳn
broers en het hele huis van zĳn
vader kregen het te horen en
zĳ kwamen toen daar tot hem
af. 2 Voorts verzamelden zich
tot hemn alle mannen die in het
nauw zateno en alle mannen die
een schuldeiser haddenp en alle
mannen die verbitterd van ziel
waren,q en hĳ werd overste over
hen;r en er kwamen ongeveer vier-
honderd man bĳ hem.

3 Later ging D _avid vandaar

naar M _izp
´
e in M _oab, en hĳ zei

tot de koning van M _oab:a „Laat
mĳn vader en mĳn moederb als-
tublieft bĳ ulieden wonen tot-
dat ik weet wat God met mĳ zal
doen.” 4 Bĳgevolg gaf hĳ hun
een verblĳfplaats voor het aan-
gezicht van de koning van M _oab,
en zĳ bleven bĳ hemwonen gedu-
rende al de dagen dat D _avid zich
in de ontoegankelĳke plaats be-
vond.c

5 Naverloop van tĳd zei de pro-
feet Gadd tot D _avid: „Gĳ moet niet
in de ontoegankelĳke plaats blĳ-
ven wonen. Ga heen, en gĳ moet
zelf in het land van J _uda komen.”e

Derhalve ging D _avid heen en hĳ
kwam in het bos Ch _ereth.

6 En Saul kreeg te horen dat
D _avid en de mannen die bĳ hem
waren, ontdekt waren, terwĳl
Saul te G _ibea onder de tamarisk-
boomf op de hoge plaats zat, met
zĳn speerg in zĳn hand, en al zĳn
dienaren om hem heen stonden.
7 Toen zei Saul tot zĳn dienaren
die om hem heen stonden: „Luis-
tert alstublieft, GIJ Benjaminie-
ten. Zal de zoon van _Isa

¨
ıh U allen

ook velden en wĳngaarden ge-
ven?i Zal hĳ U allen tot oversten
over duizendj en oversten over
honderdaanstellen? 8 Want al-
len hebt GIJ tegen mĳ samenge-
spannen; en er is niemand die
het aanmĳnoor onthultk wanneer
mĳn eigen zoon [een verbond] met
de zoon van _Isa

¨
ı sluit,l en er is nie-

mand van U die met mĳ mee voelt
en aan mĳn oor onthult dat mĳn
eigen zoon mĳn eigen knecht te-
gen mĳ heeft opgezet als iemand
die in hinderlaag ligt, zoals heden
het geval is.”

9 Hierop antwoordde D _o
¨
eg,m

de Edomiet, die over de dienaren
van Saul stond, en zei: „Ik heb
de zoon van _Isa

¨
ı te Nob zien ko-

men bĳ Achim _elech,n de zoon van
Ah _itub.o 10 Die heeft toen Je-
hovah voor hem geraadpleegd;p

o 1Sa 14:3; 1Sa 22:20; p Ex 20:16; Ps 52:2; Ps 52:3;

Sp 19:5; Sp 25:18; Sp 29:12; Ez 22:9; Mt 26:59.
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en hĳ heeft hem mondvoorraada

gegeven, en het zwaardb van G _o-
liath, de Filistĳn, heeft hĳ hem
gegeven.” 11 Terstond liet de
koning Achim _elech, de zoon van
Ah _itub, de priester, roepen met
het hele huis van zĳn vader, de
priesters die in Nob waren.c Zĳ
kwamen dus allen bĳ de koning.

12 Saul zei nu: „Luister alstu-
blieft, gĳ zoon van Ah _itub!”, waar-
op hĳ zei: „Hier ben ik, mĳn heer.”
13 Vervolgens zei Saul tot hem:
„Waarom hebt gĳlieden tegen mĳ
samengespannen,d gĳ en de zoon
van _Isa

¨
ı, doordat gĳ hem brood

en een zwaard hebt gegeven, en
doordat God voor hem is geraad-
pleegd, zodat hĳ tegen mĳ kon
opstaan als iemand die in hin-
derlaag ligt, zoals heden het ge-
val is?”e 14 Hierop antwoordde
Achim _elech de koning en zei: „En
wie onder al uwdienaren is als D _a-
vid,f getrouw,g en de schoonzoonh

van de koning en overste over uw
lĳfwacht en ge

¨
eerd in uw huis?i

15 Ben ik soms vandaag begon-
nen God voor hem te raadple-
gen?j Dat is ondenkbaar van mĳn
zĳde! Laat de koning zĳn knecht
[en] het hele huis van mĳn vader
niets ten laste leggen, want uw
knecht wist van dit alles niets af,
klein noch groot.”k

16 Maardekoning zei: „Gĳ zult
beslist sterven,l Achim _elech, gĳ
met het hele huis van uw va-
der.”m 17 Daarop zei de koning
tot de hardlopersn die om hem
heen stonden: „Keert U om en
brengt de priesters van Jehovah
ter dood, omdat ook zĳ op de
hand van D _avid zĳn en omdat zĳ
wisten dat hĳ een voortvluchti-
ge was en het niet aan mĳn oor
hebben onthuld!”o En de diena-
ren van de koning wilden hun
hand niet uitsteken om de pries-
ters van Jehovah aan te vallen.p

18 Ten slotte zei de koning tot
D _o

¨
eg:q „Keert gĳ u om en val

de priesters aan!” Onmiddellĳk
keerde D _o

¨
eg, de Edomiet,r zich

om en viel zelf de priesters aan,

en hĳ bracht op die dag vĳfentach-
tig man die een linnen efoda droe-
gen, ter dood.b 19 Zelfs Nob,c de
stad van de priesters, sloeg hĳ
met de scherpte van het zwaard,
zowel man als vrouw, zowel kind
als zuigeling en stier en ezel en
schaap met de scherpte van het
zwaard.

20 Doch
´
e

´
en zoon van Achim _e-

lech, de zoon van Ah _itub, wiens
naam _Abjathard was, wist te ont-
komen, en hĳ nam dewĳkom D _a-
vid te volgen. 21 Toen vertelde

_Abjathar aan D _avid: „Saul heeft
de priesters van Jehovah gedood.”
22 Hierop zei D _avid tot _Abja-
thar: „Ik wist die dage wel, om-
dat D _o

¨
eg de Edomiet daar was,

dat hĳ het zonder mankeren aan
Saul zou vertellen.f Ik persoon-
lĳk heb iedere ziel van het huis
van uw vader onrecht aangedaan.
23 Woon maar bĳ mĳ. Wees niet
bevreesd, want al wie mĳn ziel
zoekt, zoekt uw ziel, want gĳ zĳt
iemand die bescherming bĳ mĳ
nodig hebt.”g

23 Mettertĳd kwam men D _a-
vid het volgende berichten:

„Zie, de Filistĳnen strĳden tegen
Keh _ila,h en zĳ plunderen de dors-
vloeren.”i 2 Toen raadpleegdej

D _avid Jehovah en zei: „Zal ik
gaan, en moet ik deze Filistĳ-
nen verslaan?” Hierop zei Jeho-
vah tot D _avid: „Ga, en gĳ moet
de Filistĳnen verslaan en Keh _ila
redden.” 3 Nu zeiden de man-
nen van D _avid tot hem: „Zie! Hier
in J _udak zĳn wĳ al bevreesd, en
hoeveel te meer wanneer wĳ naar
Keh _ila zouden trekken, tegen de
gevechtslinies van de Filistĳnen!”l

4 Daarom raadpleegde D _avid Je-
hovah nog eens.m Nu antwoordde
Jehovah hem en zei: „Sta op, trek
af naar Keh _ila, want ik geef de Fi-
listĳnen in uw hand.”n 5 Bĳge-
volg trok D _avid met zĳn mannen
naar Keh _ila en streed tegen de
Filistĳnen, en hĳ voerde hun vee
weg maar richtte onder hen een

n Joz 8:7; Re 7:7; 1Sa 14:6; 2Sa 5:19; 2Kon 3:18.
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397 David redt Kehila. Jonathans bezoek 1 SAMU
¨
EL 23:6-23

grote slachting aan; en D _avid
werd de redder van de inwoners
van Keh _ila.a

6 Nugebeurde het dat toen _Ab-
jathar,b de zoon van Achim _elech,
de wĳk nam naar D _avid te Ke-
h _ila, hĳ [daarheen] afdaalde met
een efodc in zĳn hand. 7 Naver-
loop van tĳd werd aan Saul be-
richt: „D _avid is naar Keh _ilad ge-
komen.” Toen zei Saul: „God heeft
hem in mĳn handverkocht,e want
hĳ heeft zichzelf opgesloten door
in een stad met deuren en gren-
dels te komen.” 8 Saul riep dus
heel het volk tot de strĳd op om
naar Keh _ila af te dalen, ten einde
D _avid en zĳn mannen te belege-
ren. 9 EnD _avid kwamteweten
dat Saul kwaad tegen hem in de
zin had.f Daarom zei hĳ tot _Abja-
thar, de priester: „Breng toch de
efod hier.”g 10 Vervolgens zei
D _avid: „O Jehovah, de God van _Is-
ra

¨
el,h uw knecht heeft met zeker-

heid gehoord dat Saul naar Ke-
h _ila tracht te komen om wegens
mĳ de stad in puin te leggen.i

11 Zullen de grondbezitters van
Keh _ila mĳ in zĳn hand overleve-
ren? Zal Saul afkomen, juist zoals
uw knecht heeft gehoord? O Je-
hovah, de God van _Isra

¨
el, laat

het uw knecht alstublieft weten.”
Hierop zei Jehovah: „Hĳ zal afko-
men.”j 12 Vervolgens zei D _avid:
„Zullen de grondbezitters vanKe-
h _ila mĳ en mĳn mannen in Sauls
hand overleveren?” Hierop zei Je-
hovah: „Zĳ zullen [u] overleve-
ren.”k

13 Onmiddellĳk stond D _avid
met zĳn mannen op, ongeveer
zeshonderd man,l en zĳ trok-
ken uit Keh _ila en bleven rond-
zwerven waar zĳ maar konden
rondzwerven. En aan Saul werd
bericht dat D _avid uit Keh _ila ont-
snapt was, en hĳ zag er daar-
omvan af uit te trekken. 14 En
D _avid ging in de wildernis in
moeilĳk toegankelĳke plaatsen
wonen, en hĳ bleef in het berg-
land in de wildernis van Zifm wo-

nen. En Saul bleef hem steeds
zoeken,a en God gaf hem niet
in zĳn hand.b 15 En D _avid ver-
keerde voortdurend invrees, om-
dat Saul uitgetrokken was om
zĳn ziel te zoeken, terwĳl D _avid
in de wildernis van Zif te Ch _ore-
sac was.

16 J _onathan, de zoon van Saul,
stond nu op en ging naar D _avid
te Ch _oresa, om zĳn hand te ver-
sterkend met betrekking tot God.e

17 Voorts zei hĳ tot hem: „Wees
niet bevreesd;f want de hand van
mĳn vader Saul zal u niet vinden,
en g

´
ı
´
j zult koningg zĳn over _Is-

ra
¨
el, en

´
ık zal na u de tweede wor-

den; en ook mĳn vader Saul is dat
bekend.”h 18 Toen sloten zĳ bei-
den een verbondi voor het aange-
zicht van Jehovah; en D _avid bleef
te Ch _oresa wonen, en wat J _ona-
than betreft, hĳ ging naar zĳn
eigen huis.

19 Later gingen de mannen van
Zifj op naar Saul te G _ibeak en zei-
den: „Houdt D _avid zich niet dicht
bĳ ons verborgenl in de moeilĳk
toegankelĳke plaatsen te Ch _ore-
sa,m op de heuvel van Hach _ila,n

die rechts van J _esjimoono ligt?
20 Nu dan, o koning, kom af, in
overeenstemming met heel de
sterke begeerte vanuw zielp om af
te komen, en ons aandeel zal zĳn
hem in de hand van de koning
over te leveren.”q 21 Hierop zei
Saul: „Gezegend zĳt GIJ door Je-
hovah,r want GIJ hebt mededo-
genmetmĳ gehad. 22 Gaat als-
tublieft heen, volhardt nog meer
en vergewist U van en beziet zĳn
plaats, waar hĳ zĳn voet zet —
wie hem daar ook heeft gezien —
want men heeft mĳ gezegd dat
hĳzelf zeer listig is.s 23 En be-
ziet en vergewist U van alle schuil-
plaatsenwaar hĳ zichverbergt; en
GIJ moet bĳ mĳ terugkeren met
het bewĳs, en ik wil met U mee-
gaan; en het moet geschieden dat
indien hĳ in het land is, ik ook een
zorgvuldig onderzoek naar hem

q Ps 54:3; Ps 70:2; Sp 29:26; r Re 17:2; s Mt 10:16.
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wil instellen onder al de duizen-
dena van J _uda.”

24 Zĳ stonden dus op en gingen
Saul voor naar Zif,b terwĳl D _avid
en zĳnmannen in dewildernis van
M _aonc waren, in de Ar _aba,d ten
zuiden van J _esjimoon. 25 Later
kwam Saul met zĳn mannen om
hem te zoeken.e Toen men dit aan
D _avid meedeelde, daalde hĳ ter-
stond af naar de steile rotsf en
bleef in de wildernis van M _aon wo-
nen. Toen Saul dit te horen kreeg,
ging hĳ D _avid tot in de wildernis
van M _aon najagen.g 26 Ten slot-
te kwam Saul aan de ene kant van
de berg, en D _avid en zĳn mannen
waren aan de andere kant van de
berg. D _avid dan maakte haast om
weg te komenh wegens Saul; on-
derwĳl omsingelden Saul en zĳn
mannen D _avid met zĳn mannen,
om hen te grĳpen.i 27 Maar er
kwam een bode bĳ Saul, die zei:
„Haast u toch en ga, want de Fi-
listĳnen hebben een inval in het
land gedaan!” 28 Daarop keer-
de Saul terug van het najagen
van D _avidj en ging de Filistĳnen
tegemoet. Daarom heeft men die
plaats de Steile Rots der Schei-
dingen genoemd.

29 D _avid trok nu vandaar op
en ging in de moeilĳk toegan-
kelĳke plaatsen te En-G _edik wo-
nen.

24 Nu geschiedde het dat zo-
dra Saul van de achtervol-

ging der Filistĳnen was terug-
gekeerd,l men hem het volgende
kwam berichten: „Zie! D _avid is in
de wildernis van En-G _edi.”m

2 Toen nam Saul drieduizend
uitgelezen mannenn uit heel _Is-
ra

¨
el en ging D _avid en zĳn man-

nen zoekeno op de kale steen-
bokrotsen.p 3 Ten slotte kwam
hĳ bĳ de stenen schaapskooien
langs de weg, waar een grot was.
Saul dan ging daar binnen om
zĳn behoefte te doen,q terwĳl D _a-
vid en zĳn mannen in de achter-
ste gedeelten van de grotr zaten.
4 Toen zeiden D _avids mannen
tot hem: „Dit is de dag waarop Je-

hovah werkelĳk tot u zegt: ’Zie!
Ik geef uw vĳand in uw hand,a en
gĳ moet met hem doen net zoals
het in uw ogen goed moge schĳ-
nen.’”b D _avid dan stond op en
sneed ongemerkt de slip van de
schoudermantel die Saul toebe-
hoorde af. 5 Maar het gebeur-
de daarna dat D _avids hart hem
bleef slaan,c omdat hĳ de slip
[van de schoudermantel] die Saul
toebehoorde, had afgesneden.
6 Daarom zei hĳ tot zĳn man-
nen: „Het is voor mĳ, van Jeho-
vah’s standpunt uit bezien, on-
denkbaar dat ik mĳn heer, de
gezalfded van Jehovah, zo iets zou
aandoen, door mĳn hand tegen
hem uit te steken, want hĳ is de
gezalfde van Jehovah.”e 7 Bĳ-
gevolg dreef D _avid zĳn mannen
met deze woorden uiteen, en hĳ
liet hun niet toe tegen Saul op te
staan.f Wat Saul betreft, hĳ stond
op — uit de grot — en vervolgde
zĳn weg.

8 D _avid dan stond daarna op
en ging de grot uit en riep Saul
na en zei: „Mĳn heerg de koning!”
Toen keek Saul om, waarop D _a-
vid zich diep boog, met zĳn aan-
gezicht ter aarde,h en zich neer-
wierp. 9 Vervolgens zei D _avid
tot Saul: „Waarom luistert gĳ naar
de woorden van mensen,i die zeg-
gen: ’Zie! D _avid zoekt uw onge-
luk’? 10 Zie, op deze dag heb-
ben uw ogen gezien hoe Jehovah
u heden in de grot in mĳn hand
heeft gegeven; en iemand zei [mĳ]
dat ik u moest doden,j maar ik
had deernis met u en zei: ’Ik zal
mĳn hand niet uitsteken tegen
mĳn heer, want hĳ is de gezalfdek

van Jehovah.’ 11 En zie, mĳn
vader,l ja, zie de slip vanuwschou-
dermantel in mĳn hand, want
toen ik de slip van uw schouder-
mantel heb afgesneden, heb ik u
niet gedood. Weet en zie dat er
in mĳn hand geen slechtheidm of
opstandigheid is, en ik heb niet
tegen u gezondigd, terwĳl gĳ op
mĳn ziel loert om die weg te
nemen.n 12 Moge Jehovah oor-
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delen tussen mĳ en u;a en Jeho-
vah moet mĳ op u wreken,b maar
mĳn eigen hand zal niet op u ko-
men.c 13 Net zoals het spreek-
woord van de ouden zegt: ’Van
de goddelozen zal goddeloosheid
uitgaan’,d maar mĳn eigen hand
zal niet op u komen. 14 Ach-
ter wie aan is de koning van _Is-
ra

¨
el uitgetrokken? Achterwie zit

gĳ aan? Achter een dode hond?e

Achter een enkele vlo?f 15 En
Jehovahmoet rechterworden, en
hĳ moet oordelen tussen mĳ en
u, en hĳ zal toezien en hĳ zal het
rechtsgeding voor mĳ voereng en
mĳ oordelen [om mĳ te bevrĳ-
den] uit uw hand.”

16 Nu geschiedde het dat zo-
dra D _avid opgehouden had deze
woorden tot Saul te spreken,
Saul voorts zei: „Is dit uw stem,
mĳn zoon D _avid?”h Toen verhief
Saul zĳn eigen stem en weende.i

17 Vervolgens zei hĳ tot D _avid:
„Gĳ zĳt rechtvaardiger dan ik,j

want g
´
ı
´
j hebt mĳ het goede be-

toond,k en
´
ık heb u het kwade be-

toond. 18 En gĳ — gĳ hebt van-
daag verteld wat voor goeds gĳ
in verband met mĳ hebt gedaan,
doordat Jehovah mĳ in uw hand
heeft overgeleverdl en gĳ mĳ niet
hebt gedood. 19 Wanneer nu
een man zĳn vĳand vindt, zal hĳ
hem dan op een goede weg heen-
zenden?m Daarom zal Jehovah zelf
u belonen met het goede,n ten ge-
volge van het feit dat gĳ het deze
dag aan mĳ hebt gedaan. 20 Nu
dan, zie! ik weet heel goed dat
gĳ zonder mankeren als koning
zult regeren,o en dat het konink-
rĳk van _Isra

¨
el in uw hand stellig

bestendig zal zĳn. 21 Ja, zweer
mĳ nu dan bĳ Jehovah,p dat gĳ
mĳn zaad na mĳ niet zult afsnĳ-
den en dat gĳ mĳn naam niet uit
het huis van mĳn vader zult del-
gen.”q 22 Bĳgevolg zwoer D _a-
vid het aan Saul, waarna Saul
naar zĳn huis ging.r WatD _avid en
zĳn mannen betreft, zĳ gingen
op naar de moeilĳk toegankelĳke
plaats.s

25 Mettertĳd stierf S _amu
¨
el;a

en heel _Isra
¨
el kwam toen

bĳeen, en zĳ weeklaagdenb over
hem en begroeven hem bĳ zĳn
huis te R _ama.c Toen stond D _avid
op en daalde af naar de wildernis
van P _aran.d

2 Nu was er in M _aone een man,
en hĳ had zĳn bedrĳf in K _armel.f

En de man was zeer groot, en hĳ
had drieduizend schapen en dui-
zend geiten; en voor het schereng

van zĳn schapen bevond hĳ zich
toen te K _armel. 3 En de naam
van de man was N _abal,h en de
naam van zĳn vrouw was Ab _i-
ga

¨
ıl.i En de vrouw had een goed

doorzichtj en was schoon van ge-
stalte, maar de man was hard-
vochtig en zĳn praktĳken waren
slecht;k en hĳ was een Kalebiet.l

4 En D _avid kreeg in de wildernis
te horen dat N _abal bezig was met
het scherenm van zĳn schapen.
5 Daarom zond D _avid tien jonge
mannen en D _avid zei tot de jon-
ge mannen: „Trekt op naar K _ar-
mel, en GIJ moet bĳ N _abal ko-
men en hem in mĳn naam naar
zĳn welstand vragen.n 6 En dit
moet GIJ tot mĳn broeder zeg-
gen: ’Moge het u goed gaano en
ook uw huisgezin goed gaan en
alles wat gĳ bezit, goed gaan.
7 Nu dan, ik heb gehoord dat gĳ
scheerders hebt. De herders nu
die u toebehoren, bevonden zich
zelf bĳ ons.p Wĳ hebben hen niet
lastig gevallenq en niets van hen
bleek vermist te zĳn al de dagen
dat zĳ zich in K _armel bevonden.
8 Vraag het uw eigen jonge man-
nen, en zĳ zullen het u vertellen,
opdat mĳn jonge mannen gunst
in uw ogen mogen vinden, om-
dat wĳ op een goede dag zĳn ge-
komen. Geef uw knechten en uw
zoon D _avid alstublieft slechts wat
uw hand te geven vindt.’ ”r

9 Bĳgevolg kwamen D _avids
jonge mannen bĳ N _abal en spra-
ken tot hem in de naam van
D _avid overeenkomstig al deze
woorden en wachtten toen af.

q 1Sa 25:15; Lu 3:14; r De 15:7; Sp 3:27; Lu 11:41;

Han 20:35; Heb 13:16.
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10 Hierop antwoordde N _abal D _a-
vids knechten en zei: „Wie is D _a-
vid,a en wie is de zoon van _Isa

¨
ı?

De knechten die zich losscheu-
ren, een ieder van zĳn meester,
zĳn tegenwoordig vele geworden.b

11 En moet ik mĳn broodc en mĳn
water en mĳn slachtvlees, dat
ik voor mĳn scheerders heb ge-
slacht, nemen en het aan mannen
geven van wie ik niet eens weet
waar zĳ vandaan komen?”d

12 Daarop maakten D _avids jon-
ge mannen rechtsomkeert op hun
weg en gingen terug en kwa-
men [bĳ D _avid] en brachten hem
bericht overeenkomstig al deze
woorden. 13 Onmiddellĳk zei
D _avid tot zĳn mannen: „Gordt
ieder UW zwaard aan!”e Zĳ gord-
den dus ieder hun zwaard aan
en ook D _avid gordde zĳn eigen
zwaard aan; toen trokken zĳ ach-
ter D _avid op, ongeveer vierhon-
derd man, terwĳl er tweehonderd
bĳ de legertros bleven.f

14 Intussen berichtte een van
de jonge mannen het aan Ab _i-
ga

¨
ıl, N _abals vrouw, en zei: „Zie!

D _avid heeft uit de wildernis bo-
den gezonden om onze meester
het goede toe tewensen,maar hĳ
is tegen hen uitgevaren.g 15 En
die mannen zĳn heel goed voor
ons geweest, en wĳ hebben van
hen geen last ondervonden, en
wĳ hebben al de dagen dat wĳ
met hen rondzwierven, terwĳl wĳ
ons in het veld bevonden, niets
vermist.h 16 Een muuri bleken
zĳ om ons heen te zĳn, zowel
bĳ nacht als bĳ dag, al de da-
gen dat wĳ ons met het weiden
vanhet kleinvee bĳ hen bevonden.
17 Nu dan, weet en zie wat gĳ
gaat doen, want er is rampspoed
beslotenj tegen onze meester en
tegenheel zĳn huis, daar hĳ een te
grote nietsnutk is om tot hem te
spreken.”

18 Terstond haastte Ab _iga
¨
ıll

zich en nam tweehonderd bro-
den en twee grote kruiken wĳnm

en vĳf toebereide schapenn en vĳf
sea-maten geroosterdo koren en

honderd rozĳnenkoekena en twee-
honderd koeken van samenge-
perste vĳgenb en legde dat alles
op de ezels. 19 Toen zei zĳ tot
haar jonge mannen: „Trekt voor
mĳ uit.c Ziet! Ik kom achter U

aan.” Maar zĳ vertelde niets aan
haar man N _abal.

20 En het geschiedde dat ter-
wĳl zĳ op de ezel reedd en in het
geheim de berg afdaalde, zie, daar
daalden D _avid en zĳn mannen af,
haar tegemoet. Zĳ kwam hen dus
tegen. 21 Wat D _avid betreft, hĳ
had gezegd: „Ik ben er volkomen
bedrogen mee uitgekomen dat ik
alles wat die kerel in de wildernis
toebehoort heb behoed, en niets
van al wat hem toebehoort, bleek
vermist te zĳne en toch vergeldt
hĳ mĳ kwaad voor goed.f 22 Zo
moge God de vĳanden van D _avid
doen en zo moge hĳ daaraan toe-
voegen,g indien ik van al de zĳ-
nen iemand die tegen de muur
watert,h tot de morgen zal laten
overblĳven.”i

23 Toen Ab _iga
¨
ıl D _avid in het

oog kreeg, haastte zĳ zich ter-
stond en steeg van de ezel af, en
zĳ viel voor D _avid op haar aan-
gezicht en boogj zich ter aarde.
24 Daarop viel zĳ aan zĳn voeten
neerk en zei: „Op m

´
ı
´
j, o mĳn heer,

zĳ de dwaling;l en laat uw slavin
alstublieft ten aanhoren van u
spreken,m en luister naar dewoor-
denvanuwslavin. 25 Laat mĳn
heer alstublieft zĳn hart niet zet-
ten op deze nietswaardigen man
N _abal, want zoals zĳn naam is, zo
is hĳ. N _abal is zĳn naam, en on-
verstand is bĳ hem.o Wat mĳ be-
treft, ik, uw slavin, heb de jonge
mannenvan mĳn heer die gĳ hadt
gestuurd, niet gezien. 26 En nu,
mĳn heer, zo waar Jehovah leeftp

en zo waar uw ziel leeft,q Jeho-
vah heeft u ervan weerhoudenr

in bloedschuld te gerakens en
uw eigen hand tot uw redding
te laten komen.t En nu, laten uw

s Ge 9:6; Nu 35:30; t Ro 12:19.
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401 Abiga
¨
ıls verstandigheid. Nabal sterft 1 SAMU

¨
EL 25:27-41

vĳanden en zĳ die mĳn heer scha-
de zoeken te berokkenen, als N _a-
bal worden.a 27 En nu wat dit
zegengeschenkb betreft dat uw
dienstmaagd voor mĳn heer heeft
meegebracht, het moet gegeven
worden aan de jonge mannen die
mĳn heer op zĳn schreden vol-
gen.c 28 Vergeef alstublieft de
overtreding van uw slavin,d want
Jehovah zal voor mĳn heer zon-
der mankeren een bestendig huis
maken,e omdat mĳn heer de oorlo-
gen van Jehovah voert;f en slecht-
heid zal er gedurende al uw da-
gen niet in u worden gevonden.g

29 Wanneer een mens opstaat om
u te achtervolgen en uw ziel te
zoeken, zal de ziel van mĳn heer
stellig gewikkeld blĳken te zĳn
in de buidel des levensh bĳ Jeho-
vah, uw God;i maar de ziel van
uw vĳanden, die zal hĳ wegslinge-
ren als vanuit het midden van de
holte van de slinger.j 30 En het
moet geschieden dat, omdat Jeho-
vah aan mĳn heer het goede je-
gens u zal doen overeenkomstig
alles wat hĳ heeft gesproken, hĳ
u stellig tot leider over _Isra

¨
el zal

aanstellen.k 31 En laat dit voor
u geen reden tot wankelenworden
en geen struikelblok worden voor
het hart van mĳn heer, door zo-
wel zonder reden bloed te vergie-
tenl als [de hand van] mĳn heer,
[ja, zĳn eigen hand] tot zĳn red-
ding te laten komen.m En Jehovah
zal mĳn heer stellig goeddoen, en
gĳ moet aan uw slavin denken.”n

32 Hierop zei D _avid tot Ab _i-
ga

¨
ıl: „Gezegend zĳ Jehovah, de

Godvan _Isra
¨
el,o die u deze dag ge-

zonden heeft om mĳ te ontmoe-
ten! 33 En gezegend zĳ uw ver-
standigheid,p en gezegend zĳt gĳ,
die mĳ deze dag ervan afgehou-
den hebt in bloedschuld te gera-
kenq en mĳn eigen hand tot mĳn
redding te laten komen.r 34 En
daarentegen, zo waar Jehovah,
de God van _Isra

¨
el, leeft, die mĳ

ervan weerhouden heeft u scha-
de te berokkenen,s indien gĳ u
niet hadt gehaast mĳ tegemoet

te komen,a zou er tot het morgen-
licht van N _abal stellig niemand
zĳn overgebleven die tegen een
muur watert.”b 35 Daarop aan-
vaardde D _avid uit haar hand wat
zĳ voor hem had meegebracht,
en hĳ zei tot haar: „Ga in vredec

op naar uw huis. Zie, ik heb naar
uw stem geluisterd om uw per-
soon in aanmerking te nemen.”d

36 Later kwam Ab _iga
¨
ıl bĳ N _a-

bal en zie, hĳ had in zĳn huis een
feestmaal als het feestmaal van
de koning;e en N _abals hart was
vrolĳk in hem, en hĳ was zo
dronkenf als maar mogelĳk was;
en zĳ vertelde hem niets, klein
noch groot, tot het morgenlicht
[aanbrak]. 37 Het geschiedde
nu ’s morgens, toen de wĳn[roes]
van N _abal was geweken, dat zĳn
vrouw hem deze dingen ging ver-
tellen. En zĳn hartg bestierf het
in zĳn binnenste, en hĳzelf werd
als een steen. 38 Daarna ver-
liepen er ongeveer tien dagen en
toen sloegh Jehovah N _abal, zodat
hĳ stierf.

39 En D _avid kreeg te horen
datN _abalwas gestorven, en daar-
om zei hĳ: „Gezegend zĳ Jeho-
vah, die het rechtsgeding van
mĳn smaadi heeft gevoerdj [om
mĳ te bevrĳden] uit N _abals hand,
en die zĳn knecht heeft terug-
gehouden van slechtheid,k en de
slechtheid van N _abal heeft Je-
hovah op zĳn eigen hoofd laten
terugvallen!”l Voorts zond D _a-
vid [boden] en vroeg Ab _iga

¨
ıl ten

huwelĳk, om haar voor zich tot
vrouw te nemen.m 40 D _avids
dienaren kwamen dus bĳ Ab _iga

¨
ıl

te K _armel en spraken tot haar
en zeiden: „D _avid zelf heeft ons
tot u gezonden omu voor zich tot
vrouw te nemen.” 41 Onmid-
dellĳk stond zĳ op en boog zich
met haar aangezicht ter aarden

en zei: „Hier hebt gĳ uw slavin
tot dienstmaagd, om de voeten
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1 SAMU
¨
EL 25:42–26:15 Davids vrouwen. Saul achtervolgt David 402

van de knechten van mĳn heera

te wassen.”b 42 Toen haastte
Ab _iga

¨
ılc zich en stond op en reed

wegd op de ezel, door vĳf van
haar dienstmeisjes te voet ge-
volgd; voorts vergezelde zĳ de
boden van D _avid en werd toen
zĳn vrouw.

43 D _avid had ook Ahin _oame uit
J _izre

¨
elf genomen; en de vrouwen,

ja beiden, werden zĳn echtgeno-
tes.g

44 Wat Saul aangaat, hĳ had
zĳn dochter M _ichal,h D _avids
vrouw, aan P _alti,i de zoon van
L _a

¨
ıs, gegeven, die uit G _allimj was.

26 Na verloop van tĳd kwa-
men de mannen van Zifk bĳ

Saul te G _ibeal en zeiden: „Houdt
D _avid zich niet verborgen op de
heuvel Hach _ila,m tegenover J _esji-
moon?”n 2 Toen stond Saul opo

en daalde af naar de wildernis van
Zif, en met hem drieduizend man,p

de uitgelezenen van _Isra
¨
el, om D _a-

vid in de wildernis van Zif te zoe-
ken. 3 En Saul sloeg zĳn kamp
op de heuvel Hach _ila op, die te-
genover J _esjimoon ligt, langs de
weg, terwĳl D _avid in de wilder-
nis woonde. Hĳ dan zag dat Saul
hem tot in de wildernis achterna
was gekomen. 4 Daarom zond
D _avid verspiedersq uit om te we-
ten of Saul werkelĳk was geko-
men. 5 Later stond D _avid op en
ging naar de plaatswaar Saul zich
had gelegerd, en D _avid kreeg de
plaats te zien waar Saul zich had
neergelegd, en ook _Abner,r de
zoon van Ner, zĳn legeroverste;
en Saul lag binnen de kampom-
heining,s terwĳl het volk om hem
heen gelegerd was. 6 Nu nam
D _avid het woord en zei tot Achi-
m _elech, de Hethiet,t en Ab _isa

¨
ı,u

de zoon van Zer _uja,v de broer van
J _oab: „Wie zal met mĳ naar Saul
in de legerplaats afdalen?” Hier-
op zei Ab _isa

¨
ı: „

´
Ik zal met u af-

dalen.”w 7 En D _avid begaf zich
met Ab _isa

¨
ı ’s nachts naar het

volk; en zie! Saul lag binnen de
kampomheining te slapen, met

zĳn speer aan zĳn hoofdeinde in
de grond gestoken, en _Abner en
het volk lagen om hem heen.

8 Ab _isa
¨
ı zei nu tot D _avid: „God

heeft vandaag uw vĳand in uw
hand overgeleverd.a Nu dan, laat
ik hem alstublieft met de speer
slechts eenmaal aan de grond
spietsen, en ik zal het hem geen
tweemaal doen.” 9 D _avid zei
echter totAb _isa

¨
ı: „Stort hemniet

in het verderf, want wie heeft
zĳn hand uitgestoken tegen de
gezalfde van Jehovahb en is on-
schuldig gebleven?”c 10 Ver-
volgens zei D _avid: „Zowaar Jeho-
vah leeft,d Jehovah zelf zal hem
een slag toebrengen;e of zĳn dag
zal komenf en hĳ zal moeten ster-
ven, of hĳ zal ten strĳdeg trekken
en stellig worden weggevaagd.h

11 Het is, van Jehovah’s stand-
punt uit bezien,i voor mĳ on-
denkbaarj dat ik mĳn hand zou
uitstekenk tegen de gezalfde van
Jehovah!l Nu dan, neem alstu-
blieft de speer die aan zĳn hoofd-
einde is en de veldfles met water,
en laten wĳ heengaan.” 12 Bĳ-
gevolg nam D _avid de speer en
de veldfles met water van Sauls
hoofdeinde weg, waarna zĳ heen-
gingen; en niemand zag hetm en
niemand merkte het en niemand
werd wakker, want allen lagen
zĳ te slapen, omdat er een diepe,
van Jehovah afkomstige slaapn

op hen was gevallen. 13 Toen
begaf D _avid zich naar de over-
kant en ging op een afstand op
de top van de berg staan, zodat
de ruimte tussen hen uitgestrekt
was.

14 Nu riep D _avid tot het volk
en tot _Abner, de zoon van Ner,
en zei: „Zult gĳ niet antwoor-
den, _Abner?” Toen antwoordde

_Abnero en zei: „Wie zĳt gĳ, die
tot de koning hebt geroepen?”
15 Vervolgens zei D _avid tot _Ab-
ner: „Zĳt gĳ niet een man? En

l 1Kr 16:22; Ps 20:6; Ps 105:15; m 1Sa 24:4; n Ge
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403 David spaart Saul voor de tweede keer 1 SAMU
¨
EL 26:16–27:6

wie is in _Isra
¨
el u gelĳk? Waarom

hebt gĳ dan uw heer, de koning,
niet bewaakt? Want er is iemand
van het volk gekomen om de ko-
ning, uw heer, in het verderf te
storten.a 16 Deze zaak die gĳ
hebt gedaan, is niet goed. Zo waar
Jehovah leeft,b gĳlieden verdient
te sterven,c omdat GIJ UW heer, de
gezalfde van Jehovah,d niet hebt
bewaakt.e En nu, ziewaar de speer
van de koning en de veldfles met
waterf zĳn, die aan zĳn hoofd-
einde waren.”

17 Saul dan herkende de stem
van D _avid en zei: „Is dit uw
stem, mĳn zoon D _avid?”g Hier-
op zei D _avid: „Het is mĳn stem,
mĳn heer de koning.” 18 En
hĳ voegde eraan toe: „Waarom
is dit, dat mĳn heer zĳn knecht
achternazit,h want wat heb ik ge-
daan, en wat voor kwaad is er
in mĳn hand?i 19 Nu dan, laat
mĳn heer de koning alstublieft
luisteren naar de woorden van
zĳn knecht: Indien het Jehovah
is die u tegen mĳ heeft opgezet,
laat hem een graanoffer ruiken.j

Maar indien het de mensenzo-
nen zĳn,k vervloekt zĳn zĳ voor
het aangezicht van Jehovah,l om-
dat zĳ mĳ heden verdreven heb-
ben, zodat ik mĳ niet verbonden
voel met het erfdeel van Jeho-
vah,m [want] zĳ hebben gezegd:
’Ga heen, dien andere goden!’n

20 Nu dan, laat mĳn bloed niet
op de aarde vallen voor het aan-
gezicht van Jehovah;o want de
koning van _Isra

¨
el is uitgetrok-

ken om
´
e

´
en enkele vlo te zoeken,p

net zoals men een patrĳs op de
bergen najaagt.”q

21 Hierop zei Saul: „Ik heb ge-
zondigd.r Kom terug, mĳn zoon
D _avid, want ik zal u geen scha-
de meer berokkenen, gezien het
feit dat mĳn ziel deze dag kost-
baar geweest iss in uw ogen. Zie!
Ik heb dwaas gehandeld en vergis
mĳ schromelĳk.” 22 Toen ant-
woordde D _avid en zei: „Hier is de
speer van de koning, en laat een
van de jonge mannen overkomen

en ze halen. 23 En Jeh
´
ovah zal

aan ieder zĳn eigen rechtvaardig-
heid en zĳn eigen getrouwheid
vergelden,a doordat Jehovahu he-
den in mĳn hand had gegeven
en ik mĳn hand niet wilde uitste-
ken tegen de gezalfde van Jeho-
vah.b 24 En zie! juist zoals uw
ziel deze dag groot was in mĳn
ogen, zo moge mĳn ziel groot zĳn
in de ogen van Jehovah,c opdat hĳ
mĳ uit alle benauwdheid moge be-
vrĳden.”d 25 Hierop zei Saul tot
D _avid: „Moogt gĳ gezegend zĳn,
mĳn zoon D _avid. Niet alleen zult
gĳ zonder mankeren handelen,
maar gĳ zult ook zonder man-
keren als overwinnaar te voor-
schĳn komen.”e Toen ging D _avid
zĳns weegs; en wat Saul betreft,
hĳ keerde naar zĳn plaats terug.f

27 D _avid zei echter in zĳn
hart: „Nu zal ik op een of

andere dag door Sauls hand wor-
den weggevaagd. Er zit voor mĳ
niets beters op dan dat ik zonder
mankeren ontkomg naar het land
der Filistĳnen;h en Saul moet aan-
gaande mĳ de hoop opgeven nog
langer in het hele gebied van _Is-
ra

¨
el naar mĳ te zoeken,i en ik

zal stellig aan zĳn hand ontko-
men.” 2 D _avid stond dus op, en
hĳ en zeshonderd mannenj die bĳ
hem waren, trokken naar _Achis,k

de zoon van M _aoch, de koning
van Gath. 3 En D _avid bleef bĳ
_Achis in Gath wonen, hĳ en zĳn
mannen, ieder met zĳn huisge-
zin,l D _avid met zĳn twee vrou-
wen, Ahin _oam,m de Jizre

¨
elitische,

en Ab _iga
¨
ıl,n N _abals vrouw, de Kar-

melitische. 4 Na verloop van
tĳdwerd aan Saul bericht dat D _a-
vid was weggelopen naar Gath,
en daarom ging hĳ niet nog eens
naar hem zoeken.o

5 Toen zei D _avid tot _Achis: „In-
dien ik nu gunst in uw ogen heb
gevonden, laat men mĳ dan een
plaats geven in een van de ste-
den van het platteland, om daar
te wonen; want waarom zou uw
knecht bĳ u in de koninklĳke
stad wonen?” 6 Bĳgevolg gaf
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1 SAMU
¨
EL 27:7–28:10 David krĳgt Ziklag. Filistĳnen ten oorlog 404

_Achis hem op die dag Z _iklag.a

Vandaar dat Z _iklag aan de konin-
genvan J _uda is gaan behoren, tot
op deze dag.

7 En het aantal dagen dat D _a-
vidop het plattelandvan de Filis-
tĳnen woonde, bedroeg een jaar
en vier maanden.b 8 Voorts trok
D _avid met zĳn mannen op om in-
vallen te doen bĳ de Gesurietenc

en de Girzieten en de Amalekie-
ten;d want zĳ bewoonden het land
dat [zich uitstrekte] van T _elame

tot aan Surf en verder naar het
land Eg _ypte. 9 En D _avid sloeg
het land, maar hĳ liet noch man
noch vrouw in leven;g en hĳ nam
schapen en runderen en ezels en
kamelen en kleren, waarna hĳ
terugkeerde en bĳ _Achis kwam.
10 Toen zei _Achis: „Waar hebt
gĳlieden vandaag een inval ge-
daan?” Hierop zei D _avid:h „In het
zuiden van J _udai en in het zui-
den van de Jerahme

¨
elietenj en

in het zuiden van de Kenieten.”k

11 Wat mannen en vrouwen be-
treft, D _avid liet niemand in le-
ven om ze naar Gath te brengen,
want hĳ zei: „Opdat zĳ ons niet
aanbrengen en zeggen: ’Zo heeft
D _avid gedaan.’ ”l (En dit was zĳn
wĳze van doen al de dagen dat hĳ
op het platteland van de Filistĳ-
nen woonde.) 12 Dientengevol-
ge geloofdem _Achis D _avid, terwĳl
hĳ bĳ zichzelf zei: „Hĳ is onge-
twĳfeld tot een stank geworden
bĳ zĳn volk _Isra

¨
el;n en hĳ zal tot

onbepaalde tĳd mĳnknecht moe-
ten worden.”

28 Nu geschiedde het in die
dagen dat de Filistĳnen

hun legerkampen gingen bĳeen-
brengen om oorlog te voeren te-
gen _Isra

¨
el.o _Achis dan zei tot D _a-

vid: „Gĳ weet ongetwĳfeld dat gĳ
met mĳ in het kamp dient uit
te trekken, gĳ en uw mannen.”p

2 Daarop zei D _avid tot _Achis:
„Daarom weet gĳzelf wat uw
knecht dient te doen.” Bĳgevolg
zei _Achis tot D _avid: „Daarom zal
ik u voor altĳd tot bewaker van
mĳn hoofd aanstellen.”q

3 S _amu
¨
el nu was gestorven, en

heel _Isra
¨
el was over hem gaan

weeklagen en hem in R _ama, zĳn
eigen stad, gaan begraven.a Wat
Saul aangaat, hĳ had de geesten-
mediums en de beroepsvoorzeg-
gers van gebeurtenissen uit het
land verwĳderd.b

4 Nadien brachten de Filistĳ-
nen [hun troepen] bĳeen, en zĳ
kwamen en sloegen hun kamp
op te S _unem.c Daarom bracht
Saul heel _Isra

¨
el bĳeen, en zĳ sloe-

gen hun kamp op de Gilb _oad op.
5 Toen nu Saul het kamp van de
Filistĳnen zag, werd hĳ bevreesd,
en zĳn hart ging zeer beven.e

6 Alhoewel Saul Jehovah placht
te raadplegen,f antwoordde Jeho-
vah hemnimmer,g noch door dro-
menh noch door de Urimi noch
door de profeten.j 7 Ten slotte
zei Saul tot zĳn dienaren: „Zoekt
mĳ een vrouw die een meesteres
is in het geestenmediumschap,k

en ik wil naar haar toe gaan en
haar raadplegen.” Toen zeiden
zĳn dienaren tot hem: „Zie! Te
En-Dorl is een vrouw die een
meesteres is in het geestenme-
diumschap.”

8 Saul dan vermomdem zich en
trok andere kleren aan en ging
heen, hĳ en twee mannen met
hem; en zĳ kwamen ’s nachts bĳ
de vrouw.n Hĳ zei nu: „Beoefen
alstublieft waarzeggerĳo voormĳ
door middel van het geestenme-
diumschap en laat voor mĳ op-
komen degene die ik u zal aan-
duiden.” 9 De vrouw zei echter
tot hem: „Zie, gĳ weet zelf heel
goed wat Saul gedaan heeft, hoe
hĳ de geestenmediums en de
beroepsvoorzeggers van gebeur-
tenissen uit het land heeft af-
gesneden.p Waarom handelt gĳ
dan als een strikkenspanner te-
gen mĳn ziel, om mĳ ter dood te
laten brengen?”q 10 Onmiddel-
lĳk zwoer Saul haar bĳ Jehovah
en zei: „Zo waar Jehovah leeft,r

in deze zaak zal u geen schuld
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405 Saul bĳ heks van En-Dor 1 SAMU
¨
EL 28:11–29:3

voordwaling treffen!” 11 Daar-
op zei de vrouw: „Wie zal ik voor
u laten opkomen?” Hierop zei
hĳ: „Laat S _amu

¨
el voor mĳ opko-

men.”a 12 Toen de vrouw „S _a-
mu

¨
el” zag,b ging zĳ luidkeels

schreeuwen; vervolgens zei de
vrouw tot Saul: „Waarom hebt gĳ
mĳ bedrogen, terwĳl gĳ zelf Saul
zĳt?” 13 Maarde koning zei tot
haar: „Wees niet bevreesd, maar
wat hebt gĳ gezien?” Vervolgens
zei de vrouw tot Saul: „Een godc

zag ik uit de aarde opkomen.”
14 Terstond zei hĳ tot haar: „Hoe
is zĳn gestalte?”, waarop zĳ zei:
„Een oude man komt op, en hĳ
heeft zich in een schouderman-
teld gehuld.” Toen herkende Saul
[daaraan] dat het „S _amu

¨
el” was,e

waarop hĳ zich diep boog, met
zĳn aangezicht ter aarde, en zich
neerwierp.

15 „S _amu
¨
el” zei nu tot Saul:

„Waarom hebt gĳ mĳ gestoord
door mĳ te laten opkomen?”f Hier-
op zei Saul: „Ik zit heel erg in
het nauw,g daar de Filistĳnen
tegen mĳ strĳden, en God zelf
is van mĳ gewekenh en heeft mĳ
niet meer geantwoord, noch door
bemiddeling van de profeten noch
door dromen,i zodat ik u roep
om mĳ te laten weten wat ik zal
doen.”j

16 Vervolgens zei „S _amu
¨
el”:

„Waarom raadpleegt gĳ mĳ dan,
als Jehovah zelf van u geweken
isk en uw tegenstander blĳkt te
zĳn?l 17 En Jehovah zal voor
zich doen juist zoals hĳ door be-
middeling van mĳ heeft gespro-
ken, en Jehovah zal het konink-
rĳk uit uw hand scheurenm en
het aanuw naaste, aan D _avid, ge-
ven.n 18 Daar gĳ de stem van
Jehovah niet hebt gehoorzaamdo

en zĳn brandende toorn tegen

_Amalek niet hebt voltrokken,p

daarom is dit hetgeen Jehovah u
stellig op deze dag zal aandoen.
19 En Jehovah zal ook _Isra

¨
el met

u in de hand der Filistĳnen ge-
ven,q en morgen zullen gĳr en uw
zonens bĳ mĳ zĳn. Zelfs het kamp

van _Isra
¨
el zal Jehovah in de hand

der Filistĳnen geven.”a

20 Hierop viel Saul ogenblik-
kelĳk in zĳn volle lengte op de
grond, en hĳ werd zeer bevreesd
wegens „S _amu

¨
els” woorden. Bo-

vendien bevond er zich geen
kracht in hem, omdat hĳ de hele
dag en de hele nacht geen voed-
sel had gebruikt. 21 De vrouw
kwam nu bĳ Saul en zag dat hĳ
erg van streek was geraakt. Daar-
om zei zĳ tot hem: „Zie, uwdienst-
maagd heeft uw stem gehoor-
zaamd, waarop ik mĳn ziel in mĳn
handpalm heb gelegdb en de woor-
den die gĳ tot mĳ hebt gespro-
ken, heb gehoorzaamd. 22 Nu
dan, gehoorzaamt gĳ alstublieft
ook de stem van uw dienstmaagd;
en laat ik u een stuk brood voor-
zetten, en eet, opdat er kracht in
u moge komen, aangezien gĳ uws
weegs zult gaan.” 23 Maar hĳ
weigerde en zei: „Ik zal niet eten.”
Zĳn dienaren en ook de vrouw
bleven echter bĳ hem aandrin-
gen. Ten slotte gehoorzaamde hĳ
hun stem en stond van de grond
op en ging op het rustbed zitten.
24 De vrouw nu had een gemest
kalfc in huis. Zĳ slachtte hetd dus
in allerĳl en nam meel en kneed-
de het deeg en bakte er ongezuur-
de koeken van. 25 Toen diende
zĳ ze voor Saul en zĳn dienaren
op, en zĳ aten. Daarna stonden zĳ
op en gingen nog diezelfde nacht
heen.e

29 De Filistĳnenf brachten
voorts al hun legerkampen

te _Afek bĳeen, terwĳl de Isra
¨
elie-

ten gelegerd waren bĳ de bron
die te J _izre

¨
elg was. 2 En de as-

vorstenh der Filistĳnen trokken
bĳ honderden en bĳ duizenden
voorbĳ, en D _avid en zĳn man-
nen trokken daarna voorbĳ met
_Achis.i 3 Toen zeiden de vor-
sten der Filistĳnen: „Wat heb-
ben die Hebree

¨
enj te betekenen?”

Hierop zei _Achis tot de vorsten
der Filistĳnen: „Is dat niet D _a-
vid, de dienaar van Saul, de ko-
ning van _Isra

¨
el, die al een jaar of
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twee hier bĳ mĳ is?a En ik heb
van de dag af dat hĳ [naar mĳ]
overgelopen is tot op deze dag
hoegenaamd niets in hem gevon-
den.”b 4 En de vorsten der Fi-
listĳnen werden verontwaardigd
op hem; en de vorsten der Fi-
listĳnen zeiden vervolgens tot
hem: „Laat die man teruggaan,c

en laat hĳ teruggaan naar zĳn
plaats, waar gĳ hem [een ver-
blĳf] hebt toegewezen; en laat hĳ
niet met ons ten strĳde afdalen,
opdat hĳ geen tegenstrever van
ons wordtd in de strĳd. En waar-
mee zou deze persoon zich bĳ
zĳn heer in de gunst stellen? Is
het niet met de hoofden van deze
[onze] mannen? 5 Is dat niet
D _avid, die men in de reidansen in
tegenzang bleef toezingen, door
te zeggen: ’Saul heeft zĳn duizen-
den neergeslagen, en D _avid zĳn
tienduizenden’?”e

6 Dientengevolge riep _Achisf

D _avid en zei tot hem: „Zo waar
Jehovah leeft,g gĳ zĳt oprecht, en
uw uitgaan en uw ingaanh bĳ mĳ
in het kamp is goed geweest in
mĳn ogen;i want van de dag af
dat gĳ bĳ mĳ zĳt gekomen tot op
deze dag heb ik geen slechtheid
in u gevonden.j Maar in de ogen
van de asvorstenk deugt gĳ niet.
7 Nu dan, keer terug en ga in
vrede, opdat gĳ niets slechts doet
in de ogen van de asvorsten der
Filistĳnen.” 8 Maar D _avid zei
tot _Achis: „Welnu, wat heb ik ge-
daan,l en wat hebt gĳ van de dag
af dat ik voor uw aangezicht ben
gekomen tot op deze dag in uw
knecht gevonden,m dat ik niet
zou komen en werkelĳk tegen
de vĳanden van mĳn heer de
koning zou strĳden?” 9 Hierop
antwoordde _Achis en zei tot D _a-
vid: „Ik weet heel goed dat gĳ
in m

´
ı
´
jn ogen goed zĳt geweest,

als een engel van God.n Alleen
de vorsten der Filistĳnen hebben
gezegd: ’Laat hĳ niet met ons
ten strĳde optrekken.’ 10 Nu
dan, sta vroeg in de morgen op
met de dienaren van uw heer

die met u gekomen zĳn; en gĳlie-
den moet vroeg in de morgen op-
staan, wanneer het licht voor U

geworden is. Gaat dan heen.”a

11 Bĳgevolg stond D _avid vroeg
op, hĳ en zĳn mannen, om in de
morgen heen te gaanb en naar het
land der Filistĳnen terug te ke-
ren; en de Filistĳnen zelf trokken
op naar J _izre

¨
el.c

30 Nu geschiedde het terwĳl
D _avid en zĳn mannen op

de derde dag naar Z _iklagd kwa-
men, dat de Amalekietene een
inval in het zuiden en in Z _ik-
lag deden; voorts sloegen zĳ Z _ik-
lag en verbrandden het met vuur,
2 en voerden de vrouwenf [en al-
len] die erin waren, van de klein-
ste tot de grootste, gevankelĳk
weg. Zĳ brachten niemand ter
dood, maar zĳ dreven hen voort
en gingen huns weegs. 3 Toen
D _avid met zĳn mannen bĳ de stad
kwam, zie, daar was ze met vuur
verbrand, enwat hunvrouwen en
hun zonen en hun dochters be-
treft, die waren gevankelĳk weg-
gevoerd. 4 Toen verhieven D _a-
vid en het volk dat bĳ hem was
hun stem en weendeng totdat zĳ
geen kracht meer in zich had-
den [nog langer] tewenen. 5 En
D _avids twee vrouwen, Ahin _oam,h

de Jizre
¨
elitische, en Ab _iga

¨
ıl,i de

vrouw van N _abal, de Karmeliet,
waren gevankelĳk weggevoerd.
6 En het werd erg benauwend
voor D _avid,j omdat het volk het
erover had hemte stenigen;k want
de ziel van heel het volk was ver-
bitterd geworden,l ieder om zĳn
zonen en zĳn dochters. Daarom
ging D _avid zich sterken bĳ Jeho-
vah, zĳn God.m

7 D _avid zei derhalve tot de
priester _Abjathar,n de zoon van
Achim _elech: „Breng toch alstu-
blieft de efodo bĳ mĳ.” Toen bracht

_Abjathar de efod bĳ D _avid. 8 En
D _avid ging Jehovah raadplegenp

en zei: „Zal ik die roversbende
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407 Amalekieten verslagen. Gevangenen bevrĳd 1 SAMU
¨
EL 30:9-24

achternazetten? Zal ik hen in-
halen?” Hierop zei hĳa tot hem:
„Zet [hen] achterna, want gĳ zult
hen zondermankeren inhalen, en
gĳ zult zonder mankeren een be-
vrĳding bewerken.”b

9 Prompt begaf D _avid zich op
weg, hĳ en de zeshonderd manc

die bĳ hem waren, en zĳ gingen
door tot aan het stroomdal van
de B _esor, en de mannen die ach-
tergelaten moesten worden, ble-
ven staan. 10 En D _avid zette de
achtervolging voort,d hĳ en vier-
honderd man, maar tweehonderd
man, die te vermoeid waren om
het stroomdal van de B _esor over
te trekken,e bleven staan.

11 Ten slotte vonden zĳ op het
veld een man, een Egyptenaar.f

Zĳ dan brachten hem bĳ D _avid
en gaven hem brood opdat hĳ
kon eten en gaven hem water
te drinken. 12 Verder gaven zĳ
hem een schĳf van een koek van
samengeperste vĳgen en twee ro-
zĳnenkoeken.g Toen at hĳ en zĳn
geesth kwam in hem terug; want
hĳ had drie dagen en drie nach-
ten geen brood gegeten en geen
water gedronken. 13 D _avid zei
nu tot hem: „Wie behoort gĳ toe,
enwaar komt gĳ vandaan?”, waar-
op hĳ zei: „Ik ben een Egyptische
bediende, een slaaf van een Ama-
lekitische man, maar mĳn mees-
ter heeft mĳ verlaten, omdat ik
drie dagen geleden ziek werd.i

14 Wĳ waren het die een inval
hebben gedaan in het zuiden van
de Kerethietenj en in dat wat aan
J _uda behoort en in het zuiden
van K _aleb;k en Z _iklag hebben wĳ
met vuur verbrand.” 15 Hier-
op zei D _avid tot hem: „Wilt gĳ
mĳ naar die roversbende bren-
gen?” Waarop hĳ zei: „Zweerl mĳ
toch vooral bĳ God dat gĳ mĳ
niet ter dood zult brengen, en dat
gĳ mĳ niet in de hand van mĳn
meester zult overleveren,m en ik
zal u naar die roversbende bren-
gen.”

16 Bĳgevolg bracht hĳ hem er-

heen,a en zie, daar lagen zĳ wan-
ordelĳk verspreid over de opper-
vlakte van het hele land, etend
en drinkend en feestvierendb we-
gens heel de grote buit die zĳ uit
het land der Filistĳnen en het
land van J _uda hadden meegeno-
men.c 17 Toen sloeg D _avid hen
neer van de morgenschemering
af tot aan de avond, om hen aan
de vernietiging prĳs te geven;
en geen man van hen ontkwam,d

behalve vierhonderd jonge man-
nen die op kamelen reden en de
vlucht namen. 18 D _avid dan be-
vrĳdde alles wat de Amalekie-
ten haddenmeegenomen,e en zĳn
twee vrouwen bevrĳdde D _avid.
19 En niets van hen werd gemist,
van het kleinste tot het grootste
en tot zonen en dochters en van
de buit, ja, tot alles wat zĳ voor
zich hadden meegenomen.f Alles
bracht D _avid terug. 20 Zo nam
D _avid al de schapen en de runde-
ren, die zĳ voor dat [andere] vee
uit dreven. Toen zeiden zĳ: „Dit is
D _avids buit.”g

21 Ten slotte kwam D _avid bĳ
de tweehonderd manh die te ver-
moeid waren geweest om met
D _avid mee te gaan en die zĳ bĳ
het stroomdal van de B _esor had-
den laten blĳven; en zĳ gingen
D _avid en het volk dat bĳ hem
was, tegemoet. Toen D _avid op
het volk toetrad, vroeg hĳ hun
dadelĳk hoe zĳ het maakten.
22 Maar iedere slechte en niets-
waardige mani uit de mannen
die met D _avidwaren meegegaan,
nam het woord en bleef zeggen:
„Omdat zĳ niet met ons zĳn mee-
gegaan, zullen wĳ hun stellig
niets geven van de buit die wĳ
bevrĳd hebben, behalve aan ieder
zĳn vrouw en zĳn zonen, en la-
ten zĳ hen leiden en weggaan.”
23 Maar D _avid zei: „Zo moet GIJ

niet doen, mĳn broeders, met
wat Jehovah ons heeft gegeven,j

doordat hĳ ons heeft beveiligdk

en de roversbende die tegen ons
opkwam, in onze hand heeft ge-
geven.l 24 En wie zal in deze
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zaak naar U luisteren? Want het
deel van degene die ten strĳde is
getrokken, zal hetzelfde zĳn als
het deel van degene die bĳ de le-
gertros is gebleven.a Allen zullen
samen delen.”b 25 Nu geschied-
de het vanaf die dag en voort-
aan dat hĳ het bleef handhaven
als een voorschrift en rechterlĳ-
ke beslissingc voor _Isra

¨
el, tot op

deze dag.

26 Toen D _avid te Z _iklag kwam,
zond hĳ voorts een gedeelte van
de buit aan de oudere mannen
van J _uda, zĳn vrienden,d en zei:
„Hier is een zegengeschenke voor
U uit de buit van Jehovah’s vĳan-
den.” 27 Aan hen die te B _eth-
elf waren, en aan die te R _amothg

van het zuiden, en aan die te J _at-
tir,h 28 en aan die te _Aro

¨
er,

en aan die te S _ifmoth, en aan
die te Estem _oa,i 29 en aan die
te R _achal, en aan die in de ste-
den der Jerahme

¨
elieten,j en aan

die in de steden van de Kenie-
ten,k 30 en aan die te H _orma,l

en aan die te Bor- _Asan,m en aan
die te _Athach, 31 en aan die
te H _ebronn en aan alle plaatsen
waar D _avid had rondgezworven,
hĳ en zĳn mannen.

31 De Filistĳnen nu streden
tegen _Isra

¨
el,o en de man-

nen van _Isra
¨
el sloegen voor de

Filistĳnen op de vlucht, en er
bleven verslagenen vallenp op de
berg Gilb _oa.q 2 En de Filistĳ-
nen bleven Saul en zĳn zonen op
de hielen zitten; en ten slotte sloe-
gen de Filistĳnen J _onathanr en
Abin _adabs en Malkis _ua,t Sauls zo-
nen, neer. 3 En de strĳd werd
hevig tegen Saul, en de schut-
ters, de mannen met de boog,
vonden hem ten slotte, en hĳ
werd door de schutters zwaar ge-
wond.u 4 Toen zei Saul tot zĳn
wapendrager: „Trek uw zwaardv

en doorsteek mĳ ermee, opdat
deze onbesnedenenw niet komen
en mĳ stellig doorsteken en sma-
delĳk bejegenen.” En zĳn wapen-
drager wilde niet,x omdat hĳ zeer

bevreesd was. Daarom nam Saul
het zwaard en stortte zich erin.a

5 Toen zĳn wapendrager zag dat
Saul gestorven was,b stortte ook
hĳ zich in zĳn eigen zwaard en
stierf met hem.c 6 Zo kwamen
Saul en zĳn drie zonen en zĳn
wapendrager, ja, al zĳn mannen,
op die dag tegelĳk te sterven.d

7 Toen de mannen van _Isra
¨
el die

in de streek van de laagvlakte
waren en die in de Jordaanstreek
waren, zagen dat de mannen van

_Isra
¨
el gevlucht waren en dat Saul

en zĳn zonen gestorven waren,
verlieten zĳ terstond de steden
en namen de vlucht,e waarop de
Filistĳnen kwamen en daarin gin-
gen wonen.f

8 Nu geschiedde het de volgen-
de dag, toen de Filistĳnen kwa-
men om de verslagenen uit te
schudden,g dat zĳ ten slotte Saul
en zĳn drie zonen vonden, geval-
len op de berg Gilb _oa.h 9 Voorts
hieuwen zĳ hem het hoofd afi en
trokken hem zĳn wapenrusting
uit en zonden [boden] rond in het
land der Filistĳnen om het in de
huizen van hun afgodenj en on-
der het volk bekend te maken.k

10 Ten slotte legden zĳ zĳn wa-
penrustingl in het huis van de
Astorethbeelden,m en zĳn dode li-
chaam hechtten zĳ aan de muur
van Beth-San.n 11 En betref-
fende hem kregen de inwoners
van J _abes-G _ileado te horenwat de
Filistĳnen met Saul hadden ge-
daan. 12 Onmiddellĳk stonden
alle dappere mannen op, en zĳ
trokken dehele nacht door en na-
men het dode lichaam van Saul
en de dode lichamen van zĳn zo-
nen van de muur van Beth-San
en kwamen naar J _abes en ver-
brandden ze daar.p 13 Daarop
namen zĳ hun gebeenteq en be-
groevenr het onder de tamarisk-
booms in J _abes en gingen toen ze-
ven dagen vasten.t

l 1Sa 21:9; 1Kr 10:10; m Re 2:13; n Joz 17:11;

Re 1:27; 2Sa 21:12; o 1Sa 11:1; 2Sa 2:4; 2Sa 21:12;

1Kr 10:11; p Am 6:10; q 2Sa 21:12; r Ge 35:8; 2Sa

2:5; s Ge 21:33; 1Sa 22:6; 1Kr 10:12; t Ge 50:10.

HFDST. 30

a 1Sa 10:22

1Sa 17:22

1Sa 25:13
1Sa 30:10

b Nu31:27

Joz 22:8

Ps 68:12

1Ti 6:18

c Nu27:11

d Jes 32:8

e Ge33:11

2Kon 5:15
Sp 11:24

Sp 18:16
Han 20:35

f Joz 19:4

g Joz 19:8

h Joz 15:48

Joz 21:14

i Joz 15:50

Joz 21:14

j 1Sa 27:10

1Kr 2:9
1Kr 2:26

k Re1:16

1Sa 15:6

l Joz 19:4

Re 1:17

m Joz 19:7

n Joz 14:13

2Sa 2:1

�����������������������������

HFDST. 31

o 1Sa 14:52

1Sa 29:1

p 1Sa 12:25

1Kr 10:1

q 1Sa 28:4

2Sa 1:21

r 1Sa 13:2

s 1Kr 8:33

t 1Kr 9:39

u 2Sa 1:4

2Sa 1:6

v Re9:54

1Kr 10:4

w 1Sa 14:6

1Sa 17:26

2Sa 1:20
Ez 44:7

x 1Sa 22:17

2Sa 1:14

Ps 105:15

�����������������������������

2ekolom

a Ex 20:13

2Sa 17:23

1Kon 16:18

1Kr 10:4
Mt 27:5

b 1Sa 26:10

1Kr 10:13

Ho 13:11

c 1Kr 10:5

d 1Sa 28:19

1Kr 10:6

e De28:25

1Sa 13:6

f Nu33:56

De 28:33

1Kr 10:7

g 1Kr 10:8

2Kr 20:25

h 1Sa 28:4

1Sa 31:1

2Sa 1:6
2Sa 21:12

i 1Sa 17:51

1Kr 10:9

j Re16:23

k 2Sa 1:20



1 Het geschiedde nu na Sauls
dood, en toen D _avid zelf van

het verslaan der Amalekieten was
teruggekeerd,a dat D _avid twee da-
gen te Z _iklagb bleef. 2 Nu ge-
beurde het op de derde dag dat,
zie! daar kwameenmanc uit de le-
gerplaats, bĳ Saul vandaan, met
gescheurde klerend en aarde op
zĳn hoofd;e nu geschiedde het dat
hĳ bĳ D _avid aangekomen, ter-
stond ter aarde vielf en zich neer-
wierp.

3 Toen zei D _avid tot hem:
„Waar komt gĳ vandaan?”, waar-
op hĳ tot hem zei: „Uit de leger-
plaats van _Isra

¨
el ben ik ontsnapt.”

4 Vervolgens zei D _avid tot hem:
„Hoe is het afgelopen? Vertel het
mĳ alstublieft.” Hierop zei hĳ:
„Het volk is gevlucht uit de strĳd
en ook zĳn velen van het volk ge-
vallen, zodat zĳ zĳn gestorven,g

en zelfs Saulh en zĳn zoon J _ona-
thani zĳn gestorven.” 5 Toen
zei D _avid tot de jonge man die
hem het bericht bracht: „Hoe
weet gĳ eigenlĳk dat Saul gestor-
ven is, en ook zĳn zoon J _ona-
than?”j 6 Daarop zei de jonge
man die hem het bericht bracht:
„Bĳ toeval was ik onverwachts
op de berg Gilb _oa,k en daar was
Saul, steunend op zĳn speer;l en
zie! de wagenmenners en de be-
reden manschappen hadden hem
ingehaald.m 7 Toen hĳ zich om-
wendde enmĳ zag, riep hĳmĳ, en
ik zei: ’Hier ben ik!’ 8 Vervol-
gens zei hĳ tot mĳ: ’Wie zĳt gĳ?’,
waarop ik tot hem zei: ’Ik ben
een Amalekiet.’n 9 Toen zei hĳ:
’Kom alstublieft bĳ mĳ staan en
breng mĳ definitief ter dood, want
de kramp heeft mĳ aangegrepen,
omdat heel mĳn zielo nog in mĳ is.’
10 Ik kwam dus bĳ hem staan en
bracht hem definitief ter dood,p

want ik wist dat hĳ, nadat hĳ ge-
vallen was, niet kon leven. Daar-
op nam ik de diadeemq die op zĳn

hoofd was en de armband die om
zĳn arm was, om ze hier aan mĳn
heer te brengen.”

11 Toen greep D _avid zĳn kleren
en scheurde ze vaneen,a en zo de-
den ook alle mannen die bĳ hem
waren. 12 Zĳ dan weeklaagden
en weendenb en vasttenc tot de
avond over Saul en over zĳn zoon
J _onathan en over het volk van Je-
hovah en over het huis van _Isra

¨
el,d

omdat zĳ door het zwaard waren
gevallen.

13 D _avid zei nu tot de jonge
man die hem het bericht bracht:
„Waar komt gĳ vandaan?”, waar-
op hĳ zei: „Ik ben de zoon van
een inwonende vreemdeling, een
Amalekiet.”e 14 Toen zei D _avid
tot hem: „Hoe kwam het dat gĳ
niet hebt gevreesdf uw hand uit
te steken om de gezalfdeg van Je-
hovah in het verderf te storten?”
15 Daarop riep D _avid een van de
jonge mannen en zei: „Treed na-
der. Sla hem.” Bĳgevolg sloeg
hĳ hem neer, zodat hĳ stierf.h

16 D _avid zei toen tot hem: „Uw
bloedschuld zĳ op uweigen hoofd,i

omdat uw eigen mond tegen u
heeft getuigd,j door te zeggen: ’Ik-
zelf heb de gezalfde van Jehovah
definitief ter dood gebracht.’ ”k

17 Toen zong D _avid dit klaag-
liedl over Saul en zĳn zoon J _ona-
thanm 18 en zei dat men de zo-
nen van J _udan „De boog”o diende
te leren. Zie! Het staat geschre-
ven in het boek van J _asjar:p

19 „Het sieraad, o _Isra
¨
el, ligt ge-

sneuveldop uw hoge plaat-
sen.q

Hoe zĳn de sterke mannen
gevallen!

20 Vertelt het niet in Gath;r

Kondigt het niet aan op de
straten van _Askelon,s

q 1Sa 31:8; Klg 2:1; r De 32:27; 1Sa 31:9; s Joz

13:3; Re 16:23; 1Sa 6:17.
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Opdat de dochters der Filistĳ-
nen zich niet verheugen,

Opdat de dochters der onbe-
snedenen niet uitgelaten
zĳn.a

21 GIJ bergen van Gilb _oa,b laat
er geen dauw, laat er geen
regen op U zĳn, en laten
er geen velden met heili-
ge bĳdragen zĳn;c

Want daar werd het schild
van sterken bezoedeld,

Het schild van Saul, zodat
er geen was gezalfd met
olie.d

22 Van het bloed der verslage-
nen, van het vet van ster-
ken,

Trok de boog van J _onathan
zich niet terug,e

En het zwaard van Saul
keerde niet zonder succes
weder.f

23 Saul en J _onathan,g de bemin-
nelĳken en de aangena-
men bĳ hun leven,

En in hun dood werden zĳ
niet gescheiden.h

Sneller waren zĳ dan de aren-
den,i

Sterker waren zĳ dan de
leeuwen.j

24 GIJdochters van _Isra
¨
el, weent

over Saul,
DieU kleedde in scharlaken

met sierlĳke opschik,
Die gouden sieraden aan-

bracht op UW kleding.k

25 Hoe zĳn de sterken gevallen
midden in de strĳd!l

J _onathan gesneuveld op uw
hoge plaatsen!m

26 Ik ben benauwd om u, mĳn
broeder J _onathan,

Gĳ waart mĳ zeer aange-
naam.n

Uw liefde was mĳ wonder-
lĳker dan de liefde van
vrouwen.o

27 Hoe zĳn de sterken gevallenp

En de oorlogswapens ver-
gaan!”

2 Nu geschiedde het nader-
hand dat D _avid Jehovah ging

raadplegenq en zei: „Zal ik op-
trekken naar een van de steden

van J _uda?” Hierop zei Jehovah
tot hem: „Trek op.” Vervolgens
zei D _avid: „Waarheen zal ik op-
trekken?” Toen zei hĳ: „Naar H _e-
bron.”a 2 Bĳgevolg trok D _avid
daarheen op en ook zĳn twee
vrouwen,Ahin _oam,b de Jizre

¨
eliti-

sche, en Ab _iga
¨
ıl,c de vrouw van

N _abal, de Karmeliet. 3 En de
mannend die bĳ hem waren, liet
D _avid optrekken, ieder met zĳn
huisgezin; en zĳ gingen in de ste-
den van [het gebied van] H _ebron
wonen. 4 Toen kwamen de man-
nen van J _udae en zalfdenf D _avid
daar tot koning over het huis van
J _uda.g

En men kwam D _avid het vol-
gende berichten: „De mannen
van J _abes-G _ilead waren het die
Saul hebben begraven.” 5 Daar-
om zond D _avid boden naar de
mannen van J _abes-G _ileadh en zei
tot hen: „Moogt GIJ door Jeho-
vah gezegend zĳn,i omdat GIJ deze
liefderĳke goedheidj jegens UW

heer, jegens Saul, hebt betracht,
doordat GIJ hem begraven hebt.k

6 En nu, moge Jehovah liefderĳ-
ke goedheidl en trouw jegens U

betrachten, en ook ik zal jegens
U deze goedheid betrachten, om-
dat GIJ deze zaak hebt gedaan.m

7 Nu dan, laten UW handen zich
versterken en betoont U dappere
mannen,n want UW heer Saul is
dood, en ook heeft het huis van
J _uda mĳ tot koning over zich ge-
zalfd.”o

8 Wat _Abnerp betreft, de zoon
van Ner, de overste van het le-
ger dat aan Saul had behoord,
hĳ nam Isb _oseth,q Sauls zoon, en
bracht hem vervolgens over naar
Mahan _a

¨
ım,r 9 en maakte hem

koning over G _ileads en de Aschu-
rieten en J _izre

¨
elt en over _Efra

¨
ımu

en B _enjaminv en over _Isra
¨
el in

zĳn geheel. 10 Veertig jaar oud
was Isb _oseth, Sauls zoon, toen hĳ
koning over _Isra

¨
el werd, en hĳ

heeft twee jaar lang geregeerd.
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Alleen [die van] het huis van J _udaa

betoonden zich volgelingen van
D _avid. 11 En het aantal dagen
dat D _avid te H _ebron koning over
het huis van J _uda bleek te zĳn,
bedroeg zeven jaar en zes maan-
den.b

12 Naverloop van tĳd trokken

_Abner, de zoon van Ner, en de
dienarenvan Isb _oseth, Sauls zoon,
uit van Mahan _a

¨
ımc naar G _ibeon.d

13 Wat J _oab,e de zoon van Zer _u-
ja,f en de dienaren van D _avid be-
treft, [ook] zĳ trokken uit, en zĳ
ontmoetten elkaar later bĳ de vĳ-
ver van G _ibeon; en zĳ bleven zit-
ten, dezen aan de ene kant van
de vĳver en genen aan de andere
kant van de vĳver. 14 Ten slot-
te zei _Abner tot J _oab: „Laten als-
tublieft de jonge mannen opstaan
en laten zĳ een kampspel voor
ons opvoeren.” Hierop zei J _oab:
„Laten zĳ opstaan.” 15 Zĳ ston-
den dus op en gingen getalsgewĳ-
ze over: twaalf die bĳ B _enjamin
en Isb _oseth,g Sauls zoon, behoor-
den, en twaalf uit de dienaren
van D _avid. 16 Toen grepen zĳ
elkaar bĳ het hoofd, waarbĳ het
zwaard van een ieder in de zĳde
van de ander [werd gedreven], zo-
dat zĳ te zamen neervielen. En die
plaats werd H _elkath-Hazz _urim ge-
noemd, die in G _ibeonh is.

17 En de strĳd werd buitenge-
woon hevig op die dag, en _Abneri

en de mannen van _Isra
¨
el leden ten

slotte de nederlaag voor de die-
naren van D _avid. 18 Nu bevon-
den de drie zonen van Zer _ujaj zich
daar: J _oabk en Ab _isa

¨
ıl en _Asa

¨
el;m

en _Asa
¨
el was snelvoetig, als een

der gazellenn die in het open veld
zĳn. 19 _Asa

¨
el dan jaagde _Abner

na, en hĳ was niet geneigd naar
rechts of naar links te gaan ach-
ter _Abner vandaan. 20 Ten slot-
te keek _Abner om en zei: „Zĳt gĳ
dat, _Asa

¨
el?”, waarop hĳ zei: „Ik

ben het.” 21 Toen zei _Abner tot
hem: „Wĳk af naar uw rechter- of
naar uw linkerzĳde en grĳp u een
van de jongemannen enneemhet-
geen gĳ hem uittrekto voor u.” En

_Asa
¨
el wilde niet achter hem van-

daan wĳken. 22 Daarom zei _Ab-
ner nog eens tot _Asa

¨
el: „Wend u

af en volg mĳ niet langer. Waar-
om zou ik u ter aarde slaan?a Hoe
zou ik dan mĳn aangezicht tot
uw broer J _oab kunnen opheffen?”
23 Maar hĳ bleef weigeren zĳ-
waarts te wĳken; ten slotte stak

_Abner hem met het achterein-
de van de speer in het onder-
lĳf,b zodat de speer er van ach-
teren uit kwam; en hĳ viel daar
en stierf ter plaatse. Voorts ge-
schiedde het dat allen die bĳ de
plaats kwamen waar _Asa

¨
el geval-

len en vervolgens gestorven was,
bleven stilstaan.c

24 Vervolgens jaagden J _oab en
Ab _isa

¨
ı _Abner na. Toen de zon

al onderging, kwamen zĳzelf bĳ
de heuvel _Amma, die tegenover
G _iach ligt, op de weg naar de wil-
dernis van G _ibeon.d 25 Voorts
sloten de zonen van B _enjamin
zich achter _Abner aaneen, en zĳ
werden tot

´
e

´
en groep en vatten

post op de top van
´
e

´
en heuvel.

26 Toen riep _Abner tot J _oab en
zei: „Zal het zwaard eindeloos
voortvreten?e Weet gĳ werkelĳk
niet dat het ten slotte op bitter-
heid zal uitlopen?f Hoe lang zal
het dan nog duren voordat gĳ
het volk zegt terug te keren van
de achtervolging van hun broe-
ders?”g 27 Daarop zei J _oab: „Zo
waar de [ware] God leeft,h indien
gĳ niet hadt gesproken,i dan zou
het volk pas tegen de morgen
zĳn teruggetrokken, ieder van de
achtervolging van zĳn broeder.”
28 J _oab blies nu op de hoorn,j

en het hele volk maakte halt en
jaagde _Isra

¨
el niet langer na, en

zĳ hervatten het strĳden niet
meer.

29 Wat _Abner en zĳn mannen
betreft, zĳ trokken heel die nacht
door de Ar _abak en staken vervol-
gens de Jord _a _an overl en trokken
door het gehele ravĳn en kwa-
men ten slotte te Mahan _a

¨
ım.m

30 Wat J _oab betreft, hĳ keerde
terug van de achtervolging van
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_Abner en ging het hele volk bĳ-
eenbrengen. En er werden van
de dienaren van D _avid negentien
man vermist, en _Asa

¨
el. 31 En

de dienaren van D _avid hadden er
hunnerzĳds van B _enjamin en van
de mannen van _Abner neergesla-
gen — driehonderd zestig man
waren er gestorven.a 32 Voorts
droegen zĳ _Asa

¨
elb weg en begroe-

ven hem in de grafstede van zĳn
vader,c welke te B _ethlehemd is.
Daarnatrokken J _oab en zĳn man-
nen de hele nacht verder, en het
daglicht brak voor hen aan te H _e-
bron.e

3 En het werd een langdurige
oorlog tussen het huis van

Saul en het huis van D _avid;f en
D _avid werd gaandeweg sterker,g

en het huis van Saul geraakte
hoe langer hoe meer in verval.h

2 Ondertussen werden D _avid
in H _ebroni zonenj geboren, en
zĳn eerstgeborenewerd _Amnon,k

bĳ Ahin _oam,l de Jizre
¨
elitische.

3 En zĳn tweede was K _ileab,m

bĳ Ab _iga
¨
ıl,n de vrouw van N _abal,

de Karmeliet, en de derde was
_Absalom,o de zoon van M _a

¨
acha,

de dochter van T _almai,p de ko-
ning van G _esur. 4 En de vier-
de was Ad _onia,q de zoon van H _ag-
gith,r en de vĳfde was Sef _atja,s de
zoon van Ab _ital. 5 En de zes-
de was J _ithream,t bĳ _Egla, D _a-
vids vrouw. Dezen werden D _avid
in H _ebron geboren.

6 Nu geschiedde het dat ter-
wĳl de oorlog tussen het huis van
Saul en het huis van D _avid voort-
duurde, _Abneru zelf zĳn positie
in het huis van Saul steeds meer
versterkte. 7 Saul nu had een
bĳvrouw gehad die de naam R _iz-
pav droeg, de dochter van _Ajja.w

Later zei Isb _osethx tot _Abner:
„Waarom hebt gĳ betrekkingen
gehad met de bĳvrouwy van mĳn
vader?” 8 En _Abner werd zeer
toornigz over de woorden van Is-
b _oseth en zei toen: „Ben ik soms
een hondenkopa die tot J _uda be-
hoort? Ik blĳf heden liefderĳke
goedheid betrachten jegens het
huis van uw vader Saul, aan zĳn

broeders en aan zĳn persoonlĳ-
ke vrienden, en ik heb ervoor ge-
zorgd dat gĳ u niet in de hand
van D _avid bevindt; en nochtans
roept gĳ mĳ heden ter verant-
woording voor een dwaling met
betrekking tot een vrouw. 9 Zo
moge God met _Abner doen en zo
moge hĳ daaraan toevoegen,a in-
dien ik niet, juist zoals Jehovah
aan D _avid heeft gezworen,b aldus
voor hem zal doen, 10 om het
koninkrĳk uit het huis van Saul
over te brengen en de troon van
D _avid te bevestigen over _Isra

¨
el

en over J _uda, van Dan tot Bers _e-
ba.”c 11 En hĳ kon geen woord
meer zeggen om _Abner te ant-
woorden, omdat hĳ bevreesdvoor
hem was.d

12 Bĳgevolg stuurde _Abner bo-
den naar D _avid ter plaatse waar
hĳ was en liet zeggen: „Aan wie
behoort het land?”, waaraan hĳ
nog toevoegde: „Sluit tochuw ver-
bond met mĳ, en zie! mĳn hand
zal met u zĳn om geheel _Isra

¨
el aan

uw zĳde te brengen.”e 13 Hier-
op zei hĳ: „Goed! Ik voor mĳ zal
eenverbond met u sluiten. Slechts
´
e

´
en ding vraag ik van u, name-

lĳk: ’Gĳ moogt mĳn aangezicht
niet zien,f tenzĳ gĳ eerst M _ichal,g

Sauls dochter, brengt, wanneer
gĳ komt om mĳn aangezicht te
zien.’ ” 14 Voorts zond D _avid
boden naar Isb _oseth,h Sauls zoon,
en liet zeggen: „Geef mĳ toch
mĳnvrouwM _ichal,metwie ikmĳ
verloofd heb voor honderd voor-
huideni der Filistĳnen.” 15 Is-
b _oseth dan liet haar van haar
man, P _alti

¨
el,j de zoon van L _a

¨
ıs,

weghalen. 16 Maar haar man
bleef met haar meegaan, terwĳl
hĳ al wenend tot aan Bah _urimk

achter haar aan liep. Toen zei _Ab-
ner tot hem: „Ga weg, keer te-
rug!” Daarop keerde hĳ terug.

17 Intussen had _Abner contact
opgenomen met de oudere man-
nen van _Isra

¨
el en gezegd: „Zo-

wel gisteren als v
´
o

´
or die tĳdl
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hebt GIJ er blĳk van gegeven D _a-
vid tot koning over U te zoeken.
18 Handelt dan nu, want Jeho-
vah zelf heeft tot D _avid gezegd:
’Door de hand van mĳn knecht
D _avida zal ik mĳn volk _Isra

¨
el

uit de hand der Filistĳnen en
uit de hand van al hun vĳanden
redden.’” 19 Toen sprak _Abner
ook ten aanhorenvanB _enjamin,b

waarna _Abner ook ten aanhoren
van D _avid te H _ebron alles ging
spreken wat goed was in de ogen
van _Isra

¨
el en in de ogen van het

gehele huis van B _enjamin.

20 Toen _Abner bĳ D _avid te H _e-
bron kwam, en met hem twin-
tig man, rechtte D _avid voor _Ab-
ner en voor de mannen die bĳ
hem waren, voorts een feestmaal
aan.c 21 _Abner zei toen tot D _a-
vid: „Laat ik opstaan en heen-
gaan en heel _Isra

¨
el tot mĳn heer

de koning bĳeenbrengen, opdat
zĳ een verbond met u sluiten,
en gĳ zult stellig koning worden
over alles waarnaar het hevige
verlangen van uw ziel uitgaat.”d

D _avid zond _Abner derhalve weg,
en hĳ ging in vrede heen.e

22 En zie, D _avids dienaren en
J _oab kwamen juist terug van een
strooptocht, en het was een rĳke
buitf die zĳ meebrachten. Wat
_Abner betreft, hĳ was niet bĳ
D _avid te H _ebron, want deze had
hem weggezonden, en hĳ ging in
vrede zĳns weegs. 23 En J _oabg

en het hele leger dat bĳ hem was,
kwamen aan, en men berichtte
nu aan J _oab en zei: „ _Abner,h de
zoon van Ner,i is bĳ de koning ge-
komen, en die heeft hem vervol-
gens weggezonden, en hĳ gaat nu
in vrede zĳns weegs.” 24 J _oab
dan trad bĳ de koning binnen en
zei: „Wat hebt gĳ gedaan?j Zie!
_Abner is bĳ u gekomen. Waar-
om hebt gĳ hem weggezonden,
zodat hĳ met succes zĳns weegs
kon gaan? 25 Gĳ kent _Abner, de
zoon van Ner, heel goed [en weet]
dat hĳ gekomen is om u te mislei-
den en om uw uitgaan en uw in-
gaank te weten te komen en alles
te weten te komen wat gĳ doet.”l

26 Daarop ging J _oab van D _a-
vid weg en zond boden achter

_Abner aan, die hem vervolgens
lieten terugkerena van de regen-
put S _ira; en D _avid zelf wist er
niets van. 27 Toen _Abner naar
H _ebronb terugkeerde, leidde J _oab
hemvoorts binnen in de poort ter-
zĳde, om rustig met hem te spre-
ken.c Daar stak hĳ hem echter in
het onderlĳf,d zodat hĳ stierf, om
het bloed van zĳn broer _Asa

¨
el.e

28 Toen D _avid het later hoorde,
zei hĳ terstond: „Ik en mĳn ko-
ninkrĳk zĳn, van Jehovah’s stand-
punt uit bezien, tot onbepaalde
tĳd onschuldig aan de bloed-
schuldf met betrekking tot _Ab-
ner, de zoon van Ner. 29 Moge
ze neerwervelen op het hoofdg

van J _oab en op het gehele huis van
zĳn vader, en laat er van J _oabs
huish geen man worden afgesne-
den die een vloeiing heefti of me-
laats isj of de ronddraaiende spil
grĳptk of door het zwaard komt
te vallen of broodgebrek heeft!”l

30 Wat J _oab en zĳn broer Ab _isa
¨
ım

betreft, zĳ hebben _Abnern gedood
omdat hĳ te G _ibeon hun broer

_Asa
¨
el in de strĳd ter dood ge-

bracht had.o

31 Toen zei D _avid tot J _oab en al
het volk dat bĳ hem was: „Scheurt
UW klerenp en bindt een zak omq

en weeklaagt voor _Abner uit.”
Zelfs koning D _avid liep achter de
baar. 32 En de begrafenis van
_Abner vond plaats te H _ebron;
de koning dan verhief zĳn stem
en weende bĳ _Abners grafstede,
waarop heel het volk zich over-
gaf aan geween.r 33 Vervolgens
zong de koning een klaagzang
over _Abner en zei:

„Moest _Abner nu sterven zoals
een persoon zonder ver-
stands sterft?

34 Uw handenwaren niet gebon-
den,t

En uw voeten niet in kope-
ren boeien geslagen.u

Gĳ zĳt gevallen zoals men
voor de zonen der onrecht-
vaardigheid valt.”v
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Hieropweendea heel het volk we-
derom over hem.

35 Later kwam heel het volk
om D _avid broodb te geven ter ver-
troosting, terwĳl het nog diezelf-
de dag was, maar D _avid zwoer en
zei: „Zo moge God met mĳ doenc

en zo moge hĳ daaraan toevoegen,
indien ik v

´
o

´
or zonsondergangd

brood of wat dan ook zal proe-
ven!” 36 En heel het volk sloeg
er zelf acht op, en het was goed
in hun ogen. Zoals alles wat de ko-
ning deed, was het in de ogen van
heel het volk goed.e 37 En heel
het volk en heel _Isra

¨
el kwam op

die dag te weten dat het niet van
de koning was uitgegaan om _Ab-
ner, de zoon van Ner, ter dood te
laten brengen.f 38 Vervolgens
zei de koning tot zĳn dienaren:
„Weet GIJ niet dat er deze dag
een vorst en een groot man in _Is-
ra

¨
el gevallen is?g 39 En ik ben

heden zwak, ofschoon ik tot ko-
ning gezalfdh ben, en deze man-
nen, de zonen van Zer _uja,i zĳn mĳ
te hard.j Moge Jehovah de bedrĳ-
ver vanwat slecht is, overeenkom-
stig zĳn eigen slechtheid vergel-
den.”k

4 Toen de zoonl van Saul hoor-
de dat _Abner te H _ebron ge-

storven was,m werden zĳn handen
slapn en alle Isra

¨
elieten zelf waren

ontsteld. 2 Nu waren er twee
mannen, oversten van de rovers-
benden,o die aan de zoon van Saul
toebehoorden: de naamvan de een
was B _a

¨
ana en de naam van de an-

der R _echab, de zonen van R _im-
mon de Be

¨
erothiet, van de zonen

van B _enjamin; want ook Be _
¨
erothp

werd eens tot een deel van B _en-
jamin gerekend. 3 En de Be

¨
ero-

thieten zĳn toen uitgeweken naar
Gitt _a

¨
ım,q en zĳ werden daar inwo-

nende vreemdelingen tot op deze
dag.

4 J _onathanr nu, de zoon van
Saul, had een zoon die aan [beide]
voeten kreupel was.s Hĳ was net
vĳf jaar oud toen uit J _izre

¨
elt het

bericht kwam aangaande Saul en
J _onathan; en zĳn verzorgster nam

hem toen op en vluchtte, maar
terwĳl zĳ in paniek voortsnel-
de om te vluchten, gebeurde het
voorts dat hĳ kwam te vallen en
kreupel werd. En zĳn naam was
Mefib _oseth.a

5 De zonen dan van R _immon
de Be

¨
erothiet, R _echab en B _a

¨
ana,

begaven zich op weg en kwamen
op het heetst van de dag bĳ het
huis van Isb _oseth,b terwĳl hĳ zĳn
middagslaap hield. 6 En zie, zĳ
gingen tot midden in het huis als
mannen die tarwe kwamen ha-
len en staken hem toen in het on-
derlĳf;c en R _echab en zĳn broer
B _a

¨
anad zelf werden niet betrapt.

7 Toen zĳ het huis binnengingen,
lag hĳ in zĳn binnenste slaap-
kamer op zĳn rustbed, en ver-
volgens staken zĳ hem, zodat zĳ
hem ter dood brachten,e waar-
na zĳ zĳn hoofd verwĳderdenf en
zĳnhoofd namen en de hele nacht
langs deweg naar de Ar _abavoort-
liepen. 8 Ten slotte kwamen zĳ
het hoofd van Isb _osethg bĳ D _avid
te H _ebron brengen en zeiden tot
de koning: „Hier is het hoofd van
Isb _oseth, de zoon van Saul, uw
vĳand,h die uw ziel zocht;i maar
Jehovah verschaft mĳn heer de
koning op deze dagwraakj op Saul
en zĳn nageslacht.”

9 D _avid echter antwoordde R _e-
chab en zĳn broer B _a

¨
ana, de zonen

van R _immon de Be
¨
erothiet, en zei

tot hen: „Zo waar Jehovah leeft,k

die mĳn ziell uit alle benauwd-
heidm heeft verlost,n 10 toen
iemand mĳ het bericht brachto en
zei: ’Zie, Saul is dood’, en hĳzelf
in zĳn eigen ogen als een bren-
ger van goed nieuws werd, heb ik
hem echter gegrepen en hem te
Z _iklag gedood,p toen het [mĳ] pas-
te hem het bodenloon te geven;
11 hoeveel te meer wanneer god-
deloze mannenq zelf een recht-
vaardig man in zĳn eigen huis op
zĳn bed hebben gedood? En zou
ik nu niet zĳn bloed van UW han-
den eisen,r en moet ik U niet van
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de aarde wegdoen?”a 12 Hierop
gaf D _avid de jonge mannen be-
vel en zĳ doodden henb en hakten
hun de handen en voeten af en
hingenc hen op bĳ de vĳver in H _e-
bron; en het hoofd van Isb _oseth
namen zĳ en begroeven het ver-
volgens in de grafstede van _Ab-
ner te H _ebron.d

5 Mettertĳd kwamen alle stam-
men van _Isra

¨
el bĳ D _avide te

H _ebronf en zeiden: „Zie! Wĳzelf
zĳnuw been enuw vlees.g 2 Zo-
wel gisteren als v

´
o

´
or die tĳd,h

toen Saul nog koning over ons
was, werdt g

´
ı
´
j degene die _Isra

¨
el

deedt uittrekken en terugbracht.i

Voorts heeft Jehovah tot u ge-
zegd: ’G

´
ı
´
j zult mĳn volk _Isra

¨
el

weiden,j en g
´
ı
´
j zult leiderk wor-

den over _Isra
¨
el.’ ” 3 Alle oude-

re mannenl van _Isra
¨
el kwamen

dus bĳ de koning te H _ebron, en
koning D _avid sloot een verbondm

met hen te H _ebron, voor het aan-
gezicht van Jehovah; daarop zalf-
denn zĳ D _avid tot koning over _Is-
ra

¨
el.o

4 Dertig jaar oud was D _avid
toen hĳ koning werd. Veertig
jaarp lang heeft hĳ geregeerd.
5 In H _ebron regeerde hĳ gedu-
rende zeven jaar en zes maan-
den over J _uda;q en in Jer _uzalemr

regeerde hĳ drie
¨
endertig jaar

lang over heel _Isra
¨
el en J _uda.

6 Dientengevolge trokken de ko-
ning en zĳn mannen naar Jer _u-
zalem tegen de Jebusieten,s die
het land bewoonden, en dezen
zeiden toen tot D _avid: „Gĳ zult
hier niet binnenkomen, maar de
blinden en de kreupelen zullen
u stellig wegjagen”,t denkend:
„D _avid zal hier niet binnenko-
men.” 7 Desondanks ging D _a-
vid ertoe over de vesting S _ion,
dat wil zeggen de Stad van D _a-
vid,u in te nemen.v 8 D _avid dan
zei op die dag: „Laat al wie de
Jebusieten slaat,w door middel
van de watertunnelx in contact
komen met zowel de kreupelen
als de blinden, die door D _avids
ziel gehaat worden!” Vandaar dat
men zegt: „De blinde en de kreu-

pele zullen niet in het huis ko-
men.” 9 En D _avid ging in de ves-
ting wonen, en ze werd de Stad
van D _avid genoemd; voorts bouw-
de D _avid rondom, van de Wala af
binnenwaarts. 10 Zo werd D _a-
vid gaandeweg groter,b en Jeho-
vah, de God der legerscharen,c

was met hem.d

11 Nu zond H _iram,e de koning
van T_yrus, bodenf naar D _avid, als-
mede cederbomeng en houtbewer-
kers en bewerkers van stenen
voor muren, en zĳ gingen een huis
voor D _avid bouwen.h 12 En D _a-
vid kwam te weten dat Jehovah
hem stevig bevestigd had als ko-
ning over _Isra

¨
eli en dat hĳ zĳn ko-

ninkrĳk ter wille van zĳn volk _Is-
ra

¨
elj had verhoogd.k

13 Intussen nam D _avid, nadat
hĳ uit H _ebron gekomen was, ook
nog meer bĳvrouwenl en vrou-
wenm uit Jer _uzalem; en erwerden
nu nog meer zonen en dochters
aan D _avid geboren. 14 En dit
zĳn de namenvan hen die hem te
Jer _uzalem geboren werden: Sam-
m _uan en S _obabo en N _athanp en S _a-
lomo,q 15 en J _ibhar en Elis _uar

en N _efegs en Jaf _ia,t 16 en Elis _a-
mau en _Eljada en Elif _elet.v

17 En de Filistĳnen kregen te
horen dat men D _avid tot koning
over _Isra

¨
el gezalfd had.w Dien-

tengevolge trokken alle Filistĳ-
nen op om D _avid te zoeken. Toen
D _avid dit hoorde, daalde hĳ ter-
stond naar de moeilĳk toeganke-
lĳke plaats af.x 18 Wat de Filis-
tĳnen betreft, zĳ vielen binnen
en bleven in de laagvlakte van
R _efa

¨
ımy rondtrekken. 19 D _a-

vid raadpleegdez nu Jehovah en
zei: „Zal ik optrekken tegen de
Filistĳnen? Zult gĳ hen in mĳn
hand geven?” Hierop zei Jeho-
vah tot D _avid: „Trek op, want
ik zal de Filistĳnen zonder man-
keren in uw handen geven.”a
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20 Zo kwam D _avid te B _a
¨
al-P _era-

zim,a waar D _avid hen ten slotte
versloeg. Daarop zei hĳ: „Jehovah
is voor mĳ uit door mĳn vĳan-
den heen gebroken,b zoals wateren
een bres slaan.” Daarom gaf hĳ
die plaats de naam B _a

¨
al-P _erazim.c

21 Dientengevolge lieten zĳ daar
hun afgodend achter, en D _avid en
zĳn mannen namen ze dus mee.e

22 Later rukten de Filistĳnen
nog eens opf en zĳ trokken rond
in de laagvlakte van R _efa

¨
ım.g

23 Daarop raadpleegdeh D _avid
Jehovah, maar hĳ zei: „Gĳ moet
niet optrekken. Maak een omtrek-
kende beweging naar hun ach-
terhoede, en gĳ moet op hen af-
gaan tegenover de bakastruiken.i

24 En wanneer gĳ in de toppen
van de bakastruiken het geluid
van marcheren hoort, laat het
dan geschieden dat gĳ met beslist-
heid handelt,j want dan zal Jeho-
vah voor u uit zĳn gegaan om het
kamp van de Filistĳnen te ver-
slaan.”k 25 Bĳgevolg deed D _a-
vid aldus, juist zoals Jehovah hem
geboden had,l en hĳ sloegm daarop
de Filistĳnen van G _eban af tot aan
G _ezer.o

6 Voorts vergaderde D _avid we-
deromalle uitgelezen mannen

in _Isra
¨
el,p dertigduizend [man].

2 Toen stonden D _avid en al het
volk dat bĳ hemwas op en gingen
naar B _a

¨
ale-J _udaq om vandaar de

ark van de [ware] God op te voe-
ren,r waar een naam wordt aan-
geroepen, de naams van Jehovah
der legerscharen,t die op de che-
rubs zit.u 3 Men liet de ark van
de [ware] God echter op een nieu-
we wagen rĳden,v om haar uit
het huis van Abin _adabw te dra-
gen, dat op de heuvel lag; en _Uzza
en Ah _io,x de zonen van Abin _adab,
leidden de nieuwe wagen.

4 Mendroeghaar dus uit Abin _a-
dabs huis, dat op de heuvel lag —
met de ark van de [ware] God; en
Ah _io liep voor de Ark uit. 5 En
D _avid en heel het huis van _Isra

¨
el

bedreven vreugde voor het aan-
gezicht van Jehovah, met allerlei

instrumenten van jeneverhout en
met harpena en met snaarinstru-
mentenb en met tamboerĳnenc en
met sistrums en met cimbalen.d

6 En zĳ kwamen geleidelĳk tot
aan de dorsvloer van N _achon,
en _Uzzae stak nu [zĳn hand] uit
naar de ark van de [ware] God en
greep haar vast,f want de runde-
ren veroorzaakten bĳna een kan-
teling. 7 Daarop ontbrandde Je-
hovah’s toorng tegen _Uzza en de
[ware] God sloeg hemaldaar neerh

wegens de oneerbiedige daad, zo-
dat hĳ daar dicht bĳ de ark van
de [ware] God stierf.i 8 En D _a-
vid werd er toornig over dat Jeho-
vah in _Uzza een bres had geslagen,
en die plaats werd P _erez- _Uzza ge-
noemd, tot op deze dag.j 9 En
D _avid werd op die dag bevreesd
voor Jehovahk en zei toen: „Hoe
zal de ark van Jehovah bĳ mĳ
komen?”l 10 En D _avid wilde de
ark van Jehovah niet bĳ zich laten
brengen in de Stad van D _avid.m

Daarom deed D _avid haar afbuigen
naar het huis van _Obed- _Edom,n de
Gathiet.o

11 Ende ark van Jehovah bleef
drie maanden in het huis van

_Obed- _Edom, de Gathiet; en Jeho-
vah bleef _Obed- _Edom en zĳn ge-
hele huisgezinp zegenen.q 12 Ten
slotte werd er aan koning D _avid
bericht en gezegd: „Jehovah heeft
het huis van _Obed- _Edom en alles
wat hemtoebehoort, gezegendwe-
gens de ark van de [ware] God.”
Toen ging D _avid heen en voer-
de de ark van de [ware] God met
vreugdebetoon uit het huis van
_Obed- _Edom op naar de Stad van
D _avid.r 13 Nu geschiedde het
dat toen de dragerss van de ark
van Jehovah zes schreden hadden
gezet, hĳ onmiddellĳkeen stier en
een gemest [dier] ten slachtoffer
bracht.t

14 En D _avid danste uit alle
macht rond voor het aangezicht
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van Jehovah, waarbĳ D _avid om-
gord was met een linnen efod.a

15 En D _avid en heel het huis van
_Isra

¨
el voerden de arkb van Jeho-

vah op met gejuichc en hoornge-
schal.d 16 En het gebeurde dat
toen de ark van Jehovah de Stad
van D _avid binnenkwam, M _ichal,e

Sauls dochter, zelf door het ven-
ster naar beneden keek en ko-
ning D _avid daar zag springen en
ronddansen voor het aangezicht
van Jehovah; en zĳ ging hem
in haar hartf verachten.g 17 Zĳ
dan brachten de ark van Jehovah
binnen en zetten haar op haar
plaats in de tent die D _avid voor
haar had opgeslagen;h daarna
bracht D _avid brandoffersi en ge-
meenschapsoffersj voor het aan-
gezicht van Jehovah. 18 Toen
D _avid gereed was met het bren-
gen van de brandoffers en de ge-
meenschapsoffers, zegendek hĳ
vervolgens het volk in de naam
van Jehovahl der legerscharen.
19 Voorts deelde hĳ aan al het
volk, aan heel de menigte van _Is-
ra

¨
el, zowel man als vrouw, aan

ieder een ringvormige broodkoek
en een dadelkoek en een rozĳ-
nenkoek uit,m waarna al het volk
heenging, ieder naar zĳn eigen
huis.

20 D _avid keerde nu terug om
zĳn eigen huisgezin te zegenen,n

en M _ichal,o Sauls dochter, ging
D _avid tegemoet en zei toen: „Wat
heeft de koning van _Isra

¨
el zich

vandaag eervol gedragen,p toen
hĳ zichvandaag voorde ogenvan
de slavinnen van zĳn dienaren
ontbloot heeft, net zoals een der
leeghoofden zich helemaal ont-
bloot!”q 21 Hierop zei D _avid tot
M _ichal: „Het was voor het aange-
zicht van Jehovah, die mĳ verko-
zen heeft boven uw vader en bo-
ven heel zĳn huis, om mĳ tot
leider over Jehovah’s volk, over
_Isra

¨
el, aan te stellen,r en ik wil

vreugde bedrĳven voor het aan-
gezicht van Jehovah.s 22 En ik
wil maken dat ik zelfs nog meer
geringgeschat word,t en ik wil on-
aanzienlĳk worden in mĳn ogen;

en met de slavinnen van wie gĳ
gewag hebt gemaakt, met hen ben
ik van plan mĳ te verheerlĳken.”a

23 Wat dan M _ichal,b Sauls doch-
ter, betreft, zĳ heeft geen kind
gekregen tot aan de dag van haar
dood.

7 Nugeschiedde het toen deko-
ning in zĳn eigen huis woon-

dec en Jehovah zelf hem rust had
gegeven van al zĳn vĳanden rond-
om,d 2 dat de koning tot de pro-
feet N _athane zei: „Zie toch, ik
woon in een huis van ceders,f ter-
wĳl de ark van de [ware] God te
midden van tentkleden woont.”g

3 Daarop zei N _athan tot de ko-
ning: „Al wat in uw hart is —
ga, doe [het],h want Jehovah is
met u.”

4 Het gebeurde nu in die nacht
dat het woordi van Jehovah tot
N _athankwam, dat luidde: 5 „Ga,
en gĳ moet tot mĳn knecht D _a-
vid zeggen: ’Dit heeft Jehovah ge-
zegd: „Zoudt g

´
ı
´
j mĳ een huis bou-

wen, waarin ik kanwonen?j 6 Ik
heb immers in geen huis gewoond
van de dag af dat ik de zonen van

_Isra
¨
el uit Eg _ypte opvoerde tot op

deze dag,k maar ik trok voortdu-
rend rondl in een tentm en in een
tabernakel.n 7 Heb ik ooit, in al
de tĳd dat ikonder al de zonenvan

_Isra
¨
el ben rondgetrokken,o met

eenvan de stammenvan _Isra
¨
el die

ik gebood mĳn volk _Isra
¨
el te wei-

den, een woord gesprokenp en ge-
zegd: ’Waarom hebt gĳlieden mĳ
geen huis van ceders gebouwd?’ ” ’
8 Nu dan, dit zult gĳ tot mĳn
knecht D _avid zeggen: ’Dit heeft
Jehovah der legerscharen gezegd:
„Ikzelf heb u van de weidegrond
gehaald, achter het kleinvee van-
daan,q om leiderr te worden over
mĳn volk _Isra

¨
el. 9 En ik zal met

u blĳken te zĳn, ja, waar gĳ ook
heengaat,s en ik wil al uw vĳan-
den van voor uw aangezicht af-
snĳden;t en ik zal u stellig een
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grote naam maken,a als de naam
van de groten die op de aarde zĳn.
10 En ik zal stellig een plaats be-
stemmenb voor mĳn volk _Isra

¨
el

en hen planten,c en zĳ zullen in-
derdaad verblĳven waar zĳ zĳn
en niet meer verontrust worden;
en de zonen der onrechtvaardig-
heid zullen hen niet meer kwel-
len, zoals zĳ eerst deden,d 11 ja,
van de dag af dat ik rechterse over
mĳn volk _Isra

¨
el heb aangesteld;

en ik wil u rust geven van al uw
vĳanden.f

En Jehovah heeft u te kennen
gegeven dat Jehovah u een huisg

zal maken. 12 Wanneer uw da-
gen hun volle duur bereikenh en
gĳ bĳ uw voorvaders moet neer-
liggen,i dan zal ik stellig uw zaad
na u verwekken, dat uit uw in-
wendige delen zal komen; en ik
zal zĳn koninkrĳk waarlĳk ste-
vig bevestigen.j 13 Hĳ is het die
mĳn naam een huis zal bouwen,k

en ik zal de troon van zĳn konink-
rĳk stellig tot onbepaalde tĳd ste-
vig bevestigen.l 14

´
Ik zal zĳn va-

der worden,m en h
´
ı
´
j zal mĳn zoon

worden.n Wanneer hĳ verkeerd
doet, dan wil ik hem terechtwĳ-
zen met de roedeo van mensen en
met de slagen van de zonen van
_Adam. 15 Wat mĳn liefderĳke
goedheid betreft, ze zal niet van
hem wĳken, zoals ik haar van
Saul heb verwĳderd,p die ik we-
gens u heb verwĳderd. 16 En
uw huis en uw koninkrĳk zullen
stellig tot onbepaalde tĳd besten-
dig zĳn voor uw aangezicht; ja,
uw troon zal er een worden die
tot onbepaalde tĳd stevig beves-
tigd is.” ’ ”q

17 Overeenkomstig al deze
woorden en overeenkomstig heel
dit visioen, aldus sprak N _athan
tot D _avid.r

18 Daarop ging koning D _avid
naar binnen en zette zich voor
het aangezicht van Jehovah neer
en zei: „Wie ben ik,s o Soeve-
reine Heer Jehovah? En wat is
mĳn huis, dat gĳ mĳ tot hier-
toe hebt gebracht? 19 Alsof dit
nog maar iets gerings zou zĳn in

uw ogen, o Soevereine Heer Je-
hovah, spreekt gĳ ook nog aan-
gaande het huis van uw knecht
tot op eenverre toekomstige tĳd;
en dit is de wet gegeven voor
de mensheid,a o Soevereine Heer
Jehovah.b 20 En wat kan D _avid
nog meer daaraan toevoegen en
tot u spreken, terwĳl gĳzelf uw
knecht zo goed kent,c o Soeve-
reine Heer Jehovah? 21 Ter wil-
le van uw woordd en in overeen-
stemming met uw eigen harte

hebt gĳ al deze grote dingen ge-
daan, om ze uw knecht te doen
weten.f 22 Daarom zĳt gĳ inder-
daad groot,g o Soevereine Heer Je-
hovah; want er is geen ander als
gĳh en er is geen God behalve gĳi

onder allen van wie wĳ met onze
oren hebben gehoord. 23 En is
er ook

´
e

´
en natie op aarde als uw

volk _Isra
¨
el,j dat God zich ging los-

kopen tot eenvolkk en om zich een
naam toe te kennenl en om voor
hen grote en vrees inboezemende
dingen te doenm — om wegens uw
volk, dat gĳ u uit Eg _ypte hebt los-
gekocht,n de nati

¨
en en hun goden

te verdrĳven? 24 Voorts hebt gĳ
uw volk _Isra

¨
el tot onbepaalde tĳd

voor u stevig als uw volk beves-
tigd;o en gĳzelf, o Jehovah, zĳt
hun God geworden.p

25 En nu, Jehovah God, vol-
breng tot onbepaalde tĳd het
woord dat gĳ betreffende uw
knecht en betreffende zĳnhuis ge-
sproken hebt en doe juist zoals gĳ
gesproken hebt.q 26 En laat uw
eigen naam tot onbepaalde tĳd
groot worden,r zodat men zegt:
’Jehovah der legerscharen is God
over _Isra

¨
el’,s en laat het huis van

uw knecht D _avid, ja zĳn huis,
stevig bevestigd worden voor uw
aangezicht.t 27 Want gĳ, Jeho-
vah der legerscharen, de God van
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_Isra
¨
el, hebt een onthulling gedaan

aan het oor van uw knecht, door
te zeggen: ’Een huis zal ik u bou-
wen.’a Daarom heeft uw knecht
de moed gevonden dit gebed tot
u te richten.b 28 En nu, o Soe-
vereine Heer Jehovah, gĳ zĳt de
[ware] God; en wat uw woorden
betreft, laten ze waarheid blĳken
te zĳn,c aangezien gĳ dit goede
aan uw knecht belooft.d 29 En
neem het nu op u en zegene het
huis van uw knecht, [opdat het]
tot onbepaalde tĳd voor uw aan-
gezicht moge blĳven;f want gĳzelf,
o Soevereine Heer Jehovah, hebt
[het] beloofd, en laat het huis van
uw knecht ten gevolge van uw ze-
gen tot onbepaalde tĳd gezegend
zĳn.”g

8 Nugeschiedde het daarna dat
D _avid ertoe overging de Fi-

listĳnenh te verslaan en hen te
onderwerpen,i en D _avid wist M _e-
teg- _Amma uit de hand van de Fi-
listĳnen te nemen.

2 Vervolgens versloeg hĳ de
Moabietenj en mat hen met een
snoer, terwĳl hĳ hen op de grond
deed neerliggen, opdat hĳ twee
snoeren kon meten om hen ter
dood te brengen en een vol snoer
om hen in het leven te houden;k

en de Moabieten werden D _avids
knechten,l die schatting moesten
brengen.m

3 Voorts versloeg D _avid Hada-
d _ezer,n de zoon van R _ehob, de ko-
ning van Z _oba,o juist toen deze
op weg was om zĳn macht aan de
rivier de _E _ufraatp te herstellen.
4 En D _avid wist zeventienhon-
derd ruiters en twintigduizend
man voetvolk van hem gevangen
te nemen;q voorts sneed D _avid
van alle wagenpaardenr de pezen
door,s maar hĳ liet er honderd
wagenpaarden van over.

5 Toen S _yri
¨
e van Dam _askust

Hadad _ezer, de koning van Z _oba,
te hulp kwam, sloeg D _avid vervol-
gens onder de Syri

¨
ers twee

¨
entwin-

tigduizend man neer.u 6 Verder
plaatste D _avid garnizoenenv in
S _yri

¨
e van Dam _askus; en de Sy-

ri
¨
ers werden D _avids knechten, die

schatting moesten brengen.a En
Jehovah bleef D _avid redden, over-
al waar hĳ heentrok.b 7 Boven-
dien nam D _avid de ronde gouden
schildenc die de knechten van Ha-
dad _ezer nog droegen en bracht
ze naar Jer _uzalem. 8 Enuit B _e-
tach en B _erothai, steden van Ha-
dad _ezer, nam koning D _avid een
zeer grote hoeveelheid koper
mee.d

9 Nu kreeg T _o
¨
ı, de koning van

H _amath,e te horen dat D _avid de
gehele krĳgsmacht van Hadad _e-
zer had verslagen.f 10 Daarom
zond T _o

¨
ı zĳn zoon J _oram naar ko-

ning D _avid om hem naar zĳn wel-
stand te vrageng en hem geluk te
wensen in verband met het feit
dat hĳ tegen Hadad _ezer had ge-
streden zodat hĳ hem had ver-
slagen (Hadad _ezer was namelĳk
getraind geworden in de oorlog-
voering tegen T _o

¨
ı); en in zĳn

hand bleken zilverenvoorwerpen
en gouden voorwerpen en kope-
ren voorwerpen te zĳn.h 11 Ook
deze heiligde koning D _avid aan
Jehovah, te zamen met het zil-
ver en het goud dat hĳ gehei-
ligd had van alle nati

¨
en die hĳ

had onderworpen,i 12 van S _yri
¨
e

en van M _oabj en van de zonen van
_Ammon en van de Filistĳnenk en
van _Amalekl en van de buit van
Hadad _ezer, de zoon van R _ehob,
de koning van Z _oba.m 13 Voorts
maakte D _avid [zich] een naam
toen hĳ terugkeerde van het neer-
slaan der Edomieten in het Zout-
daln — achttienduizend [man].o

14 En hĳ hield garnizoenen in
_Edom geplaatst.p In heel _Edom
plaatste hĳ garnizoenen, en alle
Edomietenwerden knechten van
D _avid;q en Jehovah bleef D _avid
redden, overal waar hĳ heentrok.r

15 En D _avid bleef over geheel

_Isra
¨
el regeren;s en D _avid oefen-

de voortdurend recht en recht-
vaardigheidt voor heel zĳn volk.u
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16 En J _oab,a de zoon van Zer _uja,
ging over het leger; en J _osafat,b

de zoon van Ah _ilud, was geschied-
schrĳver. 17 En Z _adok,c de zoon
van Ah _itub, en Achim _elech,d de
zoon van _Abjathar, waren pries-
ters, en Ser _aja was secretaris.
18 En Ben _aja,e de zoon van J _o-
jada, [ging over] de Kr _ethif en de
Pl _ethi.g Wat de zonen van D _avid
betreft, zĳ werden priesters.h

9 Voorts zei D _avid: „Is er nog
iemand die overgebleven is

van het huis van Saul, opdat ik
liefderĳke goedheidi jegens hem
kan betrachten ter wille van J _o-
nathan?”j 2 Het huis van Saul
nu had een knecht wiens naam
Z _ibak was. Men riep hem dus bĳ
D _avid, en de koning zei toen tot
hem: „Zĳt gĳ Z _iba?”, waarop hĳ
zei: „Ik ben uw knecht.” 3 Ver-
volgens zei de koning: „Is er nie-
mand meer van het huis van Saul,
opdat ik de liefderĳke goedheid
van God jegens hem kan betrach-
ten?”l Hierop zei Z _iba tot de ko-
ning: „Er is nog een zoon van J _o-
nathan, [hĳ is] kreupel aan [beide]
voeten.”m 4 Toen zei de koning
tot hem: „Waar is hĳ?” Z _iba dan
zei tot de koning: „Zie! Hĳ is in het
huis van M _achir,n de zoonvan _Am-
mi

¨
el, te L _odebar.”o

5 Onmiddellĳk liet koning D _a-
vid hem uit het huis van M _achir,
de zoon van _Ammi

¨
el, te L _ode-

bar, halen. 6 Toen Mefib _oseth,
de zoon van J _onathan, de zoon
van Saul, bĳ D _avid kwam, viel
hĳ terstond op zĳn aangezicht
en wierp zich neer.p Toen zei D _a-
vid: „Mefib _oseth!”, waarop hĳ zei:
„Hier is uw knecht.” 7 Vervol-
gens zei D _avid tot hem: „Wees
niet bevreesd, want ik zal zonder
mankeren liefderĳke goedheid je-
gens u betrachtenq ter wille van
uw vader J _onathan;r en ik moet u
heel het velds van uw grootvader
Saul teruggeven, en gĳzelf zult
voortdurend aan mĳn tafel brood
eten.”t

8 Daarop wierp hĳ zich neer
en zei: „Wat is uw knecht, dat
gĳ uw aangezicht gewend hebt

tot de dode hond,a zoals ik ben?”
9 De koning riep nu Z _iba, Sauls
bediende, en zei tot hem: „Al wat
aan Saul en aan heel zĳn huis
was komen te behoren, geefb ik
waarlĳk aan de kleinzoon van
uw meester. 10 En gĳ moet de
grond voor hem bebouwen, gĳ en
uw zonen en uw knechten, en gĳ
moet [de oogst] binnenhalen, en
het moet [degenen die behoren
tot] de kleinzoon van uw mees-
ter tot voedsel dienen en zĳ moe-
ten eten; maar Mefib _oseth zelf,
de kleinzoon van uw meester, zal
voortdurendaan mĳn tafel brood
eten.”c

Z _iba nu had vĳftien zonen en
twintig knechten.d 11 Z _iba dan
zei tot de koning: „Overeenkom-
stig alles wat mĳn heer de ko-
ning zĳn knecht gebiedt, zo zal
uw knecht doen; maar Mefib _o-
sethe eet aan mĳn tafel als een
van ’s konings zonen.” 12 Mefi-
b _oseth nu had een zoontje wiens
naam M _ichaf was, en allen die
in het huis van Z _iba woonden,
waren knechten van Mefib _oseth.
13 En Mefib _oseth zelf woonde te
Jer _uzalem, want hĳ at voortdu-
rend aan de tafel van de koning;g

en hĳ was aan beide voeten kreu-
pel.h

10 Nu geschiedde het daarna
dat de koning van de zo-

nen van _Ammoni kwam te ster-
ven, en zĳn zoon H _anun begon in
zĳn plaats te regeren.j 2 Toen
zei D _avid: „Ik zal liefderĳke goed-
heid betrachten jegens H _anun, de
zoon van N _ahas, net zoals zĳn va-
der liefderĳke goedheid jegens mĳ
heeft betracht.”k Bĳgevolg liet D _a-
vid hem door bemiddeling van zĳn
dienarenl troosten over [het ver-
lies van] zĳn vader, en de diena-
ren van D _avid kwamen toen in
het land van de zonen van _Am-
mon. 3 De vorsten van de zonen
van _Ammon zeiden echter tot hun
heer H _anun: „Eert D _avid uw va-
der in uw ogen doordat hĳ troos-
ters tot u gezonden heeft? Is het
niet om de stad goed te verkennen
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en haar te verspiedena en haar
ondersteboven te keren dat D _avid
zĳn dienaren tot u heeft gezon-
den?”b 4 Daarom nam H _anun de
dienaren van D _avid en schoor hun
baarden voor de helft wegc en
sneed hun kleren halverwege af,
tot aan hun billen, en stuurde hen
weg.d 5 Later berichtte men het
aan D _avid, en hĳ zond hun ter-
stond [boden] tegemoet, want de
mannen waren zich zeer te schan-
de gemaakt gaan voelen; en de
koning zei vervolgens: „Blĳft te
J _erichoe totdat UW baard rĳkelĳk
groeit. Dan moet GIJ terugkeren.”

6 Mettertĳd zagen de zonen
van _Ammon dat zĳ bĳ D _avid in
een kwade reukf waren gekomen,
en de zonen van _Ammon stuurden
toen [boden] en huurden Syri

¨
ers

van Beth-R _ehobg en Syri
¨
ers van

Z _oba,h twintigduizend man voet-
volk, en de koning van M _a

¨
acha,i

duizend man, en _Istob, twaalf-
duizend man. 7 Toen D _avid dit
hoorde, zond hĳ J _oab en heel het
leger [en] de sterke mannen er
op uit.j 8 De zonen van _Ammon
dan trokken uit en schaarden zich
in slagorde bĳ de ingang van de
poort, alsook de Syri

¨
ers van Z _oba

en van R _ehob,k en _Istob en M _a
¨
a-

cha, [die] afzonderlĳk in het open
veld [opgesteld waren].l

9 Toen J _oab zag dat de gevechts-
aanvallen nu zowel van voren als
van achteren tegen hem gericht
waren, koos hĳ terstond enkelen
van alle uitgelezenm mannen in _Is-
ra

¨
el uit en stelde hen in forma-

tie op om de Syri
¨
ers tegemoet te

trekken. 10 En de rest van het
volk gaf hĳ in de hand van zĳn
broer Ab _isa

¨
ı,n opdat hĳ hen in for-

matie kon opstellen om de zonen
van _Ammono tegemoet te trek-
ken. 11 Vervolgens zei hĳ: „In-
dien de Syri

¨
ers mĳ te sterk wor-

den, dan moet gĳ mĳ tot redding
dienen;maarworden de zonenvan

_Ammon u te sterk, dan moet ik u
komen redden.p 12 Wees sterk,
opdat wĳ ons moedig mogen be-
tonenq ten behoeve van ons volk

en ten behoeve van de steden van
onze God;a en wat Jehovah be-
treft, hĳ zal doen wat goed is in
zĳn eigen ogen.”b

13 Toen rukten J _oab en het volk
dat bĳ hem was op tot de strĳd
tegen de Syri

¨
ers, waarop dezen

voor hem op de vlucht sloegen.c

14 Wat de zonen van _Ammon be-
treft, zĳ zagen dat de Syri

¨
ers ge-

vlucht waren, en zĳ sloegen toen
voor Ab _isa

¨
ı op de vlucht en kwa-

men derhalve in de stad.d Daar-
na keerde J _oab van de zonen van
_Ammon terug en kwam naar Jer _u-
zalem.e

15 Toen de Syri
¨
ers zagen dat

zĳ voor _Isra
¨
el de nederlaag had-

den geleden, gingen zĳ zich bĳeen-
verzamelen. 16 Hadad _ezerf dan
liet de Syri

¨
ers die in de streek

van de Rivier waren,g uitrukken;
en zĳ kwamen vervolgens naar
H _elam, met S _obach,h de leger-
overste van Hadad _ezer, aan hun
spits.

17 Toen het bericht aan D _avid
werd gebracht, verzamelde hĳ on-
middellĳk heel _Isra

¨
el en trok de

Jord _a _an over en kwam naar H _e-
lam. De Syri

¨
ers stelden zich nu

in formatie op om D _avid tege-
moet te trekken en gingen tegen
hem strĳden.i 18 En de Syri

¨
ers

sloegen voor _Isra
¨
el op de vlucht;j

voorts doodde D _avid van de Sy-
ri

¨
ers zevenhonderd wagenmen-

nersk en veertigduizend ruiters,
en S _obach, hun legeroverste, sloeg
hĳ neer, zodat hĳ daar stierf.l

19 Toen alle koningen,m de knech-
ten van Hadad _ezer, zagen dat zĳ
voor _Isra

¨
el de nederlaag hadden

geleden,n sloten zĳ prompt vrede
met _Isra

¨
el en gingen hen dienen;o

en de Syri
¨
ers waren bevreesd om

nog eens te trachten de zonen
van _Ammon te redden.p

11 Nu gebeurde het bĳ de te-
rugkeer van het jaar,q op

de tĳd waarop de koningen te
velde trekken,r dat D _avid voorts
J _oab en zĳn knechten met hem
en heel _Isra

¨
el er op uit zond, opdat

zĳ de zonen van _Ammon in het
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verderf zouden stortena en het be-
leg om R _abba zouden slaan,b ter-
wĳl D _avid in Jer _uzalem bleef.

2 Nu gebeurde het tegen de
avondtĳd dat D _avid voorts van
zĳn bed opstond en op het dak-
terrasc van het huis van de koning
ging rondwandelen; en vanaf het
dakterras zagd hĳ toen een vrouw
die zich aan het baden was, en de
vrouw was zeer mooi van uiter-
lĳk.e 3 Toen liet D _avid naar de
vrouw informerenf en iemand zei:
„Is dat niet Baths _eba,g de dochter
van El _iam,h de vrouw vanUr _iai de
Hethiet?”j 4 Daarna zond D _avid
boden om haar te halen.k Zĳ dan
kwam bĳ heml en hĳ lag bĳ haar,m

terwĳl zĳ zich nog aan het hei-
ligen was van haar onreinheid.n

Later keerde zĳ naar haar huis
terug.

5 En de vrouw werd zwanger.
Dientengevolge liet zĳ het D _a-
vid weten en zei: „Ik ben zwan-
ger.” 6 Daarop zond D _avid een
boodschap aan J _oab en liet zeg-
gen: „Stuur Ur _ia de Hethiet naar
mĳ toe.” J _oab stuurde Ur _ia dus
naar D _avid. 7 ToenUr _ia bĳ hem
kwam, ging D _avid vragen hoe
J _oab het maakte en hoe het volk
het maakte en hoe het stond met
de oorlog. 8 Ten slotte zei D _avid
tot Ur _ia: „Daal af naar uw huis en
baad uw voeten.”o Bĳgevolg ging
Ur _ia het huis van de koning uit,
en het eregeschenk van de koning
werd hem nagebracht. 9 Maar
Ur _ia legde zich neer aan de in-
gang van het huis van de koning
bĳ alle andere knechten van zĳn
heer, en hĳ daalde niet af naar zĳn
eigen huis. 10 Men vertelde het
dus aan D _avid en zei: „Ur _ia is niet
naar zĳn eigen huis afgedaald.”
Daarop zei D _avid tot Ur _ia: „Gĳ zĳt
toch van een reis teruggekomen,
niet waar? Waarom zĳt gĳ niet
naar uw eigen huis afgedaald?”
11 Hierop zei Ur _ia tot D _avid: „De
Arkp en _Isra

¨
el en J _uda wonen in

hutten, en mĳn heer J _oab en de
knechten van mĳn heerq zĳn ge-
legerd op de oppervlakte van het

veld, en ik — zal ik naar mĳn
eigen huis gaan om te eten en te
drinken en bĳ mĳn vrouw te lig-
gen?a Zo waar gĳ leeft en zo waar
uw ziel leeft,b zo iets zal ik niet
doen!”

12 Toen zei D _avid tot Ur _ia:
„Blĳf ook vandaag hier, en mor-
gen zal ik u wegzenden.” Derhalve
bleef Ur _ia die dag en de dag daar-
op te Jer _uzalem. 13 Voorts riep
D _avid hem opdat hĳ in zĳn tegen-
woordigheid zou eten en drinken.
Hĳ dan maakte hem dronken.c

Niettemin ging hĳ ’s avonds naar
buiten om zich neer te leggen op
zĳn bed bĳ de knechten van zĳn
heer, en hĳ daalde niet af naar zĳn
eigen huis. 14 ’s Morgens nu ge-
schiedde het dat D _avid een brief
ging schrĳvend aan J _oab en die
door de hand van Ur _ia verzond.
15 Hĳ dan schreef in de brief al-
dus:e „Plaatst Ur _ia vooraan bĳ de
hevigste gevechtsaanvallen,f en
gĳlieden moet U van achter hem
terugtrekken, en hĳ moet neerge-
slagen worden en sterven.”g

16 Nu geschiedde het dat ter-
wĳl J _oab de stad voortdurend in
het oog hield, hĳ Ur _ia gesteld
hield op de plaats waarvan hĳ wist
dat daar dappere mannen waren.h

17 Toen de mannen van de stad
eenuitval deden en de strĳd tegen
J _oab aanbonden, vielen er voorts
enigen van het volk, de knechten
van D _avid, en ook Ur _ia de Hethiet
stierf.i 18 J _oab zond nu iemand
om alle oorlogszaken aan D _avid
te berichten. 19 Vervolgens ge-
bood hĳ de boodschapper en zei:
„Zodra gĳ klaar zĳt met spre-
ken tot de koning over alle oor-
logszaken, 20 dan moet het ge-
schieden dat indien de woede van
de koning opkomt en hĳ werke-
lĳk tot u zegt: ’Waarom moest GIJ

zo dicht bĳ de stad komen om te
strĳden? Wist GIJ niet dat zĳ bo-
venvan de muur zouden schieten?
21 Wie heeft Abim _elechj neerge-
slagen, de zoon van Jerubb _eseth?k

Was het niet een vrouw, die boven
van de muur een bovenste molen-
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steen op hem wierp,a zodat hĳ te
T _ebezb stierf? Waarom moest GIJ

zo dicht bĳ de muur komen?’, dan
moet gĳ zeggen: ’Ook uw knecht
Ur _ia de Hethiet is gestorven.’ ”c

22 De boodschapper ging dus
heen en kwam bĳ D _avid en ver-
telde hem alles in verband waar-
mee J _oab hem had gezonden.
23 Voorts zei de boodschapper
tot D _avid: „De mannen bleken
superieur aan ons te zĳn, zodat
zĳ tegen ons uitrukten, het veld
in; maar wĳ bleven op hen in-
dringen tot vlak bĳ de ingang
van de poort. 24 En de schut-
ters bleven boven van de muur
op uw knechten schieten,d zodat
er enigen van de knechten van
de koning stierven; en ook uw
knecht Ur _ia de Hethiet is gestor-
ven.”e 25 Daarop zei D _avid tot
de boodschapper: „Dit zult gĳ
tot J _oab zeggen: ’Laat deze zaak
niet kwaad schĳnen in uw ogen,
want het zwaard verteertf zowel
de een als de ander. Zet uw strĳd
tegen de stad nog krachtiger
voort en maak haarmet de grond
gelĳk.’g En moedig hem aan.”

26 Ende vrouwvanUr _ia kreeg
te horen dat Ur _ia, haar man,
gestorven was, en zĳ ging wee-
klagenh over haar eigenaar.i

27 Toen de rouwtĳdj voorbĳ was,
liet D _avid haar onmiddellĳk ha-
len en nam haar op in zĳn huis,
en zĳ werd zĳn vrouw.k Mettertĳd
baarde zĳ hemeen zoon, maar wat
D _avid had gedaan, bleek slecht
te zĳnl in de ogenm van Jehovah.

12 Jehovah zond nu N _athann

tot D _avid. Hĳ kwam dus
bĳ hemo en zei tot hem: „Er wa-
ren twee mannen die zich in de-
zelfde stad bevonden; de een [was]
rĳk en de ander onbemiddeld.
2 Het geval wilde, dat de rĳke
zeer veel schapen en runderen
had;p 3 maar de onbemiddelde
had niets anders dan

´
e

´
en ooilam-

metje, dat hĳ gekocht had.q En
hĳ hield het in het leven, en het
groeide met hem en met zĳn zo-
nen samen op. Het at altĳd van

zĳn bete en het dronk altĳd uit
zĳn beker en het lag altĳd aan
zĳn boezem, en het werd hem
als een dochter. 4 Kort daarop
kwamer een bezoeker bĳ de rĳke
man, maar het ging hem aan zĳn
hart om iets van zĳn eigen scha-
pen en zĳn eigen runderen te ne-
men om dat klaar te maken voor
de reiziger die bĳ hem was ge-
komen. Daarom nam hĳ het ooi-
lamvan de onbemiddelde man en
maakte het klaar voordemandie
bĳ hem was gekomen.”a

5 Hierop ontbrandde D _avids
toorn zeer tegen die man,b zodat
hĳ tot N _athan zei: „Zo waar Je-
hovah leeft,c de man die dat doet,
verdient te sterven!d 6 En het
ooilam dient hĳ viervoudige te
vergoeden,f ten gevolge van het
feit dat hĳ deze zaak heeft ge-
daan en omdat hĳ geen mededo-
geng heeft gehad.”

7 Toen zei N _athan tot D _avid:
„Gĳzelf zĳt die man! Dit heeft Je-
hovah, de God van _Isra

¨
el, gezegd:

’Ikzelf heb u tot koning over _Is-
ra

¨
el gezalfdh en ikzelf heb u uit

de hand van Saul bevrĳd.i 8 En
ik was bereid u het huis van uw
heerj en de vrouwen van uw heerk

aan uw boezem te geven, en u
het huis van _Isra

¨
el en van J _uda

te geven.l En indien het niet ge-
noeg was, was ik bereid u er nog
dergelĳke zaken, zowel als andere
zaken, bĳ te geven.m 9 Waarom
hebt gĳ het woord van Jehovah
veracht, door te doen wat kwaadn

is in zĳn ogen? Ur _ia de Hethiet
hebt gĳ met het zwaard neerge-
slagen,o en zĳn vrouw hebt gĳ u
tot vrouw genomen,p en hem hebt
gĳ door het zwaard van de zonen
van _Ammon gedood. 10 Nu dan,
[het] zwaardq zal tot onbepaalde
tĳd niet van uw eigen huis wĳ-
ken,r ten gevolge van het feit dat
gĳ mĳ hebt veracht, zodat gĳ de
vrouw van Ur _ia de Hethiet hebt
genomen om u tot vrouw te wor-
den.’ 11 Dit heeft Jehovah ge-
zegd: ’Zie, ik verwek rampspoed
tegen u uit uw eigen huis;s en ik
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wil uw vrouwen voor uw eigen
ogen weghalen en hen aan uw
naaste geven,a en hĳ zal stellig bĳ
uw vrouwen liggen voor de ogen
van deze zon.b 12 Terwĳl g

´
ı
´
j in

het geheim hebt gehandeld,c zal ik
voor mĳ deze zaak doen ten aan-
schouwen van heel _Isra

¨
eld en ten

aanschouwen van de zon.’ ”e

13 D _avid zeif nu tot N _athan:
„Ik heb tegen Jehovah gezon-
digd.”g Hierop zei N _athan tot D _a-
vid: „Jehovah laat van zĳn kant
uw zonde werkelĳk voorbĳgaan.h

Gĳ zult niet sterven.i 14 Niet-
tegenstaande dat zal, omdat gĳ
door deze zaak Jehovah ontegen-
zeglĳkmetminachting hebt beje-
gend,j ook de zoon zelf, die u zo-
juist geboren is, beslist sterven.”k

15 Toen ging N _athan naar zĳn
eigen huis.

En Jehovah bracht nu het kind
dat de vrouw van Ur _ia aan D _a-
vid gebaard had een slag toe,l zo-
dat het ziek werd. 16 En D _avid
ging de [ware] God zoeken ten be-
hoeve van de jongen, en D _avid
onderhield voorts een strenge
vastenm en hĳ kwam binnen en
bracht de nacht door en lag op
de grond.n 17 De oudere man-
nen van zĳn huis dan stonden op
[en bogen zich] over hem heen
om hem van de grond te doen
opstaan, maar hĳ wilde niet en
gebruikte geen broodo in gezel-
schap van hen. 18 Nu geschied-
de het op de zevende dag dat het
kind ten slotte stierf. En de die-
naren van D _avid waren bevreesd
hem mee te delen dat het kind
was gestorven; want zĳ zeiden:
„Zie! Toen het kind nog in leven
was, hebben wĳ tot hem gespro-
ken en heeft hĳ niet naar onze
stem geluisterd; hoe kunnen wĳ
dan tot hem zeggen: ’Het kind is
gestorven’? Dan zal hĳ stellig iets
kwaads doen.”

19 Toen D _avid nu zag dat zĳn
dienaren onder elkaar fluister-
den, begreep D _avid al dat het kind
gestorven was. Daarom zei D _avid
tot zĳn dienaren: „Is het kind ge-

storven?” Waarop zĳ zeiden: „Het
is gestorven.” 20 Toen stond D _a-
vid op van de grond en waste zich
en wreef zich met olie ina en ver-
wisselde zĳn mantels en ging naar
het huisb van Jehovah en wierp
zich neer;c daarna kwamhĳ in zĳn
eigen huis envroeg [te eten], en zĳ
zetten hem dadelĳk brood voor en
hĳ ging eten. 21 Dientengevol-
ge zeiden zĳn dienaren tot hem:
„Wat heeft dit te betekenen, wat
gĳ hebt gedaan? Toen het kind
nog in leven was, hebt gĳ ter wil-
le daarvan gevast en voortdurend
geweend; en zodra het kind ge-
storven was, zĳt gĳ opgestaan en
brood gaan eten.” 22 Hierop zei
hĳ: „Toen het kind nog in leven
was, heb ik inderdaad gevastd en
voortdurend geweend,e omdat ik
bĳ mĳzelf zei: ’Wie weet of Jeho-
vah mĳ misschien gunst betoont
en het kind stellig zal leven?’f

23 Waaromvast ik nog, nu het ge-
storven is? Ben ik soms in staat
het weer terug te brengen?g Ik
ga naar hem toe,h maar wat hem
aangaat, hĳ zal niet tot mĳ terug-
keren.”i

24 EnD _avid gingBaths _eba, zĳn
vrouw,j troosten. Ook kwam hĳ
bĳ haar en lag bĳ haar. Metter-
tĳd baarde zĳ een zoon,k en hem
werd de naam S _alomol gegeven.
En Jehovah zelf had hem werke-
lĳk lief.m 25 Daarom zond hĳ
een boodschap door bemiddeling
van de profeet N _athann en gaf
hem de naam Jed _idja, om Jeho-
vah’s wil.

26 En J _oabo zette de strĳd te-
gen R _abbap van de zonen van _Am-
mon voort en slaagde erin de stad
van het koninkrĳk in te nemen.
27 J _oab dan zond boden naar D _a-
vid en zei: „Ik heb tegen R _abba ge-
streden.q Ik heb ook de waterstad
ingenomen. 28 Nu dan, verga-
der de rest van het volk en leger u
tegen de stad en neem haar in; op-
dat niet

´
ık de stad inneem en niet

mĳn naam over haar uitgeroepen
hoeft te worden.”

29 Bĳgevolg vergaderde D _avid
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al het volk en ging naar R _abba
en streed ertegen en nam het in.
30 En hĳ wist M _alkam de kroon
van het hoofd te nemen,a waar-
van het gewicht een talent goud
was, met kostbare stenen; en ze
kwam op D _avids hoofd. En de
buitb van de stad die hĳ eruit haal-
de, was zeer groot. 31 En het
volk dat erin was, voerde hĳ naar
buiten om hen aan het zagen van
stenen te zetten en aan scherpe
ĳzeren werktuigenc en aan ĳze-
ren bĳlen, en hĳ liet hen dienst
doen bĳ het maken van bakste-
nen. En zo deed hĳ vervolgens
met alle steden van de zonen van
_Ammon. Ten slotte keerden D _a-
vid en al het volk naar Jer _uzalem
terug.

13 Nu geschiedde het na deze
dingen dat _Absalom,d de

zoon van D _avid, een zeer scho-
ne zuster had, wier naam T _amare

was, en _Amnon,f de zoon van D _a-
vid, werd verliefdg op haar. 2 En
het was zo benauwend voor _Am-
non dat hĳ ziek werdh wegens zĳn
zuster T _amar, want zĳ was een
maagd, en het was in de ogeni van
_Amnon moeilĳk haar ook maar
iets te doen.j 3 Nu had _Amnon
een metgezel wiens naam J _ona-
dabk was, de zoon van S _imea,l D _a-
vids broer; en J _onadab was een
zeer wĳs man. 4 Hĳ dan zei tot
hem: „Waarom zĳt gĳ, de zoon van
de koning, toch elke morgen zo
terneergeslagen? Wilt gĳ het mĳ
niet vertellen?”m Hierop zei _Am-
non tot hem: „Ik ben verliefdn op
T _amar, de zustero van mĳn broer

_Absalom.” 5 Daarop zei J _ona-
dab tot hem: „Ga op uw bed lig-
gen en houd u ziek.p En uw vader
zal u stellig komen bezoeken, en
gĳ moet tegen hem zeggen: ’Laat
alstublieft mĳn zuster T _amar ko-
men en mĳ brood geven als aan
een zieke, en zĳ zal het brood der
vertroosting voor mĳn ogen moe-
ten maken, opdat ik het kan zien,
en ik zal uit haar hand moeten
eten.’ ”q

6 Bĳgevolg ging _Amnon liggen

en hield zich ziek,a en de koning
kwam hem derhalve bezoeken.
Toen zei _Amnon tot de koning:
„Laat alstublieft mĳn zuster T _a-
mar komen en voor mĳn ogen
twee hartvormige koeken bak-
ken, opdat ik als een zieke uit
haar hand brood moge nemen.”
7 Daarop zond D _avid iemand
naar T _amar in het huis, om te zeg-
gen: „Ga alstublieft naar het huis
van uw broer _Amnon en maak het
brood der vertroosting voor hem.”
8 T _amar ging dus naar het huis
van haar broer _Amnon,b terwĳl
deze [te bed] lag. Toen nam zĳ
het meeldeeg en kneedde het en
maakte voor zĳn ogen de koeken
en kookte de hartvormige koe-
ken. 9 Ten slotte nam zĳ de die-
pe pan en goot die voor hem uit,
maar _Amnon weigerde te eten en
zei: „LAAT iedereen van mĳ weg-
gaan!”c Toen ging iedereen van
hem weg.

10 _Amnon zei nu tot T _amar:
„Breng het brood der vertroos-
ting in de binnenkamer, opdat ik
het als een zieke uit uw hand
moge nemen.” T _amar nam dus
de hartvormige koeken die zĳ
had gemaakt en bracht ze bĳ
haar broer _Amnon in de binnen-
kamer. 11 Toen zĳ tot hem na-
derde opdat hĳ zou eten, greepd

hĳ haar terstond vast en zei tot
haar: „Kom, ga bĳ mĳ liggen,e

mĳn zuster.”f 12 Maar zĳ zei tot
hem: „Neen, mĳn broer! Verne-
derg mĳ niet; want zo iets pleegt
men niet te doen in _Isra

¨
el.h Bega

zulk een schandelĳke dwaasheidi

niet. 13 En ik — waarheen zal
ik mĳn smaad laten gaan? En gĳ
— gĳ zult als een der onzinnigen
in _Isra

¨
el worden. Nu dan, spreek

alstublieft tot de koning; want hĳ
zal mĳ aan u niet onthouden.”
14 En hĳ wilde niet naar haar
stem luisteren, maar gebruikte
kracht groter dan die van haar
en hĳ vernederdej haar en lag bĳ
haar.k 15 En _Amnon ging haar
haten met een zeer grote haat,
want de haat waarmee hĳ haar
haatte, was groter dan de liefde
waarmee hĳ haar had liefgehad,
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zodat _Amnon tot haar zei: „Sta
op, gaweg!” 16 Hierop zei zĳ tot
hem: „Neen, mĳn broer; want dit
kwaad, mĳ weg te sturen, is gro-
ter dan het andere dat gĳ mĳ hebt
aangedaan!” En hĳ wilde niet naar
haar luisteren.

17 Toen riep hĳ zĳn bediende,
die voor hemzorgde, en zei: „Stuur
deze [vrouw] alstublieft van mĳ
vandaan naar buiten, en doe de
deur achter haar op slot.” 18 (Zĳ
nu had een lang, gestreepta ge-
waadaan; want zo gingen de doch-
ters van de koning, de maagden,
gewoonlĳk gekleed, met schou-
dermantels.) Zĳn dienaar dan leid-
de haar vervolgens helemaal naar
buiten, en hĳ deed de deur achter
haar op slot. 19 Toen deed T _a-
mar asb op haar hoofd, en het lan-
ge, gestreepte gewaad dat zĳ aan
had, scheurde zĳ vaneen; en zĳ
hield haar handen op haar hoofd
geplaatstc en liep heen, terwĳl zĳ
schreeuwend voortliep.

20 Daarop zei haar broer _Absa-
lomd tot haar: „Is uw broer _Am-
none soms bĳ u gekomen? Nu
dan, mĳn zuster, bewaar het stil-
zwĳgen. Hĳ is uw broer.f Zet uw
hart niet op deze zaak.” En T _a-
mar ging, terwĳl zĳ van omgang
[met anderen] werd buitengeslo-
ten, in het huis van haar broer

_Absalom wonen. 21 En koning
D _avid zelf hoorde over al deze
dingen,g en hĳ werd zeer toor-
nig.h 22 En _Absalom sprak met
_Amnon noch kwaad noch goed;
want _Absalom haattei _Amnon om
het feit dat hĳ zĳn zuster T _amar
had vernederd.

23 Na twee volle jaren nu ge-
beurde het dat _Absalom schaap-
scheerdersj kreeg te B _a

¨
al-H _azor,

dat dicht bĳ _Efra
¨
ımk ligt; en _Ab-

salomnodigde vervolgens alle zo-
nen van de koning uit.l 24 _Ab-
salom kwam dus bĳ de koning en
zei: „Zie toch, uw knecht heeft
schaapscheerders! Laat de ko-
ning, en ook zĳn dienaren, alstu-
blieft met uw knecht meegaan.”
25 Maar de koning zei tot _Absa-

lom: „Neen, mĳn zoon! Laten wĳ
alstublieft niet allemaal gaan, op-
dat wĳ u niet tot last zĳn.” Of-
schoon hĳ bĳ hem bleef aandrin-
gen,a wilde hĳ niet gaan, maar
hĳ zegendeb hem. 26 Ten slot-
te zei _Absalom: „Indien [gĳ] niet
[gaat], laat dan alstublieft mĳn
broer _Amnon met ons meegaan.”c

Daarop zei de koning tot hem:
„Waarom zou hĳ met u meegaan?”
27 Toen drong _Absalom bĳ hem
aan,d zodat hĳ _Amnon en alle zo-
nen van de koning met hem mee-
stuurde.

28 Toen gebood _Absalom zĳn
bedienden en zei: „Ziet alstublieft
toe, dat zodra _Amnons hart vro-
lĳk gestemd is van de wĳne en
ik stellig tot U zal zeggen: ’Slaat

_Amnon neer!’, dan moet GIJ hem
ter dood brengen. Weest niet be-
vreesd.f Ben ik het niet die het
U heeft geboden? Weest sterk
en betoont U dappere mannen.”
29 Toen deden _Absaloms bedien-
den met _Amnon juist zoals _Absa-
lom geboden had;g en alle andere
zonen van de koning stonden nu
op en bestegen ieder hun muildier
en sloegen op de vlucht. 30 Nu
geschiedde het dat terwĳl zĳ on-
derweg waren, het bericht zelf D _a-
vid bereikte, dat luidde: „ _Absalom
heeft alle zonen van de koning
neergeslagen, en niet

´
e

´
envanhen

is overgebleven.” 31 Toen stond
de koning op en scheurde zĳn kle-
derenh en ging op de grond lig-
gen,i en al zĳn dienaren stonden
daar met gescheurde klederen.j

32 Maar J _onadab,k de zoon van
S _imea,l D _avids broer, nam het
woord en zei: „Laat mĳn heer niet
denken dat zĳ alle jonge mannen,
de zonen van de koning, ter dood
gebracht hebben, want alleen _Am-
non is gestorven,m want op bevel
van _Absalom is het geschied als
iets wat bestemd wasn sinds de
dag dat hĳ zĳn zuster T _amar ver-
nederdo heeft.p 33 Nu dan, laat
mĳn heer de koning het woord
niet ter harte nemen waarin werd
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gezegd: ’Alle zonen van de koning
zĳn gestorven’; maar alleen _Am-
non is gestorven.”

34 Intussen maakte _Absalom
zichuit de voeten.a Later sloeg de
jonge man, dewachter,b zĳn ogen
op en zag, en zie! daar kwam veel
volk aan van de weg achter hem,
langs de zĳde van het gebergte.
35 Daarop zei J _onadabc tot de ko-
ning: „Zie! De zonen van de ko-
ning zĳn gekomen. Overeenkom-
stig het woord van uw knecht,
zo is het geschied.”d 36 Nu ge-
beurde het dat zodra hĳ opgehou-
den had met spreken, zie, daar
kwamen de zonen van de koning
en zĳ verhieven toen hun stem
en gingen wenen; en zelfs de ko-
ning en al zĳn dienaren ween-
den met een zeer groot geween.
37 Wat _Absalom betreft, hĳ nam
de wĳk om naar T _almaie te gaan,
de zoon van Amm _ihud, de ko-
ning van G _esur.f En [D _avid] bleef
alle dagen treureng over zĳn zoon.
38 Wat _Absalom betreft, hĳ nam
de wĳk en begaf zich naar G _esur;h

en hĳ bleef daar drie jaar.

39 Ten slotte verlangde [de ziel
van] D _avid, de koning, ernaar om
naar _Absalom uit te gaan; want
hĳ had zich betreffende _Amnon
getroost, omdat hĳ dood was.

14 J _oabi nu, de zoon van Zer _u-
ja,j kwam te weten dat het

hart van de koning naar _Absa-
lom [uitging].k 2 Bĳgevolg zond
J _oab een boodschap naar Tek _oal

en liet vandaar een wĳzem vrouw
halen en zei tot haar: „Ga alstu-
blieft in de rouw en kleed u als-
tublieft in rouwkleren en wrĳf u
niet met olie in;n en gĳ moet als
een vrouw worden die nu reeds
vele dagen rouw draagt over een
dode.o 3 En gĳ moet naar de ko-
ning gaan en een woord zoals dit
tot hem spreken.” Daarop leg-
de J _oab haar de woorden in de
mond.p

4 Toen ging de Teko
¨
ıtische

vrouw naar de koning en viel
op haar aangezicht ter aardeq en

wierp zich neer en zei: „Red toch,a

o koning!” 5 Hierop zei de ko-
ning tot haar: „Wat is er met u?”
Waarop zĳ zei: „Voorwaar, ik ben
een weduwvrouw,b nu mĳn man
dood is. 6 En uw dienstmaagd
had twee zonen, en zĳ beiden
raakten met elkaar aan het vech-
ten op het veld,c terwĳl er geen
bevrĳderd was om hen te schei-
den. Ten slotte sloeg de

´
e

´
en de an-

der neer en bracht hem ter dood.
7 En nu is de hele familie tegen
uw dienstmaagd opgestaan, en zĳ
blĳven zeggen: ’Lever hemdie zĳn
broer heeft neergeslagen uit, op-
dat wĳ hem ter dood brengen voor
de ziel van zĳn broer,e die hĳ ge-
dood heeft,f en laten wĳ ook de
erfgenaam verdelgen!’ En zĳ zul-
len stellig mĳn houtskoolgloed
die overgebleven is uitblussen, om
aan mĳn man noch naam noch
overblĳfsel op de oppervlakte van
de aardbodem toe te kennen.”g

8 Toen zei de koning tot de
vrouw: „Ga naar uw huis, en ik-
zelf zal aangaande u bevel ge-
ven.”h 9 Hierop zei de Teko

¨
ıti-

sche vrouw tot de koning: „Op mĳ,
o mĳn heer de koning, zĳ de dwa-
ling, en ook op het huis van mĳn
vader,i terwĳl de koning en zĳn
troon onschuldig zĳn.” 10 Ver-
volgens zei de koning: „Indien
iemand tot u spreekt, dan moet gĳ
hem bĳ mĳ brengen, en hĳ zal u
nooit weer aantasten.” 11 Maar
zĳ zei: „Laat de koning alstublieft
Jehovah, uw God, gedenken,j op-
dat de bloedwrekerk niet voortdu-
rend verderf aanricht en opdat zĳ
mĳn zoon niet verdelgen.” Hier-
op zei hĳ: „Zo waar Jehovah leeft,l

geen haarm van uw zoon zal ter
aarde vallen.” 12 De vrouw zei
nu: „Laat uw dienstmaagdn alstu-
blieft een woord tot mĳn heer de
koning spreken.”o Daarom zei hĳ:
„Spreek!”p

13 Vervolgens zei de vrouw:
„Waarom hebt gĳ dan iets derge-
lĳks overlegdq tegen het volk van
God?r Nu de koning dit woord
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spreekt, is hĳ als iemand die
schuldig is,a doordat de koning
zĳn eigen verstotene niet terug-
brengt.b 14 Want wĳ zullen zon-
der mankeren stervenc en als wa-
teren zĳn die op de aarde worden
uitgestort, die niet verzameld
kunnenworden. Maar God zal een
ziel niet wegnemen,d en hĳ heeft
redenen bedacht waarom de ver-
stotene niet van hem verstoten
dient te worden. 15 En nu, dat
ik gekomen ben om dit woord
tot de koning, mĳn heer, te spre-
ken, is omdat het volk mĳ be-
vreesd heeft gemaakt. Daarom zei
uw dienstmaagd: ’Laat ik alstu-
blieft tot de koning spreken. Mis-
schien zal de koning volgens het
woord van zĳn slavin handelen.
16 Omdat de koning ertoe over-
ging te luisteren, ten einde zĳn
slavin te bevrĳden uit de hand-
palm van de man die mĳ en mĳn
eenzame zoon uit het door God
gegeven erfdeel [tracht] te ver-
delgen’,e 17 zei uw dienstmaagd
vervolgens: ’Laat het woord van
mĳn heer de koning alstublieft tot
geruststelling dienen.’ Want als
een engelf van de [ware] God, z

´
o is

mĳn heer de koning, om te onder-
scheiden wat goed en wat slecht
is,g en moge Jehovah, uw God, zelf
met u blĳken te zĳn.”

18 De koning antwoordde nu
en zei tot de vrouw: „Verberg
mĳ alstublieft niets waarover ik
u vraag.”h Hierop zei de vrouw:
„Laat mĳn heer de koning alstu-
blieft spreken.” 19 Vervolgens
zei de koning: „Is de hand van
J _oabi met u in dit alles?”j Toen
antwoordde de vrouw en zei: „Zo
waar uw ziel leeft,k o mĳn heer de
koning, niemand kan ter rechter-
of ter linkerzĳde [wĳken] van alles
wat mĳn heer de koning heeft ge-
sproken; want het was uw dienaar
J _oab die [het] mĳ geboden heeft,
en h

´
ı
´
j heeft uw dienstmaagd al

deze woorden in de mond gelegd.l

20 Om de zaak een ander voor-
komen te geven, heeft uw die-
naar J _oab dit gedaan, maar mĳn
heer is wĳs als met de wĳsheid

van de engela van de [ware] God,
zodat hĳ alles weet wat er op aar-
de [gebeurt].”

21 Nadien zei de koning tot
J _oab: „Zie toch, ik zal deze zaak
stellig doen.b Ga dus heen, breng
de jonge man _Absalom terug.”c

22 Toen viel J _oab op zĳn aange-
zicht ter aarde enwierp zich neer
en zegende de koning;d en J _oab
zei vervolgens: „Heden weet uw
knecht werkelĳk dat ik gunst ge-
vonden heb in uw ogen,e o mĳn
heer de koning, omdat de koning
volgens het woord van zĳn knecht
heeft gehandeld.” 23 Daarna
stond J _oab op en ging naar G _e-
surf en bracht _Absalom naar Je-
r _uzalem.g 24 De koning zei ech-
ter: „Laat hĳ naar zĳn eigen huis
keren, maar mĳn aangezicht mag
hĳ niet zien.”h _Absalom keerde
dus naar zĳn eigen huis en het
aangezicht van de koning zag hĳ
niet.

25 Vergeleken bĳ _Absalom nu
bleek er in heel _Isra

¨
el geen man

te zĳn die zozeer om zĳn schoon-
heidi te prĳzen viel. Van zĳn voet-
zool tot aan zĳn schedel bleek
er geen gebrek aan hem te zĳn.
26 Enwanneer hĳ zĳn hoofdhaar
liet scheren — en het gebeurde
aan het einde van elk jaar dat hĳ
het gewoonlĳk liet scheren; om-
dat het hem zo zwaarj was, liet hĳ
het scheren — woog hĳ het haar
van zĳn hoofd, tweehonderd sik-
kelen naar de koninklĳke weeg-
steen. 27 En er werden _Absa-
lom drie zonenk geboren en

´
e

´
en

dochter, wier naam T _amar was.
Zĳ bleek een vrouw te zĳn die
zeer schoon van uiterlĳk was.l

28 En _Absalom bleef twee vol-
le jaren in Jer _uzalem wonen, en
het aangezicht van de koning zag
hĳ niet.m 29 Derhalve ontbood

_Absalom J _oab, met de bedoeling
hem naar de koning te zenden,
en hĳ wilde niet bĳ hem komen.
Toen ontbood hĳ [hem] nog eens,
een tweedemaal, en hĳwilde niet
komen. 30 Ten slotte zei hĳ tot
zĳn dienaren: „Ziet het stuk land
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van J _oab naast het mĳne, en daar
heeft hĳ gerst. Gaat erheen en
steekt het in brand.”a Bĳgevolg
staken de dienaren van _Absalom
het stuk land in brand.b 31 Toen
stond J _oab op en kwam bĳ _Absa-
lom in het huis en zei tot hem:
„Waarom hebben uw dienaren het
stuk land dat van mĳ is, in brand
gestoken?” 32 _Absalom dan zei
tot J _oab: „Zie! Ik heb u laten zeg-
gen: ’Kom hierheen en laat ik u
naar de koning zenden om te zeg-
gen: „Waarom ben ik uit G _esur ge-
komen?c Het zou beter voor mĳ
zĳn als ik daar nog was. Nu dan,
laat mĳ het aangezicht van de ko-
ning zien en indien er enige dwa-
ling in mĳ is,d dan moet hĳ mĳ ter
dood brengen.” ’ ”

33 Nadien kwam J _oab bĳ de ko-
ning en deelde [het] hem mee.
Toen riep hĳ _Absalom, die nu bĳ
de koning kwamen zichvoor hem
neerwierp, [terwĳl hĳ] voor de ko-
ning op zĳn aangezicht ter aarde
[viel], waarna de koning _Absalom
kuste.e

15 Nu geschiedde het na deze
dingen dat _Absalom zich

voorts eenwagen liet maken, met
paarden en met vĳftig mannen
die voor hem uit moesten lopen.f

2 En _Absalom stond vroeg opg en
ging aan de kant van de weg naar
de poorth staan. Nu geschiedde
het dat wanneer een man, wie
dan ook, een rechtsgeding had
om ermee naar de koning te gaan
ten einde recht [te krĳgen],i _Absa-
lom hem dan riep en zei: „Uit wel-
ke stad komt gĳ?”, en hĳ zei dan:
„Uit een van de stammen van _Is-
ra

¨
el komt uwknecht.” 3 En _Ab-

salom zei dan tot hem: „Zie, uw
zaken zĳn goed en recht; maar
van de zĳde van de koning is er
niemand die u aanhoort.”j 4 En
_Absalom zei dan verder: „O stelde
men mĳ maar tot rechter in het
land aan,k dat iedere man die een
geding of rechtszaak heeft, tot
mĳ zou komen! Dan zou ik hem
stellig recht verschaffen.”l

5 Het gebeurde ook dat wan-

neer een man naderbĳ kwam om
zich voor hem neer te buigen, hĳ
zĳn hand uitstak en hem greepa

en hem kuste. 6 En _Absalom
bleef op een dergelĳkewĳze doen
met alle Isra

¨
elieten die tot de ko-

ning kwamen om recht; en _Absa-
lom bleef het hart van de man-
nen van _Isra

¨
el stelen.b

7 Nu geschiedde het na ver-
loop van veertig jaar, dat _Ab-
salom voorts tot de koning zei:
„Laat mĳ alstublieft heengaan
en in H _ebronc mĳn gelofte beta-
len die ik Jehovah plechtig ge-
daan heb.d 8 Want uw knecht
heeft een plechtige gelofte ge-
daane toen ik nog te G _esurf in S _y-
ri

¨
e woonde en gezegd: ’Indien Je-

hovah mĳ zonder mankeren naar
Jer _uzalem zal terugbrengen, dan
moet ik voor Jehovah dienst ver-
richten.’ ”g 9 De koning zei der-
halve tot hem: „Ga in vrede.”h

Toen stond hĳ op en ging naar
H _ebron.

10 _Absalom zond nu verspie-
dersi onder alle stammen van _Is-
ra

¨
el, om te zeggen: „Zodra GIJ het

hoorngeschal hoort, dan moet GIJ

zeggen: ’ _Absalom is koning ge-
wordenj in H _ebron!’ ”k 11 Nu wa-
ren er met _Absalom tweehonderd
man uit Jer _uzalem meegegaan,
die genodigd waren en zonder
argwaan meegingen,l en zĳ wis-
ten in het geheel niets. 12 Bo-
vendien ontbood _Absalom, toen
hĳ de slachtoffers bracht, de Gi-
lonietm Achit _ofel,n D _avids raads-
heer,o uit zĳn stad G _ilo.p En de
samenzweringq won aan kracht,
en het volk [dat zich] bĳ _Absa-
lom [aansloot] nam voortdurend
in aantal toe.r

13 Mettertĳd kwam er iemand
bĳ D _avid die hem inlichtte en zei:
„Het harts van de mannen van _Is-
ra

¨
el is achter _Absalomgekomen.”

14 Terstond zei D _avid tot al zĳn
dienaren die bĳ hem in Jer _uza-
lemwaren: „Staat op, en latenwĳ
uitwĳken;t want er zal geen ont-
koming voor ons blĳken te zĳn
wegens _Absalom! Gaat haastig
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heen, opdat hĳ zich niet haast
en ons werkelĳk inhaalt en wat
kwaad is op ons doet neerkomen
en de stad slaat met de scherpte
van het zwaard!”a 15 De diena-
ren van de koning zeiden hierop
tot de koning: „Overeenkomstig
al wat mĳn heer de koning ver-
kiezen mag, hier zĳn uw diena-
ren.”b 16 Zo trok de koning [de
stad] uit en heel zĳn huisge-
zin volgde hem op de voet,c en
de koning liet tien vrouwen, bĳ-
vrouwen,d achter om het huis
te verzorgen. 17 En de koning
vervolgde zĳn weg naar buiten
en al het volk volgde hem op de
voet; voorts hielden zĳ halt bĳ
Beth-M _erhak.

18 En al zĳn dienaren trokken
aan zĳn zĳde over; en al de Kr _e-
thi en al de Pl _ethie en al de Ga-
thieten,f zeshonderd man die hem
uit Gathg waren gevolgd, trokken
voor het aangezicht van de ko-
ning over. 19 Toen zei de koning
tot _Ittai,h de Gathiet: „Waarom
zoudt ook g

´
ı
´
j met ons meegaan?

Keer terugi en woon bĳ de ko-
ning; want gĳ zĳt een buitenlan-
der en bovendien zĳt gĳ een bal-
ling uit uw plaats. 20 Gisteren
zĳt gĳ gekomen en vandaag zal ik
u met ons laten omdolen,j om te
gaan terwĳl ik gawaarheen ik ook
ga? Keer terug en neem uw broe-
ders met u mee terug, [en Jeho-
vah betrachte jegens u] liefderĳke
goedheidk en trouw!”l 21 Maar

_Ittai antwoordde de koning en
zei: „Zo waar Jehovah leeft en zo
waar mĳn heer de koning leeft,m

op de plaatswaarmĳnheerde ko-
ning zal blĳken te zĳn, hetzĳ ten
dode of ten leven, daar zal uwdie-
naar blĳken te zĳn!”n 22 Daar-
op zei D _avid tot _Ittai:o „Ga en
trek over.” Derhalve trok _Ittai,
de Gathiet, over, en ook al zĳn
mannen en alle kleinen die bĳ
hem waren.

23 En al het volk van het land
weende met luider stem,p en al
het volk trok over, en de koning
stond bĳ het stroomdal van de

K _idron,a en al het volk trok over
op de open weg naar de wilder-
nis. 24 En zie, daar waren ook
Z _adokb en met hemalle levieten,c

die de arkd van het verbond van
de [ware] God droegen;e zĳ nu
zetten de ark van de [ware] God
bĳ _Abjatharf neer totdat al het
volk de overtocht uit de stad had
voleindigd. 25 Maar de koning
zei tot Z _adok: „Breng de arkg van
de [ware] God naar de stad te-
rug.h Indien ik gunst zal vinden
in de ogen van Jehovah, dan zal
hĳ mĳ stellig terugbrengen en
mĳ haar en haar verblĳfplaats
doen zien.i 26 Maar indien hĳ
dit zou zeggen: ’Ik heb geen be-
hagen in u gevonden’, hier ben
ik, laat hĳ met mĳ doen juist
zoals het goed is in zĳn ogen.”j

27 Vervolgens zei de koning tot
Z _adok, de priester: „Gĳ zĳt im-
mers een ziener?k Keer toch in
vrede naar de stad terug, en ook
uw zoon Ahim _a

¨
az en J _onathan,l

de zoon van _Abjathar, U beider
zonen,met U. 28 Zie, ik talm bĳ
de doorwaadbare plaatsen van de
wildernis, totdat er van U een be-
richt komt om mĳ in te lichten.”m

29 Bĳgevolg brachten Z _adok en
_Abjathar de ark van de [ware]
God naar Jer _uzalem terug en zĳ
bleven daar wonen.

30 En D _avid besteeg de helling
der Olĳven,n terwĳl hĳ onder het
opgaan weende, en zĳn hoofd was
bedekt;o en hĳ ging barrevoets, en
van al het volk dat bĳ hemwas, be-
dekte ieder zĳn hoofd, en zĳ klom-
men omhoog, wenend onder het
opgaan.p 31 En aan D _avid werd
het volgende bericht: „Achit _ofel
zelf is onder hen die met _Absalomq

samenzweren.”r Hierop zei D _avid:s

„Verander de raad van Achit _ofel
alstublieft in dwaasheid,t o Jeho-
vah!”u

32 Nu geschiedde het toen D _a-
vid zelf de top bereiktewaar men
zich voor God placht neer te bui-
gen, dat H _usai,v de Arkiet,w hem
hier tegemoet kwam, met zĳn

u Ps 3:7; Ps 50:15; v 2Sa 16:16; w Joz 16:2.
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lange gewaad gescheurd en aar-
de op zĳn hoofd.a 33 D _avid zei
echter tot hem: „Indien gĳ wer-
kelĳk met mĳ zoudt overtrek-
ken, dan zoudt gĳ mĳ stellig tot
lastworden.b 34 Maar indien gĳ
naar de stad terugkeert en wer-
kelĳk tot _Absalom zegt: ’Ik ben
uw dienaar, o koning. Destĳds
deed ik mĳ kennen als de die-
naar van uw vader, ja ik, maar nu
ben ook ik uwdienaar’,c dan moet
gĳ voor mĳ de raad van Achit _ofel
verĳdelen.d 35 Zĳn niet Z _adok
en _Abjathar, de priesters, daar
bĳ u?e En het moet geschieden
dat gĳ alles wat gĳ uit het huis
van de koning mocht horen, aan
Z _adok en _Abjathar, de priesters,
dient te vertellen.f 36 Zie! Hun
twee zonen zĳn daar bĳ hen, Ahi-
m _a

¨
az,g die aan Z _adok behoort, en

J _onathan,h die aan _Abjathar be-
hoort; en door bemiddeling van
hen moet gĳlieden alles wat GIJ

mocht horen, aan mĳ overbren-
gen.” 37 Zo kwam H _usai, D _a-
vids metgezel,i in de stad. Wat
_Absalomj betreft, hĳ kwam nu in
Jer _uzalem.

16 Toen D _avid zelf een eind-
je voorbĳ de top was ge-

komen,k daar kwam Z _iba,l de be-
diende van Mefib _oseth,m hem
tegemoet met een paar gezadel-
de ezelsn en daarop tweehonderd
brodeno en honderd rozĳnenkoe-
kenp en honderdvrachten zomer-
fruitq en een grote kruik wĳn.r

2 De koning zei toen tot Z _iba:
„Wat betekenen deze dingen van
uw zĳde?”s Hierop zei Z _iba: „De
ezels zĳn voor het huisgezin van
de koning, om erop te rĳden, en
het brood en de vracht zomer-
fruit zĳn voor de jonge mannen,t

om te eten, en de wĳn is voor wie
uitgeput raaktu in de wildernis,v

omte drinken.” 3 De koning zei
nu: „En waar is de zoon van uw
meester?”w Hierop zei Z _iba tot de
koning: „Zie, hĳ woont in Jer _uza-
lem; want hĳ zei: ’Heden zal het
huis van _Isra

¨
el mĳ de koninklĳ-

ke heerschappĳ van mĳn vader
teruggeven.’ ”x 4 De koning zei

toen tot Z _iba: „Zie! Van u is al-
les wat Mefib _oseth toebehoort.”a

Daarop zei Z _iba: „Waarlĳk, ik
buigb mĳ neer. Laat mĳ gunst
vinden in uw ogen, mĳn heer de
koning.”

5 En koning D _avid kwam tot
aan Bah _urim,c en zie! daarvan-
daan kwam een man naar buiten
van de familie van Sauls huis, en
zĳn naam was S _ime

¨
ı,d de zoon van

G _era; hĳ nu kwam naar buiten en
smeekte onder het naar buiten ko-
men kwaad af.e 6 Toen gooide
hĳ met stenen naar D _avid en naar
alle dienaren van koning D _avid;
en al het volk en alle sterke man-
nen waren aan zĳn rechter- en
aan zĳn linkerhand. 7 En dit zei
S _ime

¨
ı terwĳl hĳ kwaad afsmeek-

te: „Ga weg, ga weg, gĳ met bloed-
schuld beladenf man en nietswaar-
dige man!g 8 Jehovah heeft alle
bloedschuld met betrekking tot
het huis van Saul, in wiens plaats
gĳ hebt geregeerd, op u doen te-
rugvallen; en Jehovah geeft het
koningschap in de hand van uw
zoon _Absalom. En daar zĳt gĳ
nu in uw rampspoed, omdat gĳ
een met bloedschuld beladen man
zĳt!”h

9 Ten slotte zei Ab _isa
¨
ı, de zoon

vanZer _uja,i tot de koning: „Waar-
om zou deze dode hondj kwaad
over mĳn heer de koning afsme-
ken?k Laat mĳ alstublieft naar
de overkant gaan en zĳn hoofd
er afnemen.”l 10 Maar de ko-
ning zei: „Wat heb ik met U te
maken,m GIJ zonen van Zer _uja?n

Laat hem aldus kwaad afsme-
ken,o want Jehovah zelf heeft tot
hem gezegd:p ’Smeek kwaad af
over D _avid!’ Wie zou er dan zeg-
gen: ’Waarom hebt gĳ aldus ge-
daan?’”q 11 Vervolgens zei D _a-
vid tot Ab _isa

¨
ı en al zĳn dienaren:

„Ziet, mĳn eigen zoon, die uit mĳn
eigen inwendige delen is voortge-
komen, zoekt mĳn ziel;r en hoe-
veel te meer dan nu een Benjami-
niet!s Laat hem met rust, opdat

o Ps 37:8; 1Pe 2:23; p 2Sa 12:10; q Ro 9:20; r 2Sa

12:11; 2Sa 15:14; 2Sa 17:12; s 2Sa 19:16.
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hĳ kwaad kan afsmeken, want
Jehovah heeft het hem gezegd!
12 Misschien zal Jehovah met
zĳn oog ziena en zal Jehovah mĳ
werkelĳk het goede vergelden in
plaats van zĳn vervloeking deze
dag.”b 13 Hierna bleven D _avid
en zĳn mannen voorttrekken op
deweg, terwĳl S _ime

¨
ı langs de hel-

ling van de berg voortliep, ge-
lĳk met hem oplopend om kwaad
af te smeken;c en hĳ bleef met
stenen gooien terwĳl hĳ gelĳk
met hem opliep, en hĳ wierp veel
stof.d

14 Ten slotte kwamen de ko-
ning en al het volk dat bĳ hem
was vermoeid aan. Derhalve ver-
kwikten zĳ zich aldaar.e

15 Wat _Absalom betreft en al
het volk, de mannen van _Isra

¨
el,

zĳ trokken Jer _uzalembinnen;f en
Achit _ofelg was bĳ hem. 16 Nu
gebeurde het dat zodra H _usai,h

de Arkiet,i D _avids metgezel,j bĳ
_Absalom kwam, H _usai voorts tot
_Absalom zei: „Leve de koning!k

Leve de koning!” 17 Hierop zei
_Absalom tot H _usai: „Is dit soms
uw liefderĳke goedheid jegens uw
metgezel? Waarom zĳt gĳ niet
met uw metgezell meegegaan?”
18 H _usai dan zei tot _Absalom:
„Neen; maar degene die door Je-
hovah is gekozen en ook door dit
volk en door alle mannen van _Is-
ra

¨
el, hem zal ik toebehoren en bĳ

hem zal ik wonen. 19 En voor
de tweede keer [moet ik zeggen]:
Wie zal ikzelf dienen? Is het niet
voor het aangezicht van zĳn zoon?
Net zoals ik voor het aangezicht
van uw vader heb gediend, zo zal
ik voor uw aangezicht bewĳzen te
zĳn.”m

20 Later zei _Absalom tot Achi-
t _ofel: „Geeft gĳlieden van UW zĳ-
de raad.n Wat zullen wĳ doen?”
21 Toen zei Achit _ofel tot _Absa-
lom: „Heb betrekkingen met de
bĳvrouwen van uw vader,o die
hĳ achtergelaten heeft om het
huis te verzorgen.p En heel _Is-
ra

¨
el zal stellig horen dat gĳ u

bĳ uw vaderq in een kwade reuk
hebt gebracht,r en de handens van

allen die met u zĳn, zullen stel-
lig sterk worden.” 22 Bĳgevolg
sloeg men voor _Absalom een tent
op het daka op, waarna _Absalom
voor de ogen van heel _Isra

¨
elb be-

trekkingen had met de bĳvrou-
wen van zĳn vader.c

23 En de raad van Achit _ofel,
waarmee hĳ in die dagen raad
gaf,was net alswanneer een man
naar het woord van de [ware] God
vroeg. Zowas al de raadd vanAchi-
t _ofel,e zowel voor D _avid als voor
_Absalom.

17 Voorts zei Achit _ofel tot _Ab-
salom: „Laat mĳ alstublieft

twaalfduizend man uitkiezen en
opstaan en D _avid vannacht naja-
gen.f 2 En ik zal hem overval-
len terwĳl hĳ afgemat en slap van
handen is,g en ik zal hem stellig
doen beven; en al het volk dat
bĳ hem is, zal moeten vluchten,
en ik zal stellig de koning alleen
neerslaan.h 3 En laat mĳ al het
volk tot u terugbrengen. De terug-
keer van allen staat gelĳk met de
man die gĳ zoekt; [en] al het volk
zal zelf tot vrede geraken.” 4 En
het woord was zeer juist in de
ogen van _Absalomi en in de ogen
van alle oudere mannen van _Is-
ra

¨
el.

5 _Absalom zei echter: „Roep
alstublieft ook H _usai,j de Arkiet,
en laat ons eens horen wat er
in zĳn, ja zĳn mond is.” 6 H _u-
sai kwam dus bĳ _Absalom. Toen
zei _Absalom tot hem: „Overeen-
komstig dit woord heeft Achit _ofel
gesproken. Zullen wĳ volgens zĳn
woord handelen? Zo niet, spreek
g
´
ı
´
j dan.” 7 Hierop zei H _usai tot

_Absalom: „De raad waarmee Achi-
t _ofel raad heeft gegeven, is in dit
geval niet goed!”k

8 Vervolgens zei H _usai: „Gĳ-
zelf kent uw vader en zĳn man-
nen heel goed, [en gĳ weet] dat
zĳ sterk zĳn,l en zĳ zĳn verbit-
terd van ziel,m als een berin in
het veld die haar jongen kwĳt
is;n en uw vader is een krĳgs-
man,o en hĳ zal de nacht niet met
het volk doorbrengen. 9 Zie!
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Hĳ houdt zich nu schuila in een
van de groeven of op een van de
andere plaatsen; en het zal stel-
lig geschieden dat zodra hĳ hen
in het begin overvalt, degene die
het hoort dan zeker zal horen en
zeggen: ’Er heeft een nederlaag
plaatsgevonden onder het volk
dat _Absalom volgt!’ 10 En zelfs
de dappere man wiens hart als
het hart van de leeuw is,b zal zelf
beslist week worden van zwak-
heid;c want heel _Isra

¨
el weet dat

uw vader een sterke man is,d en
de dappere mannen die bĳ hem
zĳn, zĳn dat eveneens.e 11 Ik
voor mĳ geef werkelĳk de raad:
Laat heel _Isra

¨
el, van Dan tot Ber-

s _eba, zonder mankeren tot u ver-
gaderd worden,f zo talrĳk als de
zandkorrels die aan de zee zĳn,g

terwĳl gĳ in eigen persoon ten
strĳde trekt.h 12 En wĳ moe-
ten tegen hem opkomen op een
van de plaatsen waar hĳ stellig te
vinden is,i en wĳzelf zullen stel-
lig op hem zĳn net zoals de dauwj

neervalt op de aardbodem; en er
zal van hem en alle mannen die
bĳ hem zĳn, stellig geen enkele
worden overgelaten. 13 En in-
dien hĳ zich in de een of andere
stad zal terugtrekken, dan moet
heel _Isra

¨
el touwen naar die stad

dragen, en wĳ zullen haar stellig
naar het stroomdal slepen, totdat
daar zelfs geen steentje meer ge-
vonden zal worden.”k

14 Toen zeiden _Absalomen alle
mannen van _Isra

¨
el: „De raad van

H _usai, de Arkiet, is beterl dan
de raad van Achit _ofel!” En Jeho-
vah zelf had bevel gegevenm om
de raad van Achit _ofel, ofschoon
die goed was,n te verĳdelen,o op-
dat Jehovah rampspoed over _Ab-
salom zou brengen.p

15 Later zei H _usai tot Z _adokq

en _Abjathar, de priesters: „Zo
en zo heeft Achit _ofel aan _Absa-
lom en de oudere mannen van

_Isra
¨
el raad gegeven; en zo en

zo heb
´
ık raad gegeven. 16 Nu

dan, zendt vlug een boodschap
en brengt D _avid het volgende be-

richt:a ’Blĳf vannacht niet in de
woestĳnvlakten van de wildernis,
maar gĳ dient ook zonder manke-
ren over te steken,b opdat de ko-
ning en al het volk dat bĳ hem is,
niet wordt verzwolgen.’”c

17 Terwĳl J _onathand en Ahi-
m _a

¨
aze bĳ En-R _ogelf stonden, ging

een dienstmaagd heen en bericht-
te het hun. Derhalve gingen zĳ-
zelf heen, daar zĳ het aan ko-
ning D _avid moesten berichten;
want zĳ konden zich niet verto-
nen door de stad binnen te gaan.
18 Een jonge man kreeg hen ech-
ter te zien en berichtte het aan
_Absalom. Zĳ gingen beiden dus
vlug heen en kwamen bĳ het huis
van een man te Bah _urim,g die in
zĳn hof een put had; en zĳ daalden
daarin af. 19 Daarna nam de
vrouw een dekkleed en spreidde
het uit over de bovenkant van de
put en strooide er gestoten ko-
ren op;h en er werd niets van ge-
merkt. 20 De dienaren van _Ab-
salom kwamen nu bĳ de vrouw
in haar huis en zeiden: „Waar zĳn
Ahim _a

¨
az en J _onathan?” Hierop

zei de vrouw tot hen: „Zĳ zĳnvan
hier verder gegaan naar de wate-
ren.”i Toen zochten zĳ verder, en
zĳ vonden hen nietj en keerden
daarom naar Jer _uzalem terug.

21 Nu gebeurde het nadat zĳ
waren weggegaan, dat zĳ voorts
uit de put klommen en verder
gingen en koning D _avid bericht
brachten en tot D _avid zeiden:
„Staat op en trekt vlug de wateren
over; want aldus heeft Achit _ofel
tegen U raad gegeven.”k 22 On-
middellĳk stond D _avid op en ook
al het volk dat bĳ hem was, en
zĳ bleven de Jord _a _an overtrekken
totdat het morgenlicht aanbrak,l

totdat er zelfs niet
´
e

´
en ontbrak die

de Jord _a _an niet was overgetrok-
ken.

23 Wat Achit _ofel betreft, hĳ
zag dat zĳn raad niet was op-
gevolgd,m en hĳ zadelde vervol-
gens een ezel en stond op en ging
heen naar zĳn huis in zĳn eigen
stad.n Toen gaf hĳ zĳn huisgezin
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bevelena en worgdeb zich en stierf
aldus.c Hĳ dan werd begravend in
de grafstede van zĳn voorvaders.

24 WatD _avid betreft, hĳ kwam
te Mahan _a

¨
ım,e en _Absalom zelf

trok de Jord _a _an over, hĳ en
alle mannen van _Isra

¨
el met hem.

25 En Am _asaf was degene die
door _Absalom in de plaats van
J _oabg over het leger was aange-
steld; en Am _asa was de zoon van
een man wiens naam J _itrah was,
de Isra

¨
eliet, die betrekkingen had

gehad met Ab _iga
¨
ıl,i de dochter

van N _ahas, de zuster van Zer _uja,
J _oabs moeder. 26 En _Isra

¨
el en

_Absalom sloegen hun kamp op in
het land G _ilead.j

27 Nu geschiedde het zodra D _a-
vid te Mahan _a

¨
ım kwam, dat S _obi,

de zoon van N _ahas, uit R _abbak

van de zonen van _Ammon,l en
M _achir,m de zoon van _Ammi

¨
el,n

uit L _odebar, en Barz _illai,o de Gi-
leadiet uit R _ogelim,p 28 bedden
en bekkens en pottenbakkers-
vaten [brachten], en tarwe en
gerst en meelq en geroosterd ko-
renr en tuinbonens en linzent en
ge

¨
eest koren; 29 en honingu en

boterv en schapen en gestremde
melk van runderen voerden zĳ
aan opdat D _avid en het volk dat
bĳ hem was, konden eten,w want
zĳ zeiden: „Het volk is hongerig
en vermoeid en dorstig in de wil-
dernis.”x

18 D _avid telde toen het volk
dat bĳ hem was en stel-

de over hen overstenvan duizend
en oversten van honderd aan.y

2 Voorts zond D _avid het volk
uit: een derdez onder de hand
van J _oaba en een derde onder de
handvan Ab _isa

¨
ı,b de zoon van Ze-

r _uja, J _oabs broer,c en een derde
onder de hand van _Ittai,d de Ga-
thiet. Toen zei de koning tot het
volk: „Ook

´
ık zal zonder manke-

ren met U uittrekken.” 3 Maar
het volk zei: „Gĳ moogt niet uit-
trekken,e want mochtenwĳ soms
vluchten, zĳ zouden het hart niet
op ons zetten;f en al zou de helft
van ons sterven, zĳ zouden het

hart niet op ons zetten, want gĳ
zĳt tienduizend van ons waard;a

nu dan, het zou beter zĳn indien
gĳ ons van dienst zoudt zĳn door
vanuit de stad hulp te bieden.”b

4 De koning dan zei tot hen: „Wat
goed schĳnt in UW ogen zal ik
doen.”c En de koning bleef opzĳ
van de poort staan,d en al het
volk zelf trok bĳ honderden en bĳ
duizenden naar buiten.e 5 Ver-
volgens gebood de koning J _oab
en Ab _isa

¨
ı en _Ittai, en zei: „Be-

handelt ter wille van mĳ de jon-
geman _Absalom met zachtheid.”f

En al het volk zelf hoorde hoe
de koning aan alle oversten bevel
gaf inzake _Absalom.

6 En het volk bleef naar bui-
ten trekken, het veld in, _Isra

¨
el te-

gemoet; en de strĳd vond plaats
in het woudvan _Efra

¨
ım.g 7 Ten

slotte leed het volk van _Isra
¨
elh

daar voor de dienaren van D _avid
de nederlaag,i en het kwam daar
op die dag tot een grote slach-
ting, van twintigduizend man.
8 En de strĳd breidde zich daar
uit over heel het land, zover men
kon zien. Bovendien verslond
het woud meer van het volk dan
het zwaard er op die dag ver-
slond.

9 Ten slotte bevond _Absalom
zich v

´
o

´
or de dienaren van D _avid.

En _Absalom reed op een muil-
dier, en het muildier kwam toen
onder het netwerk van takken
van een kolossale boom, zodat
hĳ met zĳn hoofd vast raakte in
de grote boom, en hĳ werd op-
genomen tussen hemel en aarde,j

daar het muildier zelf, dat onder
hem was, doorliep. 10 Voorts
zag een zeker man het en hĳ
vertelde het aan J _oabk en zei:
„Zie! Ik heb _Absalom in een gro-
te boom zien hangen.” 11 Hier-
op zei J _oab tot de man die hem
het bericht kwam brengen: „En
gĳ hebt het nog wel gezien, en
waarom hebt gĳ hem daar niet
ter aarde geslagen? Dan zou op
mĳ de verplichting hebben ge-
rust u tien zilverstukken en een
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gordel te geven.”a 12 Maar de
man zei tot J _oab: „En ook al woog
ik duizend zilverstukken op mĳn
handpalmen, ik zou mĳn hand
niet uitsteken tegen de zoon van
de koning; want ten aanhoren
van ons heeft de koning u en
Ab _isa

¨
ı en _Ittai geboden en ge-

zegd: ’Waakt, wie het ook [zĳ],
over de jonge man, over _Absa-
lom.’b 13 Anders zou ik verra-
derlĳk tegen zĳn ziel gehandeld
hebben en de hele zaak zelf zou
de koning niet verborgen blĳ-
ven,c en g

´
ı
´
j zoudt u afzĳdig hou-

den.” 14 Hierop zei J _oab: „Laat
ik mĳ niet op deze wĳze voor
uw aangezicht laten ophouden!”
Toen nam hĳ drie speerschach-
ten in zĳn handpalm en dreefd ze
vervolgens door het hart van _Ab-
salom, terwĳl hĳ nog levend was
in het harte van de grote boom.
15 Daarna liepen tien bedien-
den die J _oabs wapens droegen
toe en zĳ sloegen _Absalom ten
einde hem ter dood te brengen.f

16 J _oab blies nu op de hoorn,g

opdat het volk zou terugkeren
van het najagen van _Isra

¨
el; want

J _oab had het volk teruggehou-
den. 17 Ten slotte namen zĳ
_Absalom en wierpen hem in het
woud in een grote groeve en richt-
ten een zeer grote steenhoop bo-
ven hem op.h Wat heel _Isra

¨
el be-

treft, zĳ vluchtten, iedere man
naar zĳn huis.

18 _Absalom zelf nu had tĳdens
zĳn leven een zuil genomen en
die vervolgens voor zichzelf op-
gericht,i welke in de Koningslaag-
vlaktej staat, want hĳ zei: „Ik
heb geen zoon om mĳn naam in
herinnering te houden.”k Daarom
noemde hĳ de zuil naar zĳn eigen
naam,l en ze wordt tot op deze dag
nog steeds het Monument van _Ab-
salom genoemd.

19 Wat nu Ahim _a
¨
azm betreft, de

zoon van Z _adok, hĳ zei: „Laat mĳ
alstublieft heensnellen en het
nieuws aan de koning overbren-
gen, want Jehovah heeft hem
recht verschaft [om hem te bevrĳ-

den] uit de hand van zĳn vĳan-
den.”a 20 Maar J _oab zei tot hem:
„Gĳ zĳt deze dag geen man van
nieuws, en gĳ moet het nieuws op
een andere dag overbrengen;maar
deze dag moogt gĳ het nieuws
niet overbrengen, en wel omdat
’s konings eigen zoon gestorven
is.”b 21 Toen zei J _oab tot de Ku-
schiet:c „Ga, vertel de koning wat
gĳ gezien hebt.” Daarop boog de
Kuschiet zich voor J _oab en rende
weg. 22 Ahim _a

¨
az, de zoon van

Z _adok, zei nu nog eens tot J _oab:
„Gebeure nu wat wil, laat ook m

´
ı
´
j

alstublieft achter de Kuschiet aan
rennen.” J _oab zei echter: „Waarom
moet g

´
ı
´
j rennen, mĳn zoon, ter-

wĳl er voor u geen nieuws gevon-
den wordt?” 23 [Toch zei hĳ:]
„Gebeure nu wat wil, laat mĳ
rennen.” Hĳ dan zei tot hem:
„Ren!” Toen rende Ahim _a

¨
az heen

langs de weg van het District,d en
ten slotte kwam hĳ de Kuschiet
voor.

24 D _avid nu zat tussen de twee
poorten.e Intussen ging de wach-
terf naar het dak van de poort bĳ
de muur. Ten slotte sloeg hĳ zĳn
ogen op en zag, en zie! er kwam
een man aanrennen, geheel al-
leen. 25 De wachter riep derhal-
ve en vertelde het aan de koning,
waarop de koning zei: „Indien hĳ
alleen is, dan is er nieuws in zĳn
mond.” En hĳ kwam hoe langer
hoe dichterbĳ. 26 De wachter
zag nu nog een man komen aan-
rennen. De wachter riep daarom
de poortwachter toe en zei: „Zie!
Daar komt nog een man aanren-
nen, geheel alleen!”, waarop de
koning zei: „Dat is ook een bren-
ger van nieuws.” 27 Vervolgens
zei de wachter: „Ik zie dat de ma-
nier van lopen van de eerste is
als de manier van lopeng van Ahi-
m _a

¨
az,h de zoon van Z _adok”, waar-

op de koning zei: „Dat is een
goed man,i en hĳ dient met goed
nieuwsj te komen.” 28 Ten slot-
te riep Ahim _a

¨
az en zei tot de ko-

ning: „Het is wel!” Daarop boog
hĳ zich voor de koning met zĳn
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aangezicht ter aarde. Vervolgens
zei hĳ: „Gezegenda zĳ Jehovah,
uw God, die de mannen die hun
hand tegen mĳn heer de koning
hebben opgeheven, heeft overge-
leverd!”b

29 De koning zei echter: „Is
het wel met de jonge man _Ab-
salom?” Hierop zei Ahim _a

¨
az: „Ik

zag het grote tumult toen J _oab de
dienaar van de koning en uw die-
naarwegzond, en ik wist niet wat
het was.”c 30 De koning dan zei:
„Treed terzĳde, ga hier staan.”
Daarop trad hĳ terzĳde en bleef
staan.

31 En zie, daar kwam de Ku-
schietd aan, en de Kuschiet zei
toen: „Laat mĳn heer de koning
nieuws in ontvangst nemen, want
Jehovah heeft u heden recht ver-
schaft [om u te bevrĳden] uit de
hand van allen die tegen u op-
staan.”e 32 Maar de koning zei
tot de Kuschiet: „Is het wel met
de jonge man _Absalom?” Hierop
zei de Kuschiet: „Mogen de vĳan-
den van mĳn heer de koning en
allen die ten kwade tegen u zĳn
opgestaan, worden als de jonge
man.”f

33 Toen raakte de koning van
streek en hĳ ging naar boven,
naar het dakvertrekg boven de
poort, en barstte uit in geween;
en dit zei hĳ onder het gaan:
„Mĳn zoon _Absalom, mĳn zoon,
mĳn zoonh _Absalom! O was ik
maar gestorven, ikzelf, in plaats
van u, _Absalom mĳn zoon, mĳn
zoon!”i

19 Later werd er aan J _oab
bericht: „Zie! De koning

weent en hĳ bedrĳft rouw over
_Absalom.”j 2 Zo werd de red-
ding op die dag een aanleiding
tot rouw van de zĳde van heel
het volk, omdat het volk op die
dag hoorde zeggen: „De koning
is diepbedroefd om zĳn zoon.”
3 En het volk kwam die dag hei-
melĳk de stadk binnensluipen, net
zoals het volk placht binnen te
sluipen wanneer zĳ zich te schan-
de gemaakt voelden omdat zĳ in

de strĳd waren gevlucht. 4 En
de koning zelf bedekte zĳn aange-
zicht, en de koning riep voortdu-
rend met luider stem: „Mĳn zoon

_Absalom! _Absalommĳn zoon, mĳn
zoon!”a

5 Ten slotte kwam J _oab bĳ de
koning in het huis en zei: „Gĳ
hebt heden het aangezicht van
al uw dienaren, degenen die he-
den ontkoming verschaffen voor
uw zielb en voor de ziel vanuw zo-
nenc en uw dochtersd en de ziel
van uw vrouwene en de ziel van
uw bĳvrouwen,f beschaamd ge-
maakt, 6 door lief te hebben die
u haten en door te haten die u
liefhebben; want gĳ hebt heden
te kennen gegeven dat oversten
en dienaren voor u niets beteke-
nen, want heden weet ik maar al
te goed dat indien alleen _Absa-
lom nog in leven was en alle an-
deren van ons heden dood waren,
wel, in dat geval zou het recht zĳn
in uw ogen. 7 Nu dan, sta op,
ga naar buiten en spreek recht-
streeks tot het hartg van uw die-
naren, want waarlĳk, ik zweer bĳ
Jehovah dat, ingeval gĳ niet naar
buiten gaat, er vannacht geen
man bĳ u zal blĳven;h en dit zal
stellig erger voor u zĳn dan al het
kwaad dat u van uw jeugd af tot
nu toe overkomen is.” 8 Bĳge-
volg stond de koning op en ging in
de poort zitten,i en men bericht-
te het aan heel het volk met de
woorden: „Zie, de koning zit in de
poort.” Daarop verscheen al het
volk voor de koning.

_Isra
¨
el nu was gevlucht, ieder

naar zĳn huis.j 9 En al het volk
geraakte aan het redetwisten in
alle stammen van _Isra

¨
el en zei:

„Het was de koning die ons uit
de handpalm van onze vĳanden
heeft bevrĳd,k en hĳ was het die
ontkoming voor ons verschafte
uit de handpalm van de Filistĳ-
nen; en nu heeft hĳ voor _Ab-
salom de wĳk genomen uit het
land.l 10 Wat _Absalom betreft,
die wĳ over ons gezalfd hebben,m

hĳ is in de strĳd gestorven.n
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Waarom doet GIJ nu dan niets om
de koning terug te halen?”a

11 Wat koning D _avid betreft,
hĳ liet aan de priesters Z _adokb en
_Abjatharc zeggen: „Spreekt tot
de oudere mannen van J _udad en
zegt: ’Waarom zoudt GIJ de laat-
sten worden om de koning terug
te halen naar zĳn huis, terwĳl
het woord van heel _Isra

¨
el zelf tot

de koning in zĳn huis is doorge-
drongen? 12 Mĳn broeders zĳt
GIJ; mĳn been en mĳn vlees zĳt
GIJ.e Waarom zoudt GIJ dan de
laatstenworden om de koning te-
rug te halen?’ 13 En tot Am _a-
sa dient GIJ te zeggen:f ’Zĳt gĳ
niet mĳn been en mĳn vlees? Zo
moge God met mĳ doen en zo
moge hĳ daaraan toevoegeng in-
dien gĳ niet voor altĳd de leger-
overste voormĳn aangezicht zult
worden in plaats van J _oab.’ ”h

14 Hĳ dan neigde het hart van
alle mannen van J _uda als

´
e

´
en

man,i zodat zĳ de koning bericht
zonden: „Kom terug, gĳ en al uw
dienaren.”

15 Toen begaf de koning zich
op de terugweg, en hĳ kwam ten
slotte tot aan de Jord _a _an. J _uda nu
kwam naar G _ilgalj om de koning
tegemoet te gaan, ten einde de ko-
ning bĳ zĳn overtocht over de Jor-
d _a _an te begeleiden. 16 Voorts
haastte S _ime

¨
ı,k de zoon van G _era,l

de Benjaminiet, die uit Bah _urimm

was, zich en daalde met de man-
nen van J _uda af, koning D _avid
tegemoet. 17 En er waren dui-
zend man uit B _enjamin bĳ hem.
(En ook Z _iba,n de bediende van
het huis van Saul, en zĳn vĳf-
tien zoneno en twintig knechten
van hem waren bĳ hem, en zĳ
slaagden erin om v

´
o

´
or de koning

de Jord _a _an te bereiken. 18 En
hĳ trok de doorwaadbare plaats
overp om het huisgezin van de ko-
ning bĳ de overtocht te begelei-
den en te doen wat goed was in
zĳn ogen.) Wat S _ime

¨
ı betreft, de

zoon van G _era, hĳ viel voor de ko-
ning neer toen deze op het punt
stond de Jord _a _an over te trekken.q

19 Voorts zei hĳ tot de koning:
„Laat mĳn heer mĳ geen dwa-
ling aanrekenen, en gedenk niet
wat uw knecht misdreven heefta

op de dag dat mĳn heer de ko-
ning uit Jer _uzalem trok, zodat de
koning het ter harte zou nemen.b

20 Want uw knecht weet heel
goed dat ik het ben die heb ge-
zondigd; en daarom, zie, ben ik
heden als de eerste van heel het
huis van J _ozef gekomenc om af te
dalen, mĳn heer de koning tege-
moet.”

21 Terstond nam Ab _isa
¨
ı,d de

zoon van Zer _uja,e het woord en
zei: „Dient S _ime

¨
ı hiervoor niet

ter dood gebracht te worden,
dat hĳ kwaad heeft afgesmeekt
over de gezalfde van Jehovah?”f

22 Maar D _avid zei: „Wat heb ik
met U te maken,g GIJ zonen van Ze-
r _uja, dat GIJ mĳ heden tot een te-
genstreverh zoudt worden? Zal er
vandaag iemand in _Isra

¨
el ter dood

gebracht worden?i Want weet ik
niet heel goed dat ik heden ko-
ning ben over _Isra

¨
el?” 23 Toen

zei de koning tot S _ime
¨
ı: „Gĳ zult

niet sterven.” Vervolgens bezwoer
de koning het hem.j

24 Wat Mefib _osethk betreft, de
kleinzoon van Saul, hĳ daalde af,
de koning tegemoet; en hĳ had
zĳn voeten niet verzorgd,l noch
had hĳ zĳn snor verzorgd,m noch
had hĳ zĳn kleren gewassen van
de dag af dat de koning heen-
ging tot op de dag dat hĳ in vrede
terugkwam. 25 Nu geschiedde
het dat toen hĳ te Jer _uzalem de
koning tegemoet kwam, de ko-
ning voorts tot hem zei: „Waar-
om zĳt gĳ niet met mĳ meege-
gaan, Mefib _oseth?” 26 Hierop
zei hĳ: „Mĳn heer de koning, het
was mĳn dienaarn die mĳ heeft
bedrogen. Want uw knecht had
gezegd: ’Laat ik de ezelin voor
mĳ zadelen, opdat ik daarop kan
rĳden en met de koning kan mee-
gaan’, want uw knecht is kreu-
pel.o 27 Hĳ heeft dus uw knecht
bĳ mĳn heer de koning belasterd.p

Maar mĳn heer de koning is als
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een engela van de [ware] God, en
doe dus wat goed is in uw ogen.
28 Want heel het huisgezin van
mĳn vader zou niet anders dan
ten dode opgeschreven zĳn ge-
wordenvoormĳn heer de koning,
en toch hebt gĳ uw knecht een
plaats gegeven onder hen die aan
uw tafel eten.b Wat heb ik dan
nog voor rechtmatige aanspraak
om zelfs nog verder tot de koning
te roepen?”c

29 De koning zei echter tot
hem: „Waarom blĳft gĳ nog uw
woorden spreken? Waarlĳk, ik
zeg: Gĳ en Z _iba dienen het veld
te delen.”d 30 Hierop zei Mefi-
b _oseth tot de koning: „Laat hĳ
zelfs alles nemen,e nu mĳn heer
de koning in vrede naar zĳn huis
is gekomen.”

31 En Barz _illai,f de Gileadiet,
daalde zelf uit R _ogelim af om met
de koning naar de Jord _a _an te trek-
ken, ten einde hem naar de Jor-
d _a _an uitgeleide te doen. 32 En
Barz _illai was zeer oud, namelĳk
tachtig jaar;g en hĳ was het die de
koning van voedsel had voorzien
toen deze te Mahan _a

¨
ım woonde,h

want hĳ was een zeer grooti man.
33 De koning dan zei tot Barz _il-
lai: „Trekt g

´
ı
´
j met mĳ over, en

ik zal u bĳ mĳ in Jer _uzalem stellig
van voedsel voorzien.”j 34 Maar
Barz _illai zei tot de koning: „Wat
zĳn nu nog de dagen van de ja-
ren van mĳn leven, dat ik met
de koning naar Jer _uzalem zou
opgaan? 35 Ik ben heden tach-
tig jaar oud.k Zou ik onderscheid
kunnen maken tussen goed en
kwaad, of zou uw knecht kun-
nen proeven wat ik at en wat ik
dronk,l of zou ik nog kunnen luis-
terenm naar de stem van zangers
en zangeressen?n Waarom zou uw
knecht mĳn heer de koning dan
nog tot last worden?o 36 Want
uw knecht zou de koning maar
een eindje kunnen wegbrengen
naar de Jord _a _an, en waarom zou
de koning mĳ met deze beloning
vergelden?p 37 Laat uw knecht
alstublieft terugkeren en laat mĳ

stervena in mĳn stad, dicht bĳ de
grafstede van mĳn vader en mĳn
moeder.b Maar hier is uw knecht
K _imham.c Laat hem met mĳn
heer de koning overtrekken; en
doe met hem wat goed is in uw
ogen.”

38 Bĳgevolg zei de koning:
„K _imham zal met mĳ overtrek-
ken, en ik voor mĳ zal met hem
doen wat goed is in uw ogen; en
al wat gĳ moogt verkiezen mĳ op
[te leggen], zal ik voor u doen.”
39 Al het volk ging er nu toe over
de Jord _a _an over te trekken, en de
koning zelf trok over; maar de ko-
ning kusted Barz _illai en zegendee

hem, waarna deze naar zĳn plaats
terugkeerde. 40 Toen de koning
overtrok naar G _ilgal,f trok K _im-
ham zelf met hem over, en ook al
het volk van J _uda, en ook de helft
van het volk van _Isra

¨
el, om de

koning bĳ de overtocht te bege-
leiden.

41 En zie! alle mannen van _Is-
ra

¨
el kwamen tot de koning, en zĳ

zeiden vervolgens tot de koning:
„Waarom hebbeng onze broeders,
de mannen van J _uda, u gestolen,
opdat zĳ de koning en zĳn huis-
gezin en alle mannen van D _avid
met hem over de Jord _a _an konden
brengen?”h 42 Hierop gaven alle
mannen van J _uda de mannen van

_Isra
¨
el ten antwoord: „Omdat de

koning nauw aan ons verwant is;i

en waarom zĳt gĳ toornig gewor-
den over deze zaak? Hebben wĳ
soms op kosten van de koning ge-
geten, of is ons een geschenk aan-
gedragen?”

43 Maar de mannen van _Isra
¨
el

antwoordden de mannenvan J _uda
en zeiden: „Wĳ hebben tien delen
aan de koning,j zodat wĳ zelfs in
D _avid meer hebben dan gĳ. Waar-
om hebt gĳ ons dan met verach-
ting bejegend, en waarom werd
het niet in de eerste plaats onze
zaak,k dat wĳ onze koning zouden
terughalen?” Maar het woord van
de mannen van J _uda woog zwaar-
der dan het woord van de mannen
van _Isra

¨
el.
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20 Nu bevond zich daar een
nietswaardige man,a wiens

naam S _ebab was, de zoon van B _ik-
ri, een Benjaminiet; hĳ nu blies
op de hoornc en zei: „Wĳ heb-
ben geen deel aan D _avid, en wĳ
hebben geen erfdeel met de zoon
van _Isa

¨
ı.d Ieder naar zĳn goden,e

o _Isra
¨
el!” 2 Daarop trokken alle

mannenvan _Isra
¨
el op van het vol-

gen van D _avid om S _eba, de zoon
van B _ikri, te volgen;f maar wat
de mannen van J _uda betreft, zĳ
bleven hun koning trouw volgen
van de Jord _a _an af tot Jer _uzalem.g

3 Ten slotte kwam D _avid in
zĳn huis te Jer _uzalem.h Toen nam
de koning de tien vrouwen,i de
bĳvrouwen die hĳ had achterge-
laten om het huis te verzorgen,
en hĳ zette hen in een huis van
bewaring, maar hĳ bleef hen van
voedsel voorzien. En hĳ had geen
betrekkingen met hen,j maar zĳ
bleven tot de dag van hun ster-
ven opgesloten, in een weduw-
schap met een levende [echtge-
noot].

4 De koning zei nu tot Am _a-
sa:k „Roep mĳ binnen drie dagen
de mannen van J _uda bĳeen, en
gĳzelf, sta hier.” 5 Am _asa ging
dus heen om J _uda bĳeen te roe-
pen; maar hĳ bleef langer uit dan
de vastgestelde tĳd die hĳ hem
bepaald had. 6 Toen zei D _avid
tot Ab _isa

¨
ı:l „Nu zal S _eba,m de

zoon van B _ikri, voor ons nog er-
ger zĳn dan _Absalom.n Neemt
g
´
ı
´
j de dienareno van uw heer en

jaag hem achterna, opdat hĳ niet
werkelĳk versterkte steden voor
zich vindt en voor onze ogen ont-
snapt.” 7 Bĳgevolg trokken de
mannen van J _oabp en de Kr _ethiq

en de Pl _ethir en alle sterke man-
nen uit, achter hem aan; zĳ nu
trokken uit Jer _uzalem om S _eba,
de zoon van B _ikri, achterna te
jagen. 8 Zĳ waren dicht bĳ de
grote steen die in G _ibeons is, en
Am _asat zelf kwam hun tegemoet.
J _oab nu was omgord, gehuld in
een kleed; en hĳ was omgord met
een zwaard dat aan zĳn heup

vastgebonden was, in de schede.
En hĳzelf trad naar voren, en zo
viel het eruit.

9 Voorts zei J _oab tot Am _asa:
„Gaat het goed met u, mĳn broe-
der?”a Toen greep J _oab met de
rechterhand Am _asa bĳ de baard
om hem te kussen.b 10 Wat
Am _asa betreft, hĳ was niet op
zĳn hoede voor het zwaard dat in
J _oabs hand was, zodat deze hem
ermee in het onderlĳf stak,c en
zĳn ingewandenwerden op de aar-
de uitgestort, en hĳ behoefde het
hem niet nog eens te doen. Zo
stierf hĳ. En J _oab en zĳn broer
Ab _isa

¨
ı jaagden hunnerzĳds S _eba,

de zoon van B _ikri, achterna.

11 En een zeker iemand van
J _oabs jonge mannen stond bĳ
hem en zei voortdurend: „Al wie
behagen in J _oab heeft gevonden
en al wie tot D _avid behoort,d die
volge J _oab!” 12 Intussen wen-
telde Am _asa zich in het bloede

midden op de grote weg. Toen
de man zag dat al het volk bleef
staan, trok hĳ Am _asavan de gro-
te weg af op het veld. Ten slot-
te wierp hĳ een kleed over hem
heen, daar hĳ zag dat iedereen
die bĳ hem kwam, bleef staan.f

13 Zodra hĳ hem van de grote
weg had verwĳderd, ging iedere
man voorbĳ, achter J _oab aan, om
S _eba,g de zoon van B _ikri, achter-
na te jagen.

14 [S _eba] trok intussen door
alle stammen van _Isra

¨
el naar _Abel

van Beth-M _a
¨
acha.h Wat alle Bik-

rieten betreft, zĳ verzamelden
zich toen en trokken eveneens
achter hem aan [de stad] in.

15 Voorts kwamen zĳ en be-
legerden hem in _Abel van Beth-
M _a

¨
acha en wierpen een belege-

ringsdam tegen de stad op,i daar
ze binnen een voormuur lag. En
al het volk dat bĳ J _oab was, was
bezig de muur te ondermĳnen om
hem te laten instorten. 16 Toen
riep een wĳze vrouwj vanuit de
stad: „Luistert, luistert! Zegt
alstublieft tot J _oab: ’Nader tot
hier, en laat mĳ tot u spreken.’”
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17 Hĳ kwam dus dicht bĳ haar,
en de vrouw zei toen: „Zĳt gĳ
J _oab?”, waarop hĳ zei: „Dat ben
ik.” Toen zei zĳ tot hem: „Luis-
ter naar de woorden van uw sla-
vin.”a Waarop hĳ zei: „Ik luister.”
18 Vervolgens zei zĳ: „In vroeger
tĳden placht men zonder uitzon-
dering te spreken en te zeggen:
’Men vrage slechts in _Abel, en zo
zal men de zaak stellig tot een
einde brengen.’ 19 Ik vertegen-
woordig de vredelievendenb en
getrouwenc van _Isra

¨
el. Gĳ tracht

een stadd en een moeder in _Is-
ra

¨
el ter dood te brengen. Waar-

om zoudt gĳ het erfdeele van Je-
hovahverzwelgen?”f 20 Hierop
antwoordde J _oab en zei: „Het is
mĳnerzĳds volstrekt niet denk-
baar dat ik zou verzwelgen en
dat ik in het verderf zou storten.
21 Zo staat de zaak niet, maar
een man uit het bergland van

_Efra
¨
ım,g wiens naam S _ebah is, de

zoon van B _ikri, heeft zĳn hand
opgeheven tegen koning D _avid.i

Levert hem alleen uit,j en ik zal
stellig van de stad wegtrekken.”k

Toen zei de vrouw tot J _oab: „Zie!
Zĳn hoofdl [zal] u over de muur
[worden] toegeworpen!”

22 Terstond ging de vrouw in
haarwĳsheidm naar heel het volk,
waarop zĳ S _eba, de zoon van B _ik-
ri, het hoofd afhieuwen en het
J _oab toewierpen. Toen blies hĳ op
de hoornn en zo werden zĳ ver-
strooid, van de stad weg, ieder
naar zĳn huis; en J _oab zelf keer-
de naar Jer _uzalem tot de koning
terug.

23 En J _oab ging over heel het
legero van _Isra

¨
el; en Ben _aja,p de

zoon van J _ojada,q ging over de
Kr _ethir en over dePl _ethi.s 24 En
Ad _oramt ging over degenen die
tot dwangarbeid verplicht wa-
ren; en J _osafat,u de zoon van Ah _i-
lud, was de geschiedschrĳver.
25 En S _evav was secretaris,w en
Z _adokx en _Abjathary waren pries-
ters. 26 En ook _Ira, de Ja

¨
ıriet,

werd een priesterz van D _avid.

21 Nu ontstonder in de dagen
van D _avid een hongers-

nood,a drie jaar lang, jaar op jaar;
en D _avid ging het aangezicht
van Jehovah raadplegen. Toen
zei Jehovah: „Op Saul en op zĳn
huis rust bloedschuld, omdat hĳ
deGibeonieten ter dood gebracht
heeft.”b 2 De koning dan riep
deGibeonietenc en sprak tot hen.
(Terloops zĳ opgemerkt, dat de
Gibeonieten niet tot de zonen van

_Isra
¨
el behoorden, maar tot het

overschot van de Amorieten;d en
de zonen van _Isra

¨
el zelf hadden

hun een eed gedaan,e maar Saul
trachtte hen neer te slaanf omdat
hĳ jaloezieg gevoelde ten opzichte
van de zonen van _Isra

¨
el en J _uda.)

3 Vervolgens zei D _avid tot de Gi-
beonieten: „Wat zal ik voor Udoen,
en waarmee zal ik verzoening be-
werken,h opdat GIJ het erfdeeli van
Jehovah stellig moogt zegenen?”
4 De Gibeonieten dan zeiden tot
hem: „Het gaat ons in verband
met Saul en zĳn huis niet om zil-
ver of goud,j en het komt ons ook
niet toe een man in _Isra

¨
el ter dood

te brengen.” Hierop zei hĳ: „Wat
GIJ ook zegt, zal ik voor U doen.”
5 Hierop zeiden zĳ tot de koning:
„De man die ons heeft uitgeroeidk

en die plannen beraamdel om ons
te verdelgen, zodat wĳ in geen en-
kel gebied van _Isra

¨
el meer zou-

den voortbestaan — 6 laat er
ons zeven mannen van zĳn zonen
worden gegeven;m en wĳ moeten
hen voor Jehovah te G _ibean van
Saul, de uitverkorene van Jeho-
vah,o tentoonstellen.”p Bĳgevolg
zei de koning: „Ikzelf zal hen ge-
ven.”

7 De koning had echter mede-
dogen met Mefib _oseth,q de zoon
van J _onathan, de zoon van Saul,
wegens de eedr van Jehovah die
er tussen hen was, tussen D _avid
en J _onathan, de zoon van Saul.
8 Dientengevolge nam de koning
de twee zonenvanR _izpa,s de doch-
ter van _Ajja, die zĳ Saul gebaard

r 1Sa 18:3; 1Sa 20:42; s 2Sa 3:7.
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had, Arm _oni en Mefib _oseth, en de
vĳf zonen van M _ichal,a de dochter
van Saul, die zĳ _Adri

¨
el,b de zoon

van Barz _illai, de Meholathiet, ge-
baard had. 9 Toen gaf hĳ hen in
de hand van de Gibeonieten en zĳ
stelden hen vervolgens op de berg
voor het aangezicht van Jehovah
tentoon,c zodat zĳ alle zeven tege-
lĳk vielen; zĳ nu werden ter dood
gebracht in de eerste dagen van
de oogst, bĳ het begin van de
gerstoogst.d 10 Maar R _izpa, de
dochter van _Ajja,e nam zakken-
goedf en spreidde dat voor zich
uit op de rots, vanaf het begin
van de oogst totdat er water uit
de hemel op hen neerstroomde;g

en zĳ liet het gevogelteh van de
hemel niet toe overdag op hen
te rusten, noch de wilde diereni

van het veld bĳ nacht.

11 Ten slotte werd er aan D _a-
vid berichtj wat R _izpa, de doch-
ter van _Ajja, Sauls bĳvrouw, had
gedaan. 12 D _avid dan ging heen
en haalde bĳ de grondbezitters
van J _abes-G _ileadk de beenderen
van Saull en de beenderen van
diens zoon J _onathan weg, die door
hen waren gestolen van het open-
bare plein in Beth-San,m waar de
Filistĳnen hen hadden opgehan-
genn op de dag dat de Filistĳnen
Saul op de Gilb _oa hadden neerge-
slagen.o 13 Hĳ dan bracht van-
daar de beenderen van Saul en
de beenderen van diens zoon J _o-
nathan mee; bovendien verzamel-
den zĳ de beenderen van de man-
nen die waren tentoongesteld.p

14 Toen begroeven zĳ de beende-
ren van Saul en van diens zoon J _o-
nathan in het land van B _enjamin,
te Z _ela,q in de grafstede van zĳn
vader Kis,r opdat zĳ alles mochten
doen wat de koning had geboden.
Hierna dan liet God zich verbid-
den ten gunste van het land.s

15 En de Filistĳnent geraakten
weer in oorlog met _Isra

¨
el. Bĳge-

volg daalden D _avid en zĳn diena-
ren met hem af en streden tegen
de Filistĳnen; en D _avid werd ver-
moeid. 16 En J _isbi-B _enob, die
tot degenen behoorde die aan de

Refa
¨
ıetena geboren waren, wiens

speerb het gewicht van driehon-
derd sikkelen koper had en die
met een nieuw zwaard was om-
gord, kwam op de gedachte D _a-
vid neer te slaan. 17 Terstond
kwam Ab _isa

¨
ı,c de zoon van Zer _u-

ja, hem te hulpd en sloeg de Filis-
tĳn neer en bracht hem ter dood.
Het was toen dat de mannen van
D _avid hem bezwoeren en zeiden:
„Gĳ moogt niet meer met ons ten
strĳde uittrekken,e opdat gĳ de
lampf van _Isra

¨
el niet uitblust!”g

18 Nu geschiedde het hierna
dat er nog eens oorlog ontstond
met de Filistĳnen te Gob. In die
tĳd sloeg S _ibbechai,h de Husa-
thiet,i Saf neer, die tot degenen
behoorde die aan de Refa

¨
ıetenj

geboren waren.

19 En er ontstond nog eens
oorlog met de Filistĳnen te Gob,
en Elh _anan,k de zoon van Ja _

¨
are-

_Oregim, de Bethlehemiet, slaag-
de erin deGathiet G _oliath neer te
slaan, wiens speerschacht gelĳk
een weversboom was.l

20 En er ontstond nogmaals
oorlog te Gath,m toen er een man
van ongewone afmetingen was,
met zes vingers aan elk van zĳn
handen en zes tenen aan elk van
zĳn voeten, vierentwintig in ge-
tal; en ook hĳ was aan de Refa-
ieten geboren.n 21 En hĳ bleef
_Isra

¨
el honen.o Ten slotte sloeg J _o-

nathan,p de zoon van S _ime
¨
ı,q D _a-

vids broer, hem neer.

22 Deze vier waren aan de Re-
fa

¨
ıeten in Gath geboren;r en zĳ

kwamen te vallen door de hand
van D _avid en door de hand van
zĳn dienaren.s

22 Voorts sprak D _avid tot Je-
hovah de woorden van dit

lied,t op de dag dat Jehovah hem
uit de handpalmvan al zĳn vĳan-
den en uit de handpalmvan Saulu

had bevrĳd;v 2 en hĳ zei vervol-
gens:

„Jehovah is mĳn steile rotsw

en mĳn vestingx en Dege-
ne die mĳ ontkoming ver-
schaft.y

HFDST. 21

a 1Sa 18:20

1Sa 25:44

2Sa 3:14

2Sa 6:23

b 1Sa 18:19

c Nu35:31

De 19:21

1Sa 15:33

d Ru1:22

e 2Sa 3:7

f 1Kon 21:27

Jo
¨
e 1:13

g De11:14

Jer 5:24

h Ge40:19

i Ez 39:4

j Ru2:11

k 2Sa 2:5

l 1Sa 31:13

m 1Sa 31:10

n 1Sa 31:12

o 1Sa 28:4

1Sa 31:1

2Sa 1:6

2Sa 1:21

1Kr 10:8

p 2Sa 21:9

q Joz 18:28

r 1Sa 9:1

1Sa 10:11

s Joz 7:26

2Sa 24:25

t 2Sa 5:17

2Sa 5:22

�����������������������������

2ekolom

a De2:11

b 1Sa 17:7

1Kr 11:23

c 2Sa 23:18

d 2Sa 22:19

e 2Sa 18:3

f 1Kon 11:36

1Kon 15:4

2Kon 8:19

g 2Sa 14:7

h 1Kr 11:29

1Kr 20:4

1Kr 27:11

i 2Sa 23:27

j Ge14:5

2Sa 21:16

k 1Kr 20:5

l 1Sa 17:7

m 1Kr 20:6

n 2Sa 21:16

o 1Sa 17:10

1Sa 17:45

2Kon 19:22

p 1Kr 20:7

q 1Sa 16:9

1Sa 17:13

1Kr 2:13

r 1Kr 20:8

s Ps 60:12

Ps 108:13

Ez 32:27

�����������������������������

HFDST. 22

t Ex 15:1

Re 5:1

u 1Sa 23:14

v Ps 18, Ops.

Ps 34:19

w Ps 18:2

x Ps 31:3

y Ps 144:2

441 Gibeonieten gewroken. Oorlog met Filistĳnen 2 SAMU
¨
EL 21:9–22:2



3 Mĳn God is mĳn rots.a Tot
hem zal ik mĳn toevlucht
nemen,

Mĳn schildb en mĳn hoornc

van redding, mĳn veilige
hoogte,d

En mĳn toevluchtsoord,e

mĳn Redder;f van geweld
redt gĳ mĳ.g

4 Degene die lof moet worden
toegebracht,h Jehovah, zal
ik aanroepen,

En van mĳn vĳanden zal ik
worden gered.i

5 Want dodelĳke brandingsgol-
ven omgaven mĳ;j

Er waren stortvloeden van
nietswaardige [mannen]
die mĳ voortdurend ver-
schrikten.k

6 Ja, de koorden van Sje _o _ol om-
ringden mĳ;l

De strikken van de dood la-
gen v

´
o

´
or mĳ.m

7 In mĳn benauwdheid bleef ik
Jehovah aanroepen,n

En tot mĳn God bleef ik roe-
pen.o

Toen hoorde hĳ uit zĳn tem-
pel mĳn stem,p

Met mĳn hulpgeschreeuw in
zĳn oren.q

8 Daar schokte de aarde heen
en weer en schudde;r

Ja, de grondvesten van de
hemel geraakten in beroe-
ring,s

En ze bleven heen en weer
schokken omdat zĳn toorn
was opgewekt.t

9 Rook steeg op bĳ zĳn neusga-
ten, en louter vuur uit zĳn
mond bleef verslinden;u

Louter gloeiende kolen laai-
den uit hem op.v

10 Hĳ boog nu de hemel neer en
daalde af;w

Endikke donkerheidwas on-
der zĳn voeten.x

11 En hĳ kwam op een cherub
geredeny en kwam gevlo-
gen;

En hĳ was zichtbaar op de
vleugels van een geest.z

12 Toen stelde hĳ een duisternis
rondom zich tot hutten,a

Donkere wateren, dichte
wolken.a

13 Uit de glans v
´
o

´
or hem laai-

den brandende kolen vuur
op.b

14 Vanuit de hemel ging Jehovah
donderen,c

En de Allerhoogste zelf liet
voorts zĳn stem weerklin-
ken.d

15 En hĳ bleef pĳlen uitzenden,
om hen te verstrooien;e

Bliksem, om hen in verwar-
ring te brengen.f

16 En de stroombeddingen der
zee werden zichtbaar,g

De grondvesten van het pro-
ductieve landh werden ont-
bloot,

Op de bestraffing van Jeho-
vah, vanwege het geblaas
van de ademvan zĳn neus-
gaten.i

17 Hĳ zond van omhoog, hĳ nam
mĳ,j

Hĳ trok mĳ uit grote wate-
ren.k

18 Hĳ bevrĳdde mĳ van mĳn
sterke vĳand,l

Van hen die mĳ haatten;
omdat zĳ sterker waren
dan ik.m

19 Zĳ bleven zich tegenover mĳ
stellen op de dag van mĳn
ongeluk,n

Maar Jehovah werd mĳn
steun.o

20 En hĳ bracht mĳ vervolgens
uit in een ruime plaats;p

Hĳ verloste mĳ, omdat hĳ
behagen in mĳ had gevon-
den.q

21 Jehovah beloont mĳ overeen-
komstig mĳn rechtvaar-
digheid;r

Overeenkomstig de reinheid
van mĳn handen vergeldt
hĳ mĳ.s

22 Want ik heb de wegen van Je-
hovah gehouden,t

En ik ben niet goddeloos af-
geweken van mĳn God.u
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23 Want al zĳn rechterlĳke be-
slissingena staan mĳ voor
ogen;

En wat zĳn inzettingen be-
treft, daarvan zal ik niet
afwĳken.b

24 En ik zal mĳ onberispelĳk je-
gens hem betonen,c

En ik wil mĳ weerhouden
van dwaling mĳnerzĳds.d

25 En laat Jehovah mĳ vergel-
den overeenkomstig mĳn
rechtvaardigheid,e

Overeenkomstig mĳn rein-
heid voor zĳn ogen.f

26 Jegens iemand die loyaal is,
zult gĳ loyaal handelen;g

Jegens de onberispelĳke,
sterke [man] zult gĳ onbe-
rispelĳk handelen;h

27 Jegens degene die zich rein
bewaart, zult gĳ u rein be-
tonen,i

En jegens de verkeerde zult
gĳ als dwaas handelen.j

28 En het deemoedige volk zult
gĳ redden;k

Maar uw ogen zĳn tegen de
hoogmoedigen, [om hen]
te vernederen.l

29 Want gĳ zĳt mĳn lamp, o Je-
hovah,m

En Jehovah is het die mĳn
duisternis verlicht.n

30 Want door u kan ik op een ro-
versbende inrennen;o

Door mĳn God kan ik een
muur beklimmen.p

31 Wat de [ware] God betreft, vol-
maakt is zĳn weg;q

Jehovah’s woord is gelou-
terd.r

Een schild is hĳ voor allen
die hun toevlucht tot hem
nemen.s

32 Want wie is een God behalve
Jehovah,t

En wie is een rots behalve
onze God?u

33 De [ware] God is mĳn sterke
vesting,v

Enhĳ zal mĳnweg volmaakt
doen zĳn,w

34 Door mĳn voeten als die van
de hinden te maken;x

En op plaatsen die hoog
voor mĳ zĳn, houdt hĳ mĳ
staande.a

35 Hĳ onderwĳst mĳn handen tot
de oorlogvoering;b

En mĳn armen hebben een
koperen boog neerge-
drukt.c

36 En gĳ zult mĳ uw schild van
redding geven,d

En het is uw deemoed die
mĳ groot maakt.e

37 Gĳ zult voldoende ruimte ma-
ken voor mĳn schreden
onder mĳ;f

En mĳn enkels zullen stel-
lig niet wankelen.g

38 Ik wil mĳn vĳanden achtervol-
gen, om hen te verdelgen,

En ik zal niet terugkeren
totdat zĳ zĳn uitgeroeid.h

39 En ik zal henuitroeien enver-
pletteren,i opdat zĳ niet
opstaan;j

En zĳ zullen vallen onder
mĳn voeten.k

40 En gĳ zult mĳ met vitale
kracht omgorden voor de
strĳd;l

Gĳ zult hen die tegen mĳ
opstaan, onder mĳ doen
ineenstorten.m

41 En wat mĳn vĳanden betreft,
gĳ zult mĳ stellig [hun]
nek geven;n

Zĳ die mĳ intens haten —
ik zal hen ook tot zwĳgen
brengen.o

42 Zĳ schreeuwen om hulp, maar
er is geen redder;p

Tot Jehovah, maar in werke-
lĳkheid antwoordt hĳ hun
niet.q

43 En ik zal hen fĳnstampen als
het stof der aarde;

Als het slĳk van de straten
zal ik hen verpulveren;r

Ik zal hen plattreden.
44 En gĳ zult mĳ ontkoming ver-

schaffen van het gevit van
mĳn volk.s
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Gĳ zult mĳ beveiligen om
het hoofd van nati

¨
en te

zĳn;a

Een volk dat ik niet heb ge-
kend — zĳ zullen mĳ die-
nen.b

45 Ja, buitenlanders zullen krui-
pend tot mĳ komen;c

Oren zullen gehoorzaam zĳn
om mĳ te horen.d

46 Ja, buitenlanders zullen ver-
kwĳnen,

En zĳ zullen sidderend uit
hun bolwerken komen.e

47 Jehovah leeft;f en gezegend zĳ
mĳn Rots;g

En de God van de rots van
mĳn redding worde ver-
hoogd.h

48 De [ware] God is het die
mĳ wraakoefeningen ver-
schafti

En die de volken onder mĳ
neerwerpt,j

49 En die mĳ uitvoert uit [het
midden van] mĳn vĳan-
den.k

En boven hen die tegen mĳ
opstaan, zult gĳ mĳ ver-
heffen;l

Van de man van geweld-
daden zult gĳ mĳ bevrĳ-
den.m

50 Daarom zal ik u danken, o Je-
hovah, onder de nati

¨
en;n

En voor uw naam zal ik me-
lodie

¨
en spelen:o

51 Degene die grote reddingen
bewerkt voor zĳn koningp

En liefderĳke goedheid be-
tracht jegens zĳn gezalf-
de,q

Jegens D _avid en zĳn zaad
voor onbepaalde tĳd.”r

23 En dit zĳn de laatstewoor-
den van D _avid:s

„De uitspraak van D _avid, de
zoon van _Isa

¨
ı,t

En de uitspraak van de fy-
siek sterke man die hoog
werd verheven,u

De gezalfdev van de God van
J _akob,

En de aangename persoon
van de melodie

¨
enw van _Is-

ra
¨
el.

2 De geest van Jehovahwas het
die door mĳ heeft gespro-
ken,a

En zĳn woord was op mĳn
tong.b

3 De God van _Isra
¨
el heeft ge-

zegd,
Tot mĳ sprak de Rots van

_Isra
¨
el:c

’Wanneer degene die over de
mensheid heerst, recht-
vaardig is,d

Heerst in de vreze Gods,e

4 Dan is het als het morgenlicht,
wanneer de zon gaat schĳ-
nen,f

Een morgen zonder wolken.
Van de glans, van de regen,

is er gras [dat voortspruit]
uit de aarde.’g

5 Want is niet mĳn huis alzo bĳ
God?h

Want het is een voor on-
bepaalde tĳd durend ver-
bondi dat hĳmĳheeft toe-
gewezen,

Welgeordend in alles enver-
zekerd.j

Want het is heel mĳn red-
dingk en al mĳn welbeha-
gen,

Zal hĳ het daaromniet doen
ontspruiten?l

6 Maar nietswaardige personenm

worden weggejaagd,n als
doornbossen,o allemaal;

Want ze dienen niet met de
hand teworden aangevat.

7 Wanneer een man ze aan-
raakt,

Dient hĳ volledig gewapend
te zĳn met ĳzer en speer-
schacht,

En met vuur zullen ze gron-
dig worden verbrand.”p

8 Dit zĳn de namen van de ster-
keq mannen die bĳ D _avid behoor-
den: J _oscheb-Basch _ebeth,r een
Tachkemoniet, het hoofd van de
drie. Hĳ zwaaide zĳn speer over
achthonderd [man], die in

´
e

´
en

i 2Sa 7:16; 1Kon 9:5; 1Kr 17:11; Ps 89:3; Ps 89:28;

Ps 132:11; j 1Kon 11:38; k Ps 62:2; l Jes 9:7; Jes

11:1; Am 9:11; m 2Sa 20:1; 2Sa 22:5; Ps 18:4; n Ps

37:10; Na 1:15; o Jes 33:12; p Jes 27:4; Mt 13:40;

Jo 15:6; Heb 6:8; q 2Sa 10:7; 2Sa 20:7; 1Kr 11:10;

r 1Kr 11:11; 1Kr 27:2.

HFDST. 22

a De28:13

2Sa 8:3
Ps 2:8

Ps 60:8

b Ps 18:43

Jes 55:5
Jes 65:1
Ho 2:23
Han 15:14

c De33:29

1Kon 10:24
Jes 61:5
Za 8:23

d Ps 18:44

e Ps 18:45

Mi 7:17

f De32:40

g De32:4

h Ps 18:46

Ps 89:26

i 1Sa 25:29

2Sa 18:19

Ps 94:1

j Ps 18:47

Ps 110:1
Ps 144:2
1Kor 15:25

k Ps 18:48

l 2Sa 5:12

2Sa 7:9

m Ps 140:1

n De32:43

Ps 18:49
Ps 117:1
Ro 15:9

o 1Kr 16:9

Ps 145:2
Ps 146:2

p Ps 2:6

Ps 21:1

q Ps 18:50

Ps 89:20

r Ps 89:29

Ps 89:36
Lu 1:33

�����������������������������

HFDST. 23

s Ge49:1

De 33:1

t Ru4:22

1Sa 17:58
Mt 1:6

u 2Sa 7:8

v 1Sa 16:13

Ps 89:20

w 1Kr 16:9

Am6:5

�����������������������������

2ekolom

a Za 7:12

Mr 12:36
2Ti 3:16

b Han 1:16

2Pe 1:21

c De32:4

Ps 144:1

d Sp 29:2

Jes 9:7
Jes 32:1

e Ex 18:21

2Kr 19:7
Ne 5:15
Jes 11:3

f Mal 4:2

Mt 17:2

Opb 1:16

g De32:2

De 33:14

Ps 72:6
Jes 55:10
Mi 5:7

h 2Sa 7:19

2 SAMU
¨
EL 22:45–23:8 Jehovah een Rots. Davids laatste woorden 444



keer neergeveld waren. 9 Na
hem was Ele _azar,a de zoon van
D _odo,b de zoon van Ah _ohi, onder
de drie sterke mannen [die] met
D _avid [waren] toen zĳ de Filis-
tĳnen hoonden. Zĳ hadden zich
daar voor de strĳd verzameld, en
daarom trokken de mannen van
_Isra

¨
el terug.c 10 Hĳ was het die

opstond en de Filistĳnen bleef
neerslaan totdat zĳn hand moe
werden zĳn handaan het zwaard
bleef kleven,d zodat Jehovah op
die dag een grote redding bewerk-
te;e en wat het volk betreft, zĳ
keerden terug, achter hem aan,
alleen maar om [de verslagenen]
uit te schudden.f

11 En na hem was er S _amma,
de zoon van _Age, de Harariet.g

Voorts verzamelden de Filistĳnen
zich te L _echi, waar zich toen een
stuk veld vol met linzenh bevond;
en het volk zelf vluchtte wegens
de Filistĳnen. 12 Maar hĳ ging
midden op het stuk [veld] staan en
bevrĳdde het en bleef de Filistĳ-
nen neerslaan, zodat Jehovah een
grote redding bewerkte.i

13 Voorts daalden drie van de
dertig hoofdenj af en kwamen
in [de] oogsttĳd bĳ D _avid in de
grot van Ad _ullam;k en een tenten-
dorp van de Filistĳnen was in de
laagvlakte van R _efa

¨
ıml gelegerd.

14 En D _avid was toen in de moei-
lĳk toegankelĳke plaats;m en er
was toen een voorpostn van de Fi-
listĳnen in B _ethlehem. 15 Kort
daarop gaf D _avid zĳn hevige ver-
langen te kennen en zei: „O kon
ik toch maar wat water drinken
uit de regenbak van B _ethlehem,
die bĳ de poort is!”o 16 Hierop
drongen de drie sterke mannen
de legerplaats van de Filistĳnen
binnen en putten water uit de re-
genbak van B _ethlehem, die bĳ de
poort is, en zĳ namen het vervol-
gens mee en brachten het bĳ D _a-
vid;p en hĳ wilde het niet drinken,
maar gootq het uit voor Jehovah.
17 Voorts zei hĳ: „Het is mĳner-
zĳds niet denkbaar,r o Jehovah,
dat ik dit zou doen! [Zal ik] het
bloeds van de mannen [drinken],

die met gevaar voor hun ziel er op
uit zĳn gegaan?” En hĳ wilde het
niet drinken.

Dit zĳn de dingen die de drie
sterke mannen deden.

18 WatAb _isa
¨
ıa betreft, de broer

van J _oab, de zoon van Zer _uja,b

hĳ was het hoofd van de der-
tig, en hĳ zwaaide zĳn speer over
driehonderd verslagenen, en hĳ
had een reputatie gelĳk de drie.c

19 Hoewel hĳ nog meer onder-
scheiding genoot dan de rest van
de dertig, en hĳhun overstewerd,
reikte hĳ niet tot het peil van de
[eerste] drie.d

20 WatBen _ajae betreft, de zoon
van J _ojada,f de zoon van een dap-
per man, die vele daden deed in
K _abze

¨
el,g hĳzelf sloeg de twee

zonen van _Ari
¨
el uit M _oab neer;

en hĳzelf daalde af en sloeg een
leeuwh neer binnen in een water-
put, op een dag met sneeuwval.i

21 En hĳ was het die de Egypti-
sche man neersloeg die van onge-
wone afmetingen was.j Ofschoon
er een speer in de hand van de
Egyptenaar was, ging hĳ toch op
hem af met een stok en rukte de
speer uit de hand van de Egyp-
tenaar en doodde hem met zĳn
eigen speer.k 22 Deze dingen
deed Ben _aja,l de zoon van J _ojada;
en hĳ had een reputatie gelĳk de
drie sterke mannen.m 23 Hoe-
wel hĳ nog meer onderscheiding
genoot dan de dertig, reikte hĳ
niet tot het peil van de drie; maar
D _avid stelde hem aan over zĳn
eigen lĳfwacht.n

24 _Asa
¨
el,o de broer van J _oab,

was onder de dertig; Elh _anan,p de
zoon van D _odo, uit B _ethlehem;
25 de Harodiet S _amma;q de Haro-
diet El _ika; 26 de Paltiet H _elez;r

_Ira,s de zoon van de Teko
¨
ıet _Ik-

kes;t 27 de Anathothietu Abi _
¨
e-

zer;v de Husathietw Meb _unnai;
28 de Ahohietx Z _almon; de Ne-
tofathiet M _aharai;y 29 H _eleb,z

de zoon van de Netofathiet B _a-
ana; _Ittai,a de zoon van R _ibai, uit
G _ibea van de zonen van B _enja-
min; 30 Ben _aja,b een Piratho-
niet; H _iddai uit de stroomdalen
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van G _a
¨
as;a 31 de Arbathiet _Abi-

_Albon; de Barhumiet Azm _aveth;b

32 de Sa
¨
alboniet Elj _ahba; de zo-

nen van J _asen; J _onathan;c 33 de
Harariet S _amma; Ah _iam,d de zoon
van de Harariet S _arar; 34 Elif _e-
let, de zoon van Ah _asbai, de zoon
van de Ma

¨
achathiet; El _iam, de

zoon van de Giloniet Achit _ofel;e

35 de Karmeliet H _ezro;f de Ar-
biet Pa _

¨
erai; 36 J _igal, de zoon

van N _athan,g uit Z _oba; de Gadiet
B _ani; 37 de Ammoniet Z _elekh

[en] de Be
¨
erothiet N _aharai, wa-

pendragers van J _oab, de zoonvan
Zer _uja; 38 de Jethrieti _Ira; de
Jethriet G _areb;j 39 de Hethiet
Ur _iak — in het geheel zevenen-
dertig.

24 En opnieuwl ontbrandde de
toorn van Jehovah tegen

_Isra
¨
el, toen iemand D _avid tegen

hen opzette door te zeggen: „Ga,
houd een tellingm onder _Isra

¨
el en

J _uda.” 2 Derhalve zei de koning
tot J _oab,n de overste van de strĳd-
krachten, die bĳ hem was: „Ga
alstublieft rond onder alle stam-
men van _Isra

¨
el, van Dan tot Ber-

s _eba,o en schrĳft het volk in,p en ik
zal stellig het getal van het volk
weten.”q 3 Maar J _oab zei tot de
koning: „Moge Jehovah, uw God,
zelfs nog honderdmaal zoveel aan
het volk toevoegen als het [nu] is,
terwĳl mĳn heer de koning het
met eigen ogen ziet. Maar wat
mĳn heer de koning betreft, waar-
om heeft hĳ behagen gevonden in
deze zaak?”r

4 Ten slotte zegevierde het
woord van de konings over J _oab
en de oversten van de strĳdkrach-
ten. J _oab en de oversten van de
strĳdkrachten trokken dus van
voor het aangezicht van de koning
uit om het volk _Isra

¨
el in te schrĳ-

ven.t 5 Toen trokken zĳ de Jor-
d _a _an over en sloegen hun kamp
op bĳ _Aro

¨
er,u rechts van de stad

die midden in het stroomdal ligt,
in de richting van de Gadieten,v

en naar Ja _
¨
ezer.w 6 Daarna kwa-

men zĳ naar G _ileadx en het land
T _achtim-H _odsi en trokken verder

naar Dan-J _a
¨
an en bogen om naar

S _idon.a 7 Vervolgens kwamen
zĳ aan de vesting T_yrusb en alle
steden van de Hevietenc en van
de Kana

¨
anieten en bereikten het

eindpunt in de N _egebd van J _uda
te Bers _eba.e 8 Zo gingen zĳ dan
rond in het gehele land en kwa-
men na verloop van negen maan-
den en twintig dagen te Jer _uza-
lem. 9 J _oab gaf nu het getal van
de inschrĳvingf van het volk aan
de koning; en [het getal van] _Isra

¨
el

bedroeg achthonderdduizend dap-
pere mannen die het zwaard kon-
den trekken, en de mannen van
J _uda waren vĳfhonderdduizend
man.g

10 En D _avids hart ging hem
slaanh nadat hĳ het volk aldus had
geteld. Dientengevolge zei D _avid
tot Jehovah: „Ik heb zeer gezon-
digdi in hetgeen ik gedaan heb.
En nu, Jehovah, laat de dwaling
van uw knecht alstublieft voor-
bĳgaan;j want ik heb zeer dwaas
gehandeld.”k 11 Toen D _avid nu
’s morgens opstond, kwam het
woord van Jehovah tot de pro-
feet Gad,l D _avids visionair,m dat
luidde: 12 „Ga, en gĳ moet tot
D _avid zeggen: ’Dit heeft Jehovah
gezegd: „Drie dingen leg ik u op.n

Kies u er
´
e

´
en van, opdat ik het

u moge aandoen.” ’ ”o 13 Bĳge-
volg kwam Gad bĳ D _avid en deel-
de het hem mee en zei tot hem:p

„Dient er voor u zeven jaar hon-
gersnood te komen in uw land,q

ofdriemaandenwaarin gĳ vluch-
ten moet voor uw tegenstanders,r

terwĳl zĳ u achtervolgen, of [dient
er] drie dagen pestilentie in uw
land te heersen?s Weet nu en zie
wat ik zal antwoorden aan Dege-
ne die mĳ zendt.” 14 D _avid dan
zei tot Gad: „Het benauwt mĳ
zeer. Laat ons alstublieft in de
hand van Jehovah vallen,t want
zĳn barmhartigheden zĳn vele;u

maar laat mĳ niet in de hand van
de mens vallen.”v

r Le 26:17; Le 26:36; De 28:25; s Le 26:16; Le 26:25;
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15 Toen gaf Jehovah een pes-
tilentiea in _Isra

¨
el van de morgen

af tot aan de bestemde tĳd, zo-
dat er uit het volk van Dan tot
Bers _ebab zeventigduizend perso-
nen stierven.c 16 En de engeld

bleef zĳn hand uitgestoken hou-
den naar Jer _uzalem, om het in
het verderf te storten; en Jehovah
kreeg spĳte over de rampspoed, en
hĳ zei daarom tot de engel die on-
der het volk verderf stichtte: „Het
is genoeg! Laat nu uw hand zak-
ken.” En Jehovah’s engel zelf be-
vond zich toen dicht bĳ de dors-
vloer van Ar _a _una,f de Jebusiet.g

17 D _avid dan zei bĳ het zien
van de engel die het volk neer-
sloeg tot Jehovah, ja, hĳ zei daar-
op: „Zie,

´
ık heb gezondigd en

´
ık

heb verkeerd gedaan; maar deze
schapenh — wat hebben zĳ ge-
daan? Laat uw hand alstublieft
opmĳi en ophet huis vanmĳnva-
der komen.”

18 Later kwam Gad nog diezelf-
de dag bĳ D _avid en zei tot hem:
„Ga op, richt voor Jehovah op
de dorsvloer van Ar _a _una, de Je-
busiet, een altaar op.”j 19 Toen
ging D _avid op overeenkomstig het
woord van Gad, overeenkomstig
dat wat Jehovah geboden had.k

20 Toen Ar _a _una naar beneden
keek en de koning en zĳn die-
naren naar hem toe zag komen,

ging Ar _a _una terstond naar buiten
en booga zich met zĳn aangezicht
ter aarde voor de koning neer.b

21 Toen zei Ar _a _una: „Waarom is
mĳnheer de koning bĳ zĳn knecht
gekomen?” Daarop zei D _avid: „Om
van u de dorsvloer te kopen,c

ten einde een altaar voor Jeho-
vah te bouwen, opdat de geseld

over het volk gestuit moge wor-
den.” 22 Maar Ar _a _una zei tot
D _avid: „Laat mĳn heer de koning
die nemene en offerenwat goed is
in zĳn ogen. Ziedaar de runderen
voor het brandoffer en de dorssle-
de en het tuig van de runderen
voor het hout.f 23 Alles, o ko-
ning, geeft Ar _a _una werkelĳk aan
de koning.” Vervolgens zei Ar _a _una
tot de koning: „Moge Jehovah, uw
God, een welgevallen in u tonen.”g

24 De koning zei echter tot
Ar _a _una: „Neen, maar ik zal het
zonder mankeren voor een prĳs
van u kopen;h en ik zal Jehovah,
mĳn God, niet kosteloos brand-
offers brengen.”i Bĳgevolg kochtj

D _avid de dorsvloer en de runde-
ren voor vĳftig zilveren sikkelen.
25 Voorts bouwde D _avid daar een
altaark voor Jehovah en offerde
brandoffers en gemeenschapsof-
fers, waarop Jehovah zich ten gun-
ste van het land liet verbidden,l

zodat de gesel over _Isra
¨
el werd ge-

stuit.
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1 Koning D _avid nu was oud,a

vergevorderd in dagen; en
men dekte hem wel toe met kle-
ren, maar hĳ kreeg het niet warm.
2 Daaromzeiden zĳn dienaren tot
hem: „Laat men voor mĳn heer
de koning een meisje, een maagd,b

zoeken, en zĳ zal de koning ten
dienste moeten staan,c opdat zĳ
zĳn verzorgsterd kan worden; en

zĳ moet aan uw boezem liggen,a

en mĳn heer de koning zal het
stellig warm krĳgen.”b 3 En
men zocht nu in het hele gebied
van _Isra

¨
el naar een schoon meisje,

en men vond ten slotte Ab _isag,c

de Sunamitische,d en bracht haar
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vervolgens bĳ de koning. 4 En
het meisje was uitermate schoon;a

en zĳ werd de verzorgster van de
koning en bleef hem bedienen, en
de koning had geen gemeenschap
met haar.

5 Intussen verhief Ad _onia,b de
zoon van H _aggith,c zichd en zei:
„
´
Ik zal als koning regeren!”e En

hĳ liet zich vervolgens een wa-
gen maken, met ruiters en vĳf-
tigman die voor hemuit moesten
lopen.f 6 En zĳn vader krenkte
nooit zĳn gevoelens door te zeg-
gen: „Waarom hebt gĳ aldus ge-
daan?”g En hĳ was ook zeer wel-
gevormd van gestalte,h en [zĳn
moeder] had hem na _Absalom
gebaard. 7 En hĳ knoopte on-
derhandelingen aan met J _oab, de
zoon van Zer _uja, en met _Abja-
thar,i de priester, en zĳ gingen
hulp bieden als volgelingen van
Ad _onia.j 8 Wat de priester Z _a-
dokk betreft en Ben _aja,l de zoon
van J _ojada, en de profeet N _a-
thanm en S _ime

¨
ın en R _e

¨
ı en de

sterke manneno die bĳ D _avid be-
hoorden, zĳ lieten zich nietp met
Ad _onia in.

9 Ten slotte offerdeq Ad _onia
schapen en runderen en gemes-
te [dieren] in de nabĳheid van
de steen Zoh _eleth, die naast En-
R _ogelr ligt, en hĳ nodigde voorts
al zĳn broers, de zonen van de ko-
ning, en alle mannen van J _uda,
de dienaren van de koning, uit;s

10 en de profeet N _athan en Be-
n _aja en de sterke mannen en zĳn
broer S _alomo nodigde hĳ niet uit.
11 N _athant zei nu tot Baths _eba,u

S _alomo’s moeder:v „Hebt gĳ niet
gehoord dat Ad _onia, de zoon van
H _aggith,w koning is geworden, ter-
wĳl onze heer D _avid er niets van
weet? 12 Nu dan, kom, laat ik
u alstublieft dringend raad ge-
ven.x En verschaf ontkoming voor
uw eigen ziel en voor de ziel van
uw zoon S _alomo.y 13 Ga heen
en treed binnen bĳ koning D _a-
vid, en gĳ moet tot hem zeggen:
’Hebt gĳ,mĳn heer de koning, uw
slavin niet gezworen en gezegd:

„Uw zoon S _alomo is degene die
na mĳ koning zal worden, en h

´
ı
´
j

zal op mĳn troon zitten”?a Waar-
om is Ad _onia dan koning gewor-
den?’ 14 Zie! Terwĳl gĳ daar
nog met de koning spreekt, dan
zal

´
ık na u binnenkomen, en ik

zal uw woorden stellig bevesti-
gen.”b

15 Bĳgevolg ging Baths _eba
naar de koning in de binnenka-
mer,c en de koning was zeer oud,d

en Ab _isag,e de Sunamitische,
bediende de koning. 16 Toen
maakte Baths _eba een diepe bui-
ging enwierp zichvoor de koning
neer,f waarop de koning zei: „Wat
hebt gĳ [te vragen]?”g 17 Hier-
op zei zĳ tot hem: „Mĳn heer,h gĳ-
zelf hebt uw slavin bĳ Jehovah,
uw God, gezworen: ’Uw zoon S _alo-
mo is degene die na mĳ koning zal
worden, en h

´
ı
´
j zal op mĳn troon

zitten.’i 18 En zie! nu is Ad _o-
niaj koning geworden, en nu weet
mĳn heer de koning zelf er niets
van.k 19 Daarom heeft hĳ een
groot aantal stieren en gemeste
[dieren] en schapen geofferd en
al de zonen van de koningl en de
priester _Abjatharm en de leger-
overste J _oabn uitgenodigd; maar
uw knecht S _alomo heeft hĳ niet
uitgenodigd.o 20 En gĳ, mĳn
heer de koning — de ogenp van
heel _Isra

¨
el zĳn op u [gericht],

om hun te vertellen wie op de
troon van mĳn heer de koning na
hem zitten zal.q 21 En het zal
stellig geschieden dat zodra mĳn
heer de koning bĳ zĳn voorva-
ders neerligt,r ikzelf en ook mĳn
zoon S _alomo stellig tot misdadi-
gers zullen worden.”

22 En zie! terwĳl zĳ nog met
de koning sprak, kwam de pro-
feet N _athan in eigen persoon bin-
nen.s 23 Terstond meldde men
de koning en zei: „Daar is de pro-
feet N _athan!” Daarna verscheen
hĳ voor de koning en wierp zich
met zĳn aangezicht ter aarde
voor de koning neer.t 24 Toen
zei N _athan: „Mĳn heer de koning,
hebt g

´
ı
´
j gezegd: ’Ad _onia is de-
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gene die na mĳ koning zal wor-
den, en h

´
ı
´
j zal op mĳn troon zit-

ten’?a 25 Want hĳ is vandaag
afgedaald om een groot aantal
stieren en gemeste [dieren] en
schapen te offerenb en alle zonen
van de koning en de legeroversten
en de priester _Abjathar uit te no-
digen;c en zie, zĳ zĳn voor zĳn
aangezicht aan het eten en drin-
ken en zĳ zeggen aldoor: ’Leve
koning Ad _onia!’d 26 Maar wat
mĳ, uw knecht, aangaat, mĳ en
de priester Z _adoke en Ben _aja,f de
zoon van J _ojada, en uw knecht
S _alomo heeft hĳ niet uitgeno-
digd.g 27 Indien deze zaak van-
wege mĳn heer de koning tot
stand is gebracht, dan hebt gĳ uw
knecht niet laten wetenh wie op
de troon van mĳn heer de koning
na hem zitten zou.”

28 Koning D _avid antwoordde
nu en zei: „Roept mĳ Baths _eba.”i

Daarop verscheen zĳ voor de ko-
ning en bleef voor de koning staan.
29 Voorts zwoerj de koning en zei:
„Zo waar Jehovah leeft,k die mĳn
ziell uit alle benauwdheidm heeft
verlost,n 30 juist zoals ik u bĳ
Jehovah, de God van _Isra

¨
el, ge-

zworen heb door te zeggen: ’Uw
zoon S _alomo is degene die na
mĳ koning zal worden, en h

´
ı
´
j zal

in mĳn plaats op mĳn troon zit-
ten!’, zo zal ik deze dag doen.”o

31 ToenmaakteBaths _eba een die-
pe buiging met haar aangezicht
ter aarde enwierp zich voor de ko-
ning neerp en zei: „Mĳn heer, ko-
ning D _avid, leve tot onbepaalde
tĳd!”q

32 Onmiddellĳk zei koning D _a-
vid: „Roept mĳ de priester Z _adokr

en de profeet N _athan en Ben _aja,s

de zoon van J _ojada.” Zĳ versche-
nen dus voor de koning. 33 Ver-
volgens zei de koning tot hen:
„Neemt de dienarent van UW heer
mee, en GIJ moet mĳn zoon S _alo-
mo laten rĳden op het wĳfjesmuil-
dier dat mĳ toebehoortu en hem
naar G _ihonv leiden. 34 En de
priester Z _adok en de profeet N _a-
than moeten hem daar tot koning

over _Isra
¨
el zalven;a en GIJ moet op

de hoorn blazenb en zeggen: ’Leve
koning S _alomo!’c 35 En GIJ moet
in zĳn gevolg optrekken, en hĳ
moet binnenkomen en op mĳn
troon zitten; en h

´
ı
´
j zal koning zĳn

in mĳn plaats, en hem zal ik moe-
ten aanstellen om leider te wor-
den over _Isra

¨
el en over J _uda.”

36 Terstond antwoordde Ben _aja,
de zoon van J _ojada, de koning en
zei: „Amen!d Zo moge Jehovah, de
God van mĳn heer de koning, zeg-
gen.e 37 Net zoals Jehovah be-
wezen heeft met mĳn heer de ko-
ning te zĳn,f zo bewĳze hĳ ook
met S _alomo te zĳn,g en moge hĳ
zĳn troon groterh maken dan de
troon van mĳn heer koning D _a-
vid.”

38 Toen daalden de priester Z _a-
doki en de profeet N _athanj en Be-
n _aja,k de zoon van J _ojada, en de
Kr _ethil en de Pl _ethim af en lieten
S _alomo op het wĳfjesmuildier van
koning D _avid rĳdenn en brach-
ten hem vervolgens naar G _ihon.o

39 De priester Z _adok nam nu de
hoorn met oliep uit de tentq en
zalfder S _alomo; toen blies men op
de hoorn, en heel het volk barst-
te los en zei: „Leve koning S _alo-
mo!”s 40 Daarna trok al het volk
achter hem op, en het volk speel-
de op fluitent en verheugde zich
met grote vreugde,u zodat de aar-
dev van hun rumoer spleet.

41 En Ad _onia en al de genodig-
den die bĳ hem waren, kregen
dit te horen, toen zĳzelf gereed
waren met eten.w Toen nu J _oab
het hoorngeschal hoorde, zei hĳ
terstond: „Wat heeft het rumoer
van de in rep en roer zĳnde stadx

te betekenen?” 42 Terwĳl hĳ
nog sprak, zie, daar kwam J _ona-
than,y de zoonvan de priester _Ab-
jathar. Toen zei Ad _onia: „Kom
binnen, want gĳ zĳt een dapper
man, en gĳ brengt goed nieuws.”z

43 Maar J _onathan antwoordde en
zei tot Ad _onia: „Neen! Onze heer
koning D _avid zelf heeft S _alomo
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koning gemaakt.a 44 Daarom
heeft de koning de priester Z _a-
dok en de profeet N _athan en Be-
n _aja, de zoon van J _ojada, en de
Kr _ethi en de Pl _ethi met hem mee
gezonden en zĳ hebben hem op
het wĳfjesmuildier van de ko-
ning laten rĳden.b 45 Toen heb-
ben de priester Z _adok en de pro-
feet N _athan hem te G _ihon tot
koning gezalfd,c waarna zĳ onder
vreugdebetoon vandaar zĳn op-
getrokken; en de stad is in rep
en roer. Dat was het rumoer dat
gĳlieden hebt gehoord.d 46 En
bovendien heeft S _alomo plaats
genomen op de troon van het ko-
ningschap.e 47 En nog iets, de
dienaren van de koning zĳn bin-
nengekomen om onze heer ko-
ning D _avid geluk te wensen en
hebben gezegd: ’Moge uw God de
naam van S _alomo nog heerlĳker
maken dan uw naam, en moge
hĳ zĳn troon nog groter maken
dan uw troon!’f Daarop heeft de
koning zich neergebogen op het
bed.g 48 En ook heeft de ko-
ning dit gezegd: ’Gezegendh zĳ
Jehovah, de God van _Isra

¨
el, die

heden iemand gegeven heeft om
op mĳn troon te zitten, terwĳl ik
het met eigen ogen zie!’ ”i

49 Toen werden alle genodig-
den die bĳ Ad _onia waren, door
beving bevangen, en zĳ stonden
op en gingen ieder zĳns weegs.j

50 En Ad _onia zelf was bevreesd
wegens S _alomo. Daarom stond
hĳ op en ging heen en greep de
hoornen van het altaar vast.k

51 Na verloop van tĳd werd aan
S _alomo bericht en gezegd: „Zie,
Ad _onia zelf is bevreesd gewor-
den voor koning S _alomo; en zie,
hĳ heeft de hoornen van het al-
taar gegrepen en gezegd: ’Laat
koning S _alomo mĳ eerst zweren
dat hĳ zĳn knecht niet door het
zwaard ter dood zal brengen.’”
52 Hierop zei S _alomo: „Indien
hĳ een dapper man zal worden,
zal er geen haarl van hem ter
aarde vallen; maar mocht er iets
slechts in hem worden gevon-
den,m dan zal hĳ moeten ster-

ven.”a 53 Koning S _alomo dan
zond [boden] en zĳ deden hem
van het altaar afkomen. Daarop
kwam hĳ binnen en boog zich
neer voor koning S _alomo, waar-
na S _alomo tot hem zei: „Ga naar
uw eigen huis.”b

2 En de dagen van D _avid kwa-
men geleidelĳk naderbĳ dat

hĳ sterven moest;c en hĳ gebood
nu zĳn zoon S _alomo en zei: 2 „Ik
ga de weg van al het aardse,d en
gĳ moet sterk zĳne en u een man
tonen.f 3 En gĳ moet de plicht
jegens Jehovah, uw God, in acht
nemen door zĳn wegen te bewan-
delen,g door zĳn inzettingen, zĳn
geboden en zĳn rechterlĳke be-
slissingenh en zĳn getuigenissen
te onderhouden, overeenkomstig
hetgeen geschreven staat in de
wet van M _ozes,i opdat gĳ behoed-
zaam moogt handelen bĳ al wat gĳ
doet enwaarheen gĳ u ook wendt;
4 opdat Jehovah zĳn woord moge
volbrengen dat hĳ aangaande mĳ
gesproken heeftj door te zeggen:
’Indien uw zonenk acht zullen ge-
ven op hun weg door in waarheidl

voor mĳn aangezicht te wande-
lenm met geheel hun hartn en met
geheel hun ziel, zal er van u geen
man worden afgesneden van [het
zitten] op de troon van _Isra

¨
el.’o

5 En ook weet gĳzelf heel goed
wat J _oab, de zoon van Zer _uja, mĳ
heeft aangedaan,p wat hĳ name-
lĳk gedaan heeft met twee leger-
oversten van _Isra

¨
el, met _Abner,q

de zoon van Ner, en Am _asa,r de
zoon van J _ether,s toen hĳ hen ge-
dood heeft en in vredestĳd oor-
logsbloedt deed vloeien en oor-
logsbloed aan zĳn gordel bracht
die om zĳn heupen was, en in
zĳn sandalen die aan zĳn voe-
ten waren. 6 En gĳ moet over-
eenkomstig uw wĳsheid hande-
lenu en zĳn grĳze haren niet in
vredev in Sje _o _ol laten afdalen.w

7 En jegens de zonen van Bar-
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z _illai,a de Gileadiet, dient gĳ lief-
derĳke goedheid te betrachten,
en zĳ moeten onder degenen blĳ-
ken te zĳn die aan uw tafel eten;b

want zo zĳn zĳ tot mĳ genaderdc

toen ik van voor het aangezicht
van uw broer _Absalom de wĳk
nam.d

8 En zie, bĳ u is nog S _ime
¨
ı,e de

zoon van G _era, de Benjaminiet
uit Bah _urim,f en hĳ was het die
op de dag dat ik naar Mahan _a

¨
ımg

ging, kwaad over mĳ afsmeekte
met een pĳnlĳke vervloeking;h en
hĳ was het die mĳ bĳ de Jord _a _an
tegemoet kwam,i zodat ik hem bĳ
Jehovah gezworen en gezegd heb:
’Ik zal u niet door het zwaard ter
dood brengen.’j 9 Nu dan, laat
hem niet ongestraft,k want gĳ zĳt
een wĳsl man en gĳ weet heel
goed wat gĳ met hem dient te
doen, en gĳ moet zĳn grĳzem ha-
ren met bloed in Sje _o _ol doen neer-
dalen.”n

10 Toen legde D _avid zich neer
bĳ zĳn voorvaderso en werd be-
graven in de Stad van D _avid.p

11 En de dagen dat D _avid over
_Isra

¨
el had geregeerd,warenveer-

tig jaar.q Te H _ebronr had hĳ ze-
ven jaar geregeerd,s en te Jer _u-
zalem had hĳ drie

¨
endertig jaar

geregeerd.t

12 Wat S _alomo betreft, hĳ nam
plaats op de troon van zĳn va-
der D _avid;u en geleidelĳk werd
zĳn koningschap zeer stevig be-
vestigd.v

13 Na verloop van tĳd kwam
Ad _onia, de zoon van H _aggith, bĳ
Baths _eba,w de moeder van S _alo-
mo. Hierop zei zĳ: „Is uw komst
vredelievend?”,x waarop hĳ zei:
„Ze is vredelievend.” 14 Vervol-
gens zei hĳ: „Ik heb een aange-
legenheid voor u.” Zĳ dan zei:
„Spreek.”y 15 En hĳ vervolgde:
„Gĳ weet zelf heel goed dat het
koningschap aan mĳ had moeten
komen, en op mĳ had heel _Isra

¨
el

zĳn aangezicht gericht, dat ik ko-
ning zou worden;z maar er is een
ommekeer in het koningschap ge-
komen en mĳn broer heeft het
gekregen, want het was vanwege

Jehovah dat het van hem werd.a

16 En nu is er
´
e

´
en verzoek dat

ik u doe. Wĳs mĳn aangezicht
niet af.”b Bĳgevolg zei zĳ tot hem:
„Spreek.” 17 Vervolgens zei hĳ:
„Zeg alstublieft aan S _alomo, de ko-
ning (want hĳ zal uw aangezicht
niet afwĳzen), dat hĳ mĳ Ab _i-
sag,c de Sunamitische,d tot vrouw
geeft.” 18 Hierop zei Baths _eba:
„Goed! Ik zal zelf voor u tot de ko-
ning spreken.”

19 Baths _eba kwam dus bĳ ko-
ning S _alomo om tot hem te spre-
ken ten gunste van Ad _onia.e De
koning stond dadelĳkopf om haar
tegemoet te gaan en boog zich
voor haar neer.g Daarna ging hĳ
op zĳn troon zitten en liet voor
de moeder van de koning een
troon plaatsen, opdat zĳ aan zĳn
rechterhandkon zitten.h 20 Zĳ
zei nu: „Er is

´
e

´
en klein verzoek

dat ik u doe. Wĳs mĳn aange-
zicht niet af.” De koning dan
zei tot haar: „Doe het verzoek,
mĳn moeder; want ik zal uw aan-
gezicht niet afwĳzen.” 21 Ver-
volgens zei zĳ: „Laat Ab _isag, de
Sunamitische, aan uw broer Ad _o-
nia tot vrouw worden gegeven.”
22 Hierop antwoordde koning
S _alomo en zei tot zĳn moeder:
„En waarom doet gĳ een ver-
zoekom Ab _isag, de Sunamitische,
voor Ad _onia? Doe voor hem ook
een verzoek om het koningschapi

(want hĳ is mĳn broer die ouder is
dan ik),j ja voor hem en voor de
priester _Abjathark en voor J _oab,l

de zoon van Zer _uja.”m

23 Daarop zwoer koning S _alo-
mo bĳ Jehovah en zei: „Zo moge
God met mĳ doen, en zo moge hĳ
daaraan toevoegen,n indien Ad _o-
nia deze zaak niet tegen zĳn eigen
ziel heeft gesproken.o 24 En nu,
zowaar Jehovah leeft,p die mĳ ste-
vig bevestigd heeftq en mĳ op de
troon van mĳn vader D _avid laat
zittenr en die mĳ een huis heeft
gemaakt,s juist zoals hĳ heeft ge-
sproken,t vandaag zal Ad _onia ter
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dood worden gebracht.”a 25 On-
middellĳk liet koning S _alomo [het
uitvoeren] door de hand van Be-
n _aja,b de zoon van J _ojada; en hĳ
viel toen op hem aan, zodat hĳ
stierf.c

26 Entot de priester _Abjathard

zei de koning: „Ga naar _Ana-
thoth,e naar uw velden! Want gĳ
verdient de dood;f maar op deze
dag zal ik u niet ter dood bren-
gen, omdat gĳ de ark van de Soe-
vereine Heer Jehovahg voor het
aangezicht van mĳn vader D _avid
gedragenhebt,h en omdat gĳ ellen-
de geleden hebt gedurende al de
tĳd dat mĳn vader ellende leed.”i

27 Zo verdreef S _alomo _Abjathar
uit Jehovah’s priesterdienst, ten
einde Jehovah’s woord te vervul-
len dat hĳ te S _iloj tegen het huis
van _Eli had gesproken.k

28 En het bericht zelf drong
door tot J _oabl — want J _oab zelf
was geneigd geweest Ad _onia te
volgen,m ofschoon hĳ niet ge-
neigd was geweest _Absalom te
volgenn — waarop J _oab naar de
tento van Jehovah vluchtte en
de hoornen van het altaar vast-
greep.p 29 Toenwerder aan ko-
ning S _alomo verteld: „J _oab is naar
de tent van Jehovah gevlucht, en
zie, hĳ [staat] naast het altaar.”
S _alomo dan zond Ben _aja, de zoon
van J _ojada, en zei: „Ga, val op
hem aan!”q 30 Bĳgevolg kwam
Ben _aja bĳ de tent van Jehovah
en zei tot hem: „Dit heeft de ko-
ning gezegd: ’Kom naar buiten!’ ”
Maar hĳ zei: „Neen! Want hierr

zal ik sterven.” Daarop bracht
Ben _aja de koning verslag uit en
zei: „Dit heeft J _oab gesproken,
en dit heeft hĳ mĳ geantwoord.”
31 Toen zei de koning tot hem:
„Doe juist zoals hĳ gesproken
heeft en val op hem aan; en gĳ
moet hem begraven en het on-
verdiend vergoten bloeds dat
J _oab heeft doen vloeien,t van mĳ
en van het huis van mĳn vader
verwĳderen. 32 En Jehovah zal
stellig zĳn bloed op zĳn eigen

hoofd doen terugvallen,a omdat
hĳ op twee mannen die recht-
vaardiger en beter waren dan hĳ,
is aangevallenb en hen vervolgens
met het zwaard heeft gedood, ter-
wĳl mĳn vader D _avid zelf er niet
van had geweten,c namelĳk _Ab-
ner,d de zoon van Ner, de leger-
overste van _Isra

¨
el,e en Am _asa,f

de zoon van J _ether, de legerover-
ste van J _uda.g 33 En hun bloed
moet tot onbepaalde tĳd terug-
vallen op het hoofd van J _oab en
op het hoofdvan zĳn nageslacht;h

maar voor D _avidi en voor zĳn na-
geslacht en voor zĳn huis en voor
zĳn troon zal het voor onbepaalde
tĳd vrede worden vanwege Jeho-
vah.”j 34 Toen ging Ben _aja, de
zoon van J _ojada, opk en hĳ viel op
hem aan en bracht hem ter dood;l

en hĳ werd ten slotte begraven
bĳ zĳn eigen huis in de wildernis.
35 Daarop stelde de koning Be-
n _aja,m de zoon van J _ojada, in zĳn
plaats over het leger aan;n en de
priester Z _adok stelde de koning
in de plaats van _Abjathar aan.o

36 Ten slotte liet de koning S _i-
me

¨
ıp roepen en zei tot hem: „Bouw

u een huis te Jer _uzalem, en gĳ
moet daar wonen en moogt daar
niet vandaan gaan naar deze en
gene plaats. 37 En het moet ge-
schieden dat op de dag waarop
gĳ uitgaat en wanneer gĳ werke-
lĳk het stroomdal van de K _idronq

overtrekt, gĳ zonder mankeren
dient te weten dat gĳ beslist zult
sterven.r Ja, de bloedschuld voor
u zal op uw eigen hoofd komen.”s

38 Hierop zei S _ime
¨
ı tot de koning:

„Het woord is goed. Juist zoals
mĳn heer de koning heeft gespro-
ken, zo zal uw knecht doen.” En
S _ime

¨
ı bleef vele dagen te Jer _uza-

lem wonen.

39 Nu gebeurde het na verloop
van drie jaar, dat twee slavent

van S _ime
¨
ı wegliepen naar _Achis,u

de zoon van M _a
¨
acha, de koning

van Gath;v en men kwam het S _i-
me

¨
ı berichten en zei: „Zie! Uw

slaven zĳn te Gath.” 40 Onmid-

s Nu 35:26; Joz 2:19; Ez 18:13; t De 23:15; u 1Sa

21:10; v 1Sa 27:2.
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dellĳk stond S _ime
¨
ı op en zadel-

de zĳn ezel en ging naar Gath,
naar _Achis, om zĳn slaven te zoe-
ken, waarna S _ime

¨
ı heenging en

zĳn slaven uit Gath [terug]bracht.
41 Toen werd er aan S _alomo be-
richt: „S _ime

¨
ı is uit Jer _uzalem

naar Gath gegaan en is terug.”
42 Daarop liet de koning S _ime

¨
ı

roepena en zei tot hem: „Heb ik
u niet bĳ Jehovah onder een eed
gesteld om u te waarschuwen,b

door te zeggen: ’Op de dag dat gĳ
naar buiten gaat en wanneer gĳ
u werkelĳk her- of derwaarts be-
geeft, dient gĳ zonder mankeren
te weten dat gĳ beslist zult ster-
ven’, en hebt gĳ toen niet tot mĳ
gezegd: ’Goed is het woord dat ik
heb gehoord’?c 43 Waarom hebt
gĳ u dan niet gehouden aan de eed
van Jehovahd en aan het gebod
dat ik u plechtig opgelegd had?”e

44 Vervolgens zei de koning tot
S _ime

¨
ı: „Gĳ kent zelf stellig wel al

het kwaad waarvan uw hart heel
goed weet dat gĳ het mĳn vader
D _avid hebt aangedaan;f en Jeho-
vah zal het door u begane kwaad
stellig op uw eigen hoofd doen te-
rugvallen.g 45 Maar koning S _a-
lomo zal gezegend zĳnh en D _a-
vids troon zelf zal voor eeuwig
stevig bevestigd blĳken te zĳn
voor het aangezicht van Jeho-
vah.”i 46 Daarop gaf de koning
bevel aan Ben _aja, de zoon van J _o-
jada, die toen naar buiten ging en
op hem aanviel, zodat hĳ stierf.j

En het koninkrĳk werd ste-
vig bevestigd in de hand van S _a-
lomo.k

3 Voorts verzwagerde S _alomo
zichl met Farao, de koning

van Eg _ypte, en nam Farao’s doch-
term en bracht haar in de Stad
van D _avid,n totdat hĳ de bouw van
zĳn eigen huiso en het huis van Je-
hovahp en de muur van Jer _uzalem
rondom had voltooid.q 2 Alleen
bracht het volk nog slachtoffers
op de hoge plaatsen,r want er was
tot op die dagen nog geen huis
voor de naam van Jehovah ge-
bouwd.s 3 En S _alomo bleef Je-

hovah liefhebbena door in de in-
zettingen van zĳn vader D _avid
te wandelen.b Alleen was het zo
dat hĳ op de hoge plaatsenc gere-
geld slachtoffers bracht en offers
in rook deed opgaan.

4 Bĳgevolg ging de koning naar
G _ibeond om daar slachtoffers te
brengen, want dat was de grote
hoge plaats.e Duizend brandoffers
bracht S _alomo vervolgens op dat
altaar.f 5 Te G _ibeon verscheen
Jehovahg ’s nachts in een droomh

aan S _alomo; voorts zei God: „Doe
een verzoek, wat ik u dien te ge-
ven.”i 6 Hierop zei S _alomo: „Gĳ-
zelf hebt jegens uw knecht D _avid,
mĳn vader, grote liefderĳke goed-
heid betrachtj naar gelang dat hĳ
voor uw aangezicht in waarheid
en in rechtvaardigheidk en in op-
rechtheid van hart jegens u heeft
gewandeld; en gĳ zĳt deze grote
liefderĳke goedheid jegens hem
in acht blĳven nemen, zodat gĳ
hem een zoon hebt gegeven om op
zĳn troon te zitten, zoals op deze
dag [het geval is].l 7 En nu, Je-
hovah, mĳn God, gĳzelf hebt uw
knecht in de plaats van mĳn va-
der D _avid koning gemaakt, en ik
ben maar een kleine jongen.m Ik
weet niet hoe ik moet uitgaan en
hoe ik moet ingaan.n 8 En uw
knecht staat te midden van uw
volk, dat gĳ verkozen hebt,o een
talrĳk volk, dat vanwege het gro-
te aantal niet te tellen of te be-
rekenen is.p 9 En gĳ moet uw
knecht een gehoorzaam hart ge-
ven om uw volk te richten,q om
te onderscheiden tussen goed en
kwaad;r want wie is in staat dit
moeilĳke volk van us te richten?”t

10 En de zaak was welgevallig
in de ogen van Jehovah, omdat S _a-
lomo om deze zaak had verzocht.u

11 Vervolgens zei God tot hem:
„Omdat gĳ om deze zaak hebt ver-
zocht envoor u niet omvele dagen
hebt verzocht, en voor u ook niet

n Nu 27:17; De 31:2; 2Sa 5:2; o Ex 19:6; De 7:6;

p Ge 13:16; Ge 22:17; q 2Kr 1:10; Ps 72:1; Ps 119:34;

r 2Sa 14:17; Heb 5:14; s Ex 32:9; De 9:6; t 1Sa 8:6;

u Sp 15:8.
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om rĳkdom hebt verzocht,a en
evenmin om de ziel van uw vĳ-
anden hebt verzocht, en gĳ voor
u om verstand hebt verzocht om
rechtszaken te horen,b 12 zie!
zal ik stellig naar uw woorden
doen.c Zie! Ik zal u stellig eenwĳs
en verstandig hart geven,d zo-
dat uws gelĳke v

´
o

´
or u niet ge-

weest is, en uws gelĳke na u niet
zal opstaan.e 13 En ook datge-
newaaromgĳniet hebt verzocht,
wil ik u geven,f zowel rĳkdomg

als heerlĳkheid, zodat er onder
de koningen niet

´
e

´
en uws gelĳ-

ke geweest zal zĳn, al uw dagen.h

14 En indien gĳ mĳn wegen zult
bewandelen door mĳn voorschrif-
ten en mĳn geboden te onderhou-
den,i juist zoals uw vader D _avid
heeft gewandeld,j wil ik ook uw
dagen verlengen.”k

15 Toen S _alomo ontwaakte,l

wel, zie, het was een droom ge-
weest. Daarop kwam hĳ naar Je-
r _uzalem en ging voor de arkm van
het verbond van Jehovah staan
en bracht brandoffers en droeg
gemeenschapsoffersn op en recht-
te een feestmaal aano voor al zĳn
dienaren.p

16 In die tĳd nu kwamen er
twee vrouwen, prostituees,q bĳ de
koning en gingenvoor hem staan.r

17 Toen zei de ene vrouw: „Neem
mĳ niet kwalĳk, mĳn heer,s ik en
deze vrouw wonen in

´
e

´
en huis, zo-

dat ik dicht bĳ haar in het huis heb
gebaard. 18 Nu gebeurde het op
de derde dag nadat ik had ge-
baard, dat ook deze vrouw ging
baren. En wĳ waren samen. Er
was geen vreemde bĳ ons in het
huis; niemand anders was in het
huis dan wĳ twee

¨
en. 19 Later

stierf de zoon van deze vrouw
’s nachts, doordat zĳ op hem had
gelegen. 20 Zĳ dan stond mid-
den in de nacht op en nam mĳn
zoon naast mĳ weg, terwĳl uw
slavin zelf sliep, en legde hem
aan haar eigen boezem, en haar
dode zoon legde zĳ aan mĳn boe-
zem. 21 Toen ik ’s morgens op-
stond om mĳn zoon te zogen,t wel,
zie, hĳ was dood. Ik bekeek hem

’s morgens dus goed en zie! het
bleek niet mĳn zoon te zĳn, die
ik gebaard had.” 22 Maar de
andere vrouw zei: „Neen, maar
mĳn zoon is de levende en uw
zoon is de dode!” Al die tĳd zei
de eerste vrouw: „Neen, maar uw
zoon is de dode en mĳn zoon is de
levende.” En zĳ bleven in tegen-
woordigheid van de koning spre-
ken.a

23 Ten slotte zei de koning: „De
een zegt: ’Dit is mĳn zoon, de le-
vende, en uw zoon is de dode!’,
en de ander zegt: ’Neen, maar uw
zoon is de dode en mĳn zoon is de
levende!’ ” 24 Vervolgens zei de
koning:b „Haalt mĳ een zwaard.”
Zĳ brachten het zwaard dus voor
het aangezicht van de koning.
25 Nu zei de koning: „Snĳdt het
levende kind in twee

¨
en en geeft

de ene helft aan de ene vrouw
en de andere helft aan de ande-
re.” 26 Terstond zei de vrouw
wier zoon de levende was tot de
koning (want haar innerlĳke ge-
voelensc werden jegens haar zoon
opgewekt,d zodat zĳ zei): „Neem
mĳ niet kwalĳk,e mĳn heer! Geeft
haar het levende kind. Brengt
het in geen geval ter dood.” Al
die tĳd zei die andere vrouw:
„Noch van mĳ noch van u zal
het worden. Snĳdt maar in twee-
en!”f 27 Daarop antwoordde de
koning en zei: „Geeft haar het le-
vende kind, en GIJ moogt het in
geen geval ter dood brengen. Zĳ
is zĳn moeder.”

28 En heel _Isra
¨
el kreeg de rech-

terlĳke beslissingg te horen die de
koning had bekendgemaakt; en zĳ
werden bevreesd wegens de ko-
ning,h want zĳ zagen dat de wĳs-
heidi van God in hemwas om rech-
terlĳke beslissingen ten uitvoer te
leggen.

4 En koning S _alomo bleef ko-
ning over heel _Isra

¨
el.j 2 En

dit zĳn de vorstenk die hĳ had:
Az _arja, de zoon van Z _adok,l de
priester; 3 Elih _oref en Ah _ia, de

l 1Kr 6:8; 1Kr 27:17; Ez 44:15.
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zonen van S _isa, secretarissen;a J _o-
safat,b de zoon van Ah _ilud, de
geschiedschrĳver; 4 en Ben _aja,c

de zoon van J _ojada, ging over het
leger,d en Z _adok en _Abjathare wa-
ren priesters; 5 en Az _arja, de
zoon van N _athan,f ging over de ge-
volmachtigden, en Z _abud, de zoon
van N _athan, was een priester,
de vriendg van de koning; 6 en
Ah _isar ging over de huishouding,
en Adon _iram,h de zoon van _Abda,
over degenen die tot dwangarbeid
waren verplicht.i

7 En S _alomo had twaalf gevol-
machtigden over heel _Isra

¨
el, en zĳ

voorzagen de koning en zĳn huis-
houding van voedsel. Zo werd aan
ieder opgelegd om

´
e

´
en maand in

het jaar voor het voedsel te zor-
gen.j 8 En dit waren hun na-
men: De zoon van Hur, in het
berglandvan _Efra

¨
ım;k 9 de zoon

van D _eker, in M _akaz en in S _a
¨
al-

biml en Beth-S _emesm en _Elon-
Beth-H _anan; 10 de zoon van H _e-
sed, in Ar _uboth (hĳ had S _ocho
en het hele land H _efer);n 11 de
zoon van Abin _adab: heel de berg-
rug van Doro (T _afath, S _alomo’s
dochter, zelf werd zĳn vrouw);
12 B _a

¨
ana, de zoon van Ah _ilud,

in T _a
¨
anachp en Meg _iddoq en heel

Beth-S _ean,r dat naast Z _arethans

onder J _izre
¨
elt ligt, van Beth-

S _ean tot _Abel-Meh _ola,u tot aan
de streek van J _okmeam;v 13 de
zoon van G _eber, in R _amoth-G _i-
leadw (hĳ had de tentendorpen
van J _a

¨
ır,x de zoon van Man _asse,

die in G _ilead liggen;y hĳ had de
streek _Argob,z die in B _asana ligt:
zestig grote steden met muren
en koperen grendels); 14 Ahi-
n _adab, de zoonvan _Iddo, in Maha-
n _a

¨
ım;b 15 Ahim _a

¨
az, in N _aftalic

(ook nam hĳ B _asmath, S _alomo’s
dochter, tot vrouw);d 16 B _a

¨
a-

na, de zoon van H _usai, in _Asere

en B _ealoth; 17 J _osafat, de zoon
van Par _uah, in _Issaschar;f 18 S _i-
me

¨
ı,g de zoon van _Ela, in B _enja-

min;h 19 G _eber, de zoon van _Uri,
in het land G _ilead,i het land van
S _ihon,j de koning der Amorieten,k

en van Og,l de koning van B _a-

san;a en erwas
´
e

´
en gevolmachtig-

de [over alle andere gevolmach-
tigden] die in het land waren.

20 J _uda en _Isra
¨
el waren talrĳk,

zo talrĳk als de zandkorrels die
aan de zee zĳn,b terwĳl zĳ aten en
dronken en zich verheugden.c

21 Wat S _alomo betreft, hĳ bleek
heerser te zĳn over alle konink-
rĳken van de Rivierd af tot het
land der Filistĳnen entot de grens
van Eg _ypte. Zĳ brachten geschen-
ken en dienden S _alomo al de da-
gen van zĳn leven.e

22 En S _alomo’s voedsel voor
elke dag bedroeg geregeld dertig
kor-matenf meelbloem en zestig
kor-maten meel, 23 tien vette
runderen en twintig weiderunde-
ren en honderd schapen, afgezien
van enkele herteng en gazellenh en
reebokken en gemeste koekoeken.
24 Want alles aan deze zĳde van
de Rivier,i van T _ifsah tot G _aza,j ja,
alle koningen aan deze zĳde van
de Rivier, hield hĳ in onderwor-
penheid;k en louter vredel werd
zĳn deel in elke streek die van
hem was, rondom. 25 En J _udam

en _Isra
¨
el bleven in zekerheid wo-

nen,n ieder onder zĳn eigen wĳn-
stok en onder zĳn eigen vĳgen-
boom,o van Dan tot Bers _eba,p al de
dagen van S _alomo.

26 En S _alomo kwam in het be-
zit van veertigduizend stalboxen
voor de paardenq voor zĳn wa-
gensr en twaalfduizend ruiters.

27 En deze gevolmachtigdens

voorzagen, ieder in hun maand,
koning S _alomo en iedereen die
tot de tafel van koning S _alomo
naderde, van voedsel. Zĳ lieten
het aan niets ontbreken. 28 En
de gerst en het stro voor de paar-
den en voor de spannen paardent

bleven zĳ overal naar toe bren-
gen, waar de plaats ook mocht
blĳken te zĳn, ieder overeenkom-
stig zĳn opdracht.u
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29 En God bleef S _alomo wĳs-
heida geven en een zeer grote
mate van verstandb en breedheid
van hart,c gelĳk het zand dat aan
de zeeoever is.d 30 En S _alomo’s
wĳsheid was overvloedigere dan
de wĳsheid van alle oosterlingenf

en dan al dewĳsheidvan Eg _ypte.g

31 En hĳ was wĳzer dan ieder
ander mens, dan _Ethan,h de Ez-
rahiet, en dan H _emani en K _alkolj

en D _arda, de zonen van M _ahol;
en zĳn faam werd [ruchtbaar] in
alle nati

¨
en rondom.k 32 En hĳ

kon drieduizend spreukenl spre-
ken, en zĳn liederenm bedroegen
er duizend vĳf. 33 En hĳ placht
te spreken over de bomen, van-
af de ceder die op de L _ibanon isn

tot de hysopo die aan de muur
uitschiet; en hĳ placht te spre-
ken over de viervoetige dierenp

en over de vliegende schepselenq

en over al wat zich beweegtr en
over de vissen.s 34 En uit alle
volken bleef men komen om S _a-
lomo’s wĳsheid te horen,t ja, van
alle koningen der aarde die van
zĳn wĳsheid hadden gehoord.u

5 Nu zond H _iram,v de koning
van T _yrus,w zĳn dienarenx

naar S _alomo, want hĳ had ge-
hoord dat men hem in de plaats
van zĳn vader tot koning had ge-
zalfd; H _iram had zich namelĳk
altĳd doen kennen als iemand
die liefde voor D _avid koesterde.y

2 Hierop zond S _alomo een bood-
schap aan H _iram en liet zeggen:z

3 „Gĳ weet zelf heel goed dat
mĳn vader D _avid geen huis voor
de naam van Jehovah, zĳn God,
heeft kunnen bouwen wegens de
oorloga waarmee zĳ hem omring-
den, totdat Jehovah hen onder
zĳn voetzolen legde. 4 En nu
heeft Jehovah, mĳn God, mĳ rond-
om rust gegeven.b Er is geen te-
genstrever en er gebeurt niets
kwaads.c 5 En zie, ik denk er-
over een huis voor de naam van
Jehovah, mĳn God, te bouwen,d

juist zoals Jehovah mĳn vader D _a-
vid beloofd heeft, toen hĳ zei: ’Uw
zoon, die ik in uw plaats op uw

troon zal zetten, d
´
ı
´
e zal het huis

voor mĳn naam bouwen.’a 6 Nu
dan, gebied dat men voor mĳ ce-
ders van de L _ibanonb kapt; en
mĳn eigen knechten zullen met
uw knechten blĳken te zĳn, en het
loon van uw knechten zal ik u ge-
ven overeenkomstig alles wat gĳ
zeggen moogt, want gĳ weet zelf
heel goed dat er onder ons nie-
mand is die zo bomen weet te kap-
pen als de Sidoni

¨
ers.”c

7 Nu geschiedde het dat zo-
dra H _iramd de woorden van S _a-
lomo hoorde, hĳ zich terstond
zeer verheugde, en hĳ zei vervol-
gens: „Gezegende is heden Jeho-
vah, omdat hĳ D _avid een wĳzef

zoon gegeven heeft over dit tal-
rĳke volk!”g 8 Bĳgevolg liet H _i-
ram aan S _alomo zeggen: „Ik heb
[de boodschap] gehoord die gĳ
tot mĳ hebt gezonden. Ik voor
mĳ zal al uw welbehagen doen
inzake de stammen van cederbo-
men en de stammen van jenever-
bomen.h 9 Mĳn knechten zelf
zullen ze van de L _ibanoni naar
de zee afvoeren; en ik voor mĳ
zal ze in vlotten leggen [en] over
zee [vervoeren] helemaal naar
de plaats die gĳ mĳ zult doen
weten;j en daar zal ik ze stel-
lig uit elkaar laten nemen en gĳ,
van uw kant, zult ze wegvoeren;
en gĳ, van uw kant, zult mĳn
welbehagen doen door het voed-
sel voor mĳn huishouding te ver-
schaffen.”k

10 Zo werd H _iram iemand die
aan S _alomo stammen van ce-
derbomen en stammen van je-
neverbomen gaf overeenkomstig
al zĳn welbehagen. 11 En S _a-
lomo, van zĳn kant, gaf H _iram
twintigduizend kor-matenl tarwe
als voedselvoorraden voor zĳn
huishouding en twintig kor-maten
gestotenm olie. Dit was hetgeen
S _alomo H _iram jaar op jaar bleef
geven.n 12 En Jehovah gaf zĳ-
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nerzĳds wĳsheidaan S _alomo, juist
zoals hĳ hem had beloofd;a en
er ontstond vrede tussen H _iram
en S _alomo, en die beiden sloten
voorts een verbond.

13 En koning S _alomo liet uit
heel _Isra

¨
el voortdurend degenen

opkomen die tot dwangarbeid wa-
ren verplicht; en zĳ die tot dwang-
arbeid waren verplicht,b bedroe-
gen dertigduizend man. 14 En
hĳ stuurde hen steeds in ploegen
van tienduizend per maand naar
de L _ibanon. Een maand bleven
zĳ dan op de L _ibanon [en] twee
maanden thuis;c en Adon _iramd

ging over degenen die tot dwang-
arbeide waren verplicht.f 15 En
S _alomo kreegg zeventigduizend
lastdragersh en tachtigduizend
[steen]houwersi in het gebergte,j

16 afgezien van S _alomo’s vorste-
lĳke gevolmachtigdenk die over
het werk gingen, drieduizend
driehonderd voormannenl over
het volk dat het werk verricht-
te. 17 Bĳgevolg gebood de ko-
ning grote stenen, dure stenen,m

uit de groeve te halen omhet fun-
damentn van het huis met gehou-
wen stenen te leggen.o 18 Het
houwen werd dus gedaan door
de bouwlieden van S _alomo en de
bouwlieden van H _iram en de Ge-
balieten,p en zĳ bleven de stam-
men en de stenen gereedmaken
om het huis te bouwen.

6 Nu geschiedde het in het vier-
honderd tachtigste jaar nadat

de zonen van _Isra
¨
el uit het land

Eg _ypte waren getrokken,q in het
vierde jaar,r in de maand Ziv,s dat
is de tweede maand,t nadat S _alo-
mo koning over _Isra

¨
el was gewor-

den, dat hĳ ertoe overging het
huis voor Jehovah te bouwen.u

2 En het huis dat koning S _alomo
voor Jehovah bouwde,v was zes-
tig elw lang entwintig [el] breed en
dertig el hoog.x 3 Ende voorhaly

v
´
o

´
or de tempel van het huis was

twintig el lang, v
´
o

´
or de breedte

van het huis. Tien el was ze diep,
v

´
o

´
or het huis.

4 Verder maakte hĳ voor het

huis vensters met steeds smaller
wordende kozĳnen.a 5 Voorts
bouwde hĳ tegen de muur van
het huis rondom een zĳaanbouw,
[tegen] de muren van het huis
rondom de tempel en het bin-
nenste vertrek,b en maakte rond-
om zĳvertrekken.c 6 Het onder-
ste zĳvertrek was vĳf el breed en
het middelste was zes el breed
en het derde was zeven el breed;
want hĳ bracht aan de buiten-
kant van het huis rondom insprin-
gingend aan, om niet in de muren
van het huis in te grĳpen.e

7 Toen nu het huis werd ge-
bouwd, werd het opgetrokken van
reeds afgewerkte steenf uit de
groeve; en hamers en bĳlen of
wat voor ĳzeren werktuigen maar
ook, werden niet in het huisg ge-
hoord toen het werd gebouwd.
8 De ingangh van het onderste zĳ-
vertrek was aan de rechterzĳde
van het huis, en langs een wentel-
trap placht men op te gaan naar
het middelste, en van het mid-
delste naar het derde. 9 Voorts
bouwde hĳ verder aan het huis
om het te voltooien,i en hĳ dekte
het huis met balken en rĳen van
cederhout.j 10 Bovendien bouw-
de hĳ de zĳvertrekken,k die vĳf el
hoog waren, tegen het gehele huis
aan, en ze zaten door middel van
cederbalkenl aan het huis vast.

11 Ondertussen kwam het
woord van Jehovah tot S _alomo,m

dat luidde:n 12 „Wat dit huis be-
treft dat gĳ bezig zĳt te bouwen
— indien gĳ in mĳn inzettingen
zult wandeleno en mĳn rechter-
lĳke beslissingen ten uitvoer zult
leggenp en werkelĳk al mĳn gebo-
den zult onderhouden door daarin
te wandelen,q dan zal ik stellig je-
gens u mĳn woord gestand doen
dat ik tot uw vader D _avid gespro-
ken heb;r 13 en ik zal inderdaad
te midden van de zonen van _Isra

¨
el

verblĳvens en ik zal mĳn volk _Is-
ra

¨
el niet verlaten.”t

14 En S _alomo bouwde verder
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aan het huis omhet te voltooien.a

15 Hĳ dan bouwde de muren van
het huis van binnen met cede-
ren planken. Van de vloer van het
huis tot aan de balken van het
plafond bekleedde hĳ het van bin-
nen met hout; en vervolgens be-
kleedde hĳ de vloer van het huis
met planken van jenever[hout].b

16 Voorts bouwde hĳ twintig el
aan de achterzĳden van het huis
met cederen planken, van de vloer
tot aan de zolderbalken, en van
binnen bouwde hĳ er het binnen-
stec vertrek voor, het Allerheilig-
ste.d 17 En veertig el bleek het
huis te zĳn, dat wil zeggen de tem-
pele daarv

´
o

´
or.f 18 En [het] ce-

derhout aan het huis van binnen
was [versierd] met snĳwerk van
pompoenvormigeg ornamenten en
slingers van bloesems.h Alles was
cederhout; er was geen steen te
zien.

19 En het binnenstei vertrek in
het inwendige van het huis bracht
hĳ van binnen in gereedheid, om
daar de arkj van het verbond van
Jehovah te plaatsen.k 20 En het
binnenste vertrek was twintig el
lang en twintig el breedl en twin-
tig el hoog; voorts bekleedde hĳ
het met zuiver goudm en bekleed-
de het altaarn met cederhout.
21 Vervolgens bekleeddeo S _alo-
mo het huis van binnen met zui-
ver goudp en liet gouden kettin-
genq v

´
o

´
or het binnenste vertrek

langs lopenr en bekleedde het met
goud. 22 En het hele huis be-
kleedde hĳ met goud,s totdat het
hele huis was voltooid; en het ge-
hele altaart dat bĳ het binnenste
vertrek stond, bekleedde hĳ met
goud.u

23 Verder maakte hĳ in het bin-
nenste vertrek twee cherubsv van
oliehoudend hout; de hoogte van
elk was tien el.w 24 En vĳf el
was de ene vleugel van de che-
rub en vĳf el was de andere vleu-
gel van de cherub. Tien el was
het van de punt van zĳn vleu-
gel tot de punt van zĳn vleugel.x

25 En de tweede cherub was tien

el. De twee cherubs hadden de-
zelfde afmeting en dezelfde vorm.
26 De hoogte van de ene che-
rub was tien el en evenzo die
van de andere cherub. 27 Toen
plaatste hĳ de cherubs in het bin-
nenste huis, zodat de vleugels van
de cherubs uitgespreid waren.a

Aldus reikte de vleugel van de
ene tot de muur en de vleugel
van de andere cherub reikte tot
de andere muur; en hun vleu-
gels waren naar het midden van
het huis [gericht], terwĳl vleu-
gel aan vleugel reikte.b 28 Bo-
vendien bekleedde hĳ de cherubs
met goud.c

29 En al de murenvan het huis
rondom besneed hĳ met ingegra-
veerd snĳwerk van cherubsd en
palmfigurene en graveersels van
bloesems,f van binnen en van bui-
ten; 30 en de vloerg van het
huis bekleedde hĳ met goud, van
binnen en van buiten. 31 En de
ingang van het binnenste vertrek
maakte hĳ met deurenh van olie-
houdendi hout: zĳpilaren, deur-
posten [en] een vĳfde. 32 En de
twee deuren waren van oliehou-
dend hout, en hĳ sneed daarop
snĳwerk van cherubs en palmfi-
guren en de graveersels van bloe-
sems, en hĳ bekleedde ze met
goud; en hĳ dreef het goud ver-
volgens op de cherubs en de palm-
figuren. 33 Zo maakte hĳ het
ook voor de ingang van de tem-
pel: de deurposten van oliehou-
dend hout, vierkant. 34 En de
twee deuren waren van jenever-
hout.j De twee vleugels van de
ene deur draaiden op tappen, en de
twee vleugels van de andere deur
draaiden op tappen.k 35 En hĳ
sneed cherubs en palmfiguren en
graveersels van bloesems, en hĳ
bekleedde de afbeeldingen met
bladgoud.l

36 Voorts bouwde hĳ het bin-
nenstem voorhof met drie rĳenn

gehouwen steen en een rĳ ceder-
balken.

37 In het vierde jaar werd het
fundamento van het huis van Je-
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hovah gelegd, in de maanmaand
Ziv;a 38 en in het elfde jaar, in
de maanmaand Bul, dat is de acht-
ste maand, werd het huis wat
al zĳn onderdelen en het gehele
planb ervan betreft voltooid;c hĳ
besteedde dus zeven jaar aan het
bouwen ervan.

7 En zĳn eigen huis bouwde S _a-
lomo in dertien jaar,d zodat hĳ

zĳn gehele eigen huis voltooide.e

2 Voorts bouwde hĳ het Huis
van het Libanonwoud,f honderd
el lang en vĳftig el breed en der-
tig el hoog, op vier rĳen zuilen
van cederhout; en er lagen bal-
keng van cederhout op de zuilen.
3 En het was van boven met ce-
derhout beschoten,h op de draag-
balken die op de vĳfenveertig zui-
len rustten. Er waren er vĳftien
in een rĳ. 4 Wat in kozĳnen ge-
vatte vensters betreft, [daarvan]
waren er drie rĳen, en er was
een lichtopeningi tegenover een
lichtopening in drie verdiepingen.
5 En alle ingangen en de deur-
posten stonden rechthoekig [op
het] kozĳn,j en ook de voorkant
van de lichtopening tegenover
een lichtopening in drie verdie-
pingen.

6 En de Zuilenvoorhal maak-
te hĳ vĳftig el lang en dertig el
breed; en daarv

´
o

´
or was nog een

voorhal met zuilen en een balda-
kĳn ervoor.

7 Wat deTroonvoorhalk betreft,
waar hĳ zou rechtspreken, hĳ
maakte de gerechtsvoorhal;l en
men beschoot die van de vloer
tot aan de zolderbalken met ce-
derhout.m

8 Wat het huis van hem be-
treft waar hĳ moest wonen, in
het andere voorhof,n het lag op
een afstand van het huis dat bĳ
de Voorhal behoorde. Het bleek
hieraan gelĳk te zĳn wat de uit-
voering betreft. Voorts bouwde
hĳ nog een huis gelĳk aan deze
Voorhal voor Farao’s dochter,o die
S _alomo [zich tot vrouw] genomen
had.

9 Al deze [gebouwen] waren
[opgetrokken van] durea stenen
overeenkomstig de afmetingen,
gehouwen, met steenzagen ge-
zaagd, van binnen en van buiten,
en van het fundament tot aan
de afdekking, en van buiten tot
aan het grote voorhof.b 10 En
de dure stenen die als fundament
waren gelegd, waren grote ste-
nen, stenen van tien el en stenen
van acht el. 11 En daarboven
waren dure stenen overeenkom-
stig de afmetingen, gehouwen, en
ook cederhout. 12 Wat het gro-
te voorhof betreft, rondom waren
drie rĳenc van gehouwen steen
en een rĳ balken van cederhout;
en [zo was het] ook met het bin-
nensted voorhof van het huise van
Jehovah en met de voorhalf van
het huis.

13 Nu liet koning S _alomo H _i-
ramg uit T_yrus halen. 14 Hĳ was
de zoon van een weduwvrouw uit
de stam N _aftali, en zĳn vader was
een Tyri

¨
er,h een koperbewerker;i

en hĳ was vervuld met de wĳsheid
en het verstandj en de kennis om
allerlei werk in koper te verrich-
ten. Bĳgevolg kwam hĳ bĳ koning
S _alomo en ging al zĳn werk doen.

15 Toen goot hĳ de twee kope-
ren zuilen;k achttien el was elke
zuil hoog, en met een koord van
twaalf el kon men elk van de
twee zuilen omspannen.l 16 En
twee kapitelen maakte hĳ om
die op de toppen van de zuilen
te plaatsen, gegoten uit koper.m

Vĳf el was de hoogte van het ene
kapiteel en vĳf el was de hoogte
van het andere kapiteel. 17 Er
waren netten van netwerk, ge-
draaide ornamenten van ketting-
werk,n voor de kapitelen die op
de top van de zuilen waren;o ze-
ven voor het ene kapiteel en ze-
ven voor het andere kapiteel.
18 Vervolgens maakte hĳ de gra-
naatappels en [wel] twee rĳen
rondom op het ene netwerk om
de kapitelen te bedekken die op
de top van de zuilen waren; en
evenzo deed hĳ voor het andere
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kapiteel.a 19 Ende kapitelen die
op de top van de zuilen bĳ de
voorhal waren, hadden leliewerk,b

van vier el. 20 En de kapitelen
waren op de twee zuilen, ook
bovenaan dicht bĳ de buik die
tegen het netwerk aan zat; en
er waren tweehonderd granaat-
appelsc in rĳen rondomop elk ka-
piteel.

21 Voorts richtte hĳ de zuilend

op die bĳ de voorhale van de tem-
pel behoorden. Zo richtte hĳ de
rechtse zuil op en gaf die de naam
J _achin, en daarna richtte hĳ de
linkse zuil op en gaf die de naam
B _oaz. 22 En op de top van de
zuilenwas leliewerk. En het werk
aan de zuilen werd geleidelĳk vol-
tooid.

23 Voorts maakte hĳ de gego-
ten zee,f tien el van de ene rand
tot de andere rand, helemaal rond;
en ze was vĳf el hoog, en met een
snoer van dertig el kon men haar
rondom omspannen.g 24 En on-
der haar rand waren rondom pom-
poenvormigeh ornamenten,i die
haar omgaven, tien in een el, die
de zee geheel omringden,j twee
rĳen van de pompoenvormige or-
namenten in

´
e

´
en gietsel met haar

gegoten. 25 Ze stond op twaalf
stieren,k drie die naar het noor-
den keken, en drie die naar het
westen keken, en drie die naar
het zuiden keken, en drie die naar
het oosten keken; en de zee was
erbovenop, en al hun achterdelen
waren naar het midden [gekeerd].l

26 En de dikte ervan was een
handbreedte;m en de rand ervan
was op dezelfde wĳze gemaakt
als de randvan een beker, als een
leliebloesem.n Tweeduizend bath-
mateno bevatte ze gewoonlĳk.p

27 Verder maakte hĳ de tien
koperen wagentjes;q elk wagen-
tje was vier el lang en vier el
breed en drie el hoog. 28 En de
uitvoering van de wagentjes was
als volgt: ze hadden zĳwanden,
en de zĳwanden waren tussen
de dwarsbalken. 29 En op de
zĳwanden die tussen de dwars-

balken waren, waren leeuwen,a

stierenb en cherubs,c en op de
dwarsbalken was het evenzo. Bo-
ven en onder de leeuwen en de
stieren waren kransend van hang-
werk. 30 En elk wagentje had
vier koperen wielen, met kope-
ren assen; en zĳn vier hoekstuk-
ken vormden er steunsels voor.
Onder het bekkenwaren de steun-
sels, gegoten met kransen tegen-
over elk. 31 En zĳn opening van
binnentot de steunsels en naar bo-
ven was [?] el; en zĳn opening was
rond, de uitvoering van een on-
derstel van anderhalve el, en ook
aan zĳn opening was beeldwerk.
En hun zĳwanden waren vierhoe-
kig, niet rond. 32 En de vier
wielen waren onder de zĳwanden,
en de steunsels van de wielen wa-
ren bĳ het wagentje; en de hoog-
te van elk wiel was anderhalve
el. 33 En de uitvoering van de
wielen was als de uitvoering van
een wagenwiel.e Hun steunsels
en hun velgen en hun spaken en
hun naven waren allemaal gego-
ten. 34 En er waren vier steun-
sels op de vier hoeken van elk
wagentje; zĳn steunsels maakten
´
e

´
en geheel uit met het wagentje.

35 En boven op het wagentje was
[een onderstel] van een halve el
hoog, helemaal rond; en boven op
het wagentje vormden zĳn zĳden
en zĳn zĳwanden er

´
e

´
en geheel

mee. 36 Voorts graveerdef hĳ op
de platen van zĳn zĳden en op
zĳn zĳwanden cherubs, leeuwen
en palmfiguren overeenkomstig
de vrĳe ruimte van elk, en kran-
sen rondom.g 37 Op deze wĳze
maakte hĳ de tien wagentjes;h ze
hadden alle

´
e

´
en gietsel,i

´
e

´
en af-

meting,
´
e

´
en vorm.

38 Vervolgens maakte hĳ tien
koperen bekkens.j Veertig bath-
maten kon elk bekken bevatten.
Elk bekken was vier el. Voor de
tien wagentjes was er

´
e

´
en bek-

ken op elk wagentje. 39 Daar-
na zette hĳ vĳf wagentjes aan de
rechterkant van het huis en vĳf
aan de linkerkant van het huis;k

en de zee zelf zette hĳ aan de
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rechterkant van het huis oost-
waarts, tegen het zuiden.a

40 En H _iramb maakte geleide-
lĳk de bekkensc en de schoppend

en de schalen.e Ten slotte was
H _iram gereedf met het verrich-
ten van al het werk dat hĳ voor
koning S _alomo met betrekking
tot het huis van Jehovah deed:
41 De twee zuileng en de bolvor-
mige kapitelenh die op de top van
de twee zuilen waren, en de twee
netwerkeni ter bedekking van de
twee ronde kapitelen die op de
top van de zuilen waren, 42 en
de vierhonderd granaatappelsj

voor de twee netwerken, twee
rĳen granaatappels voor elk net-
werk, ter bedekking van de twee
bolvormige kapitelen die op de
twee zuilenwaren; 43 en de tien
wagentjesk en de tien bekkensl op
de wagentjes, 44 en de ene zeem

en de twaalf stieren onder de zee;n

45 en de bakken en de schoppen
en de schalen en al dit gerei,o

dat H _iram van gepolĳst koper
voor koning S _alomo maakte voor
het huis van Jehovah. 46 In het
Jordaandistrictp goot de koning ze
in lemenvormen, tussen S _ukkothq

en Z _arethan.r

47 En S _alomo liet al het ge-
reis [ongewogen] wegens de bui-
tengewoon grote hoeveelheid.t

Het gewicht van het koper werd
niet vastgesteld.u 48 En S _alomo
maakte geleidelĳk al het gerei dat
bĳ het huis van Jehovah behoor-
de, het gouden altaarv en de tafelw

waarop het toonbrood lag, van
goud, 49 en de lampenstandaar-
den,x vĳf rechts en vĳf links v

´
o

´
or

het binnenste vertrek, van zuiver
goud,y en de bloesemsz en de lam-
pena en de snuiters,b van goud,
50 en de bekkens en de lichtdo-
versc en de schalend en de bekerse

en de vuurpotten,f van zuiver
goud, en de pannen voor de deu-
reng van het binnenste huis, dat
wil zeggen het Allerheiligste, en
voor de deurenh van het huis van
de tempel,i van goud.

51 Ten slotte kwam al het

werk dat koning S _alomo met be-
trekking tot het huis van Jeho-
vah moest doen, tot voltooiing;a

en S _alomo bracht nu alles wat
zĳn vader D _avid geheiligd hadb

erin; het zilver en het goud en
de voorwerpen legde hĳ bĳ de
schatten van het huis van Jeho-
vah.c

8 In die tĳd riep S _alomod voorts
de ouderee mannen van _Is-

ra
¨
el, alle stamhoofden,f de over-

sten van de vaderen,g van de zo-
nen van _Isra

¨
el, bĳ koning S _alomo

te Jer _uzalem bĳeen,h om de ark
van het verbondi van Jehovah op
te voeren uit de Stad van D _a-
vid,j dat wil zeggen S _ion.k 2 Zo
kwamen alle mannen van _Isra

¨
el

samen bĳ koning S _alomo in de
maanmaand _Ethanim, dat is de
zevende maand,l op het feest.m

3 Derhalve kwamen alle oudere
mannenvan _Isra

¨
el, en de priesters

gingen de Arkn dragen.o 4 Zĳ
dan voerden de ark van Jehovah
en de tentp der samenkomstq en
al het heilige gerei dat in de tent
was op; de priesters en de levie-
tenr danvoerden ze op.s 5 En ko-
ning S _alomo en met hem de gehe-
le vergadering van _Isra

¨
el, zĳ die

hun afspraak met hem nakwa-
men, warenv

´
o

´
or deArk, terwĳl zĳ

schapen en runderen ten slachtof-
fer brachten,t die vanwege de gro-
te hoeveelheid niet berekend of
geteld konden worden.u

6 Toen brachten de priesters
de arkv van het verbond van Je-
hovah op haar plaats,w in het bin-
nenste vertrek van het huis, het
Allerheiligste, onder de vleugels
van de cherubs.x

7 Want de cherubs spreidden
hun vleugels uit over de plaats
van de Ark, zodat de cherubs de
Ark en haar draagbomen van bo-
ven af beschut hielden.y 8 Maar
de draagbomenz bleken lang te
zĳn, zodat de uiteinden van de

r 1Kr 23:27; s 2Kr 5:5; t 1Kr 16:1; Sp 3:9; u 2Kr

5:6; v 2Sa 6:17; 2Kr 5:7; Opb 11:19; w Ex 26:33;

Ex 40:21; x 1Kon 6:27; Ps 80:1; Ez 10:5; y Ex

25:20; Ex 37:9; 2Kr 5:8; z Ex 25:14; Ex 37:4.

HFDST. 7

a 2Kr 4:10

b 1Kon 7:13

2Kr 2:13

2Kr 4:11

c 2Kr 4:6

d Ex 27:3

2Kon 25:14

2Kr 4:16

Jer 52:18

e Ex 24:6

2Kr 4:8

f Ex 39:32

Ex 39:43

g 1Kon 7:15

h 2Kr 4:12

i 1Kon 7:17

j 1Kon 7:20

k 1Kon 7:27

l 1Kon 7:38

m 1Kon 7:23

n 2Kr 4:15

o 1Kon 7:40

p 2Kr 4:17

q Ge33:17

r Joz 3:16

1Kon 4:12

s Ex 38:3

t 2Kr 4:18

u 1Kr 22:14

1Kr 22:16

v Ex 37:25

w Ex 37:10

2Kr 4:19

x Ex 25:37

Ex 37:17

Opb 1:20

Opb 2:5

y 2Kr 4:20

z 1Kon 6:18

a Ex 37:23

Nu8:2

2Kr 29:7

Lu 12:35

b Ex 25:38

Nu4:9

2Kr 4:21

c 2Kon 12:13

Jer 52:18

d 2Kr 4:22

e Ex 25:29

Nu7:86

f Le 16:12

g 1Kon 6:31

h 1Kon 6:33

i 1Kon 6:5

�����������������������������

2ekolom

a Ex 40:33

b 2Sa 8:11

c 2Kr 5:1

�����������������������������

HFDST. 8

d 2Kr 5:2

e Joz 23:2

f Joz 24:1

g Nu7:2

h 1Kr 28:1

Pr 1:1

i 2Sa 6:17

j 2Sa 5:7

k 1Kr 11:5

l Le 16:29

Le 23:34

De 16:13

m 2Kr 5:3

n 2Kr 5:4

o 1Kr 15:2

p 2Kr 1:13

q Ex 40:2

461 Gerei. Tempel voltooid. Ark 1 KONINGEN 7:40–8:8



draagbomen zichtbaar waren van-
uit het Heilige v

´
o

´
or het binnen-

ste vertrek, maar buiten waren ze
niet zichtbaar. En daar zĳn ze nog
steeds, tot op deze dag.a 9 Er
was niets in de Ark dan de twee
stenen tafelenb die M _ozes in H _o-
reb erin had gelegd,c toen Jehovah
[een verbond] had geslotend met
de zonen van _Isra

¨
el bĳ hun uit-

tocht uit het land Eg _ypte.e

10 Nu geschiedde het toen de
priesters uit de heilige plaats
naar buiten traden, dat de wolkf

het huis van Jehovah vervulde.
11 En de priestersg konden van-
wege de wolk niet blĳven staan
om hun dienst te verrichten,h

want de heerlĳkheidi van Jeho-
vah vervulde het huis van Jeho-
vah.j 12 In die tĳd zei S _alomo:
„Jehovah zelf heeft gezegd in de
dikke donkerheid te willen verblĳ-
ven.k 13 Ik heb met succes een
huis als verheven woning voor u
gebouwd,l een vaste plaatsm waar
gĳ tot onbepaalde tĳd kunt wo-
nen.”n

14 Toen keerde de koning zich
om en ging de gehele gemeen-
te van _Isra

¨
el zegenen,o terwĳl de

gehele gemeente van _Isra
¨
el over-

eind stond. 15 Vervolgens zei
hĳ: „Gezegend is Jehovah,p de
God van _Isra

¨
el, die met zĳn eigen

mond met mĳn vader D _avid heeft
gesprokenq en met zĳn eigen hand
de vervulling tot stand heeft ge-
bracht,r want hĳ zei: 16 ’Sinds
de dag dat ik mĳn volk _Isra

¨
el uit

Eg _ypte uitleidde, heb ik geen stad
uit alle stammen van _Isra

¨
el ge-

kozens om er een huis te bou-
went waar mĳn naamu zou blĳven;
maar ik zal D _avid uitkiezen om
voortaan aan het hoofd van mĳn
volk _Isra

¨
el te staan.’v 17 Voorts

lag het mĳn vader D _avid na aan
het hart een huis te bouwen voor
de naam van Jehovah, de God van

_Isra
¨
el.w 18 Maar Jehovah zei tot

mĳn vader D _avid: ’Omdat geble-
ken is dat het u na aan het hart
lag een huis te bouwen voor mĳn
naam, hebt gĳ goed gedaan, om-

dat gebleken is dat het u na aan
het hart lag.a 19 Alleen zult niet
gĳ het huis bouwen, maar uw
zoon, die uit uw lendenen voort-
komt, d

´
ı
´
e zal het huis voor mĳn

naam bouwen.’b 20 En Jehovah
heeft vervolgens zĳnwoord dat hĳ
gesproken had gestand gedaan,c

opdat ik zou opstaan in de plaats
van mĳn vader D _avid en op de
troon van _Isra

¨
el zou zitten,d juist

zoals Jehovah gesproken had, en
opdat ik het huis voor de naam
van Jehovah, de God van _Isra

¨
el,

zou bouwen,e 21 en opdat ik er
een plaats zou bepalen voor de
Ark, waar het verbondf van Jeho-
vah is dat hĳ met onze voorva-
ders gesloten heeft toen hĳ hen
uitleidde uit het land Eg _ypte.”

22 Toen ging S _alomo voor het
altaar van Jehovah staan,g ten
aanschouwen van de gehele ge-
meente van _Isra

¨
el, en hĳ breid-

de nu zĳn handpalmen uit naar
de hemel;h 23 en hĳ zei vervol-
gens: „O Jehovah, de God van _Is-
ra

¨
el,i er is in de hemel boven of

op de aarde beneden geen God als
gĳ,j die zich houdt aan het ver-
bond en de liefderĳke goedheidk

jegens uw knechten,l die met ge-
heel hun hart voor uwaangezicht
wandelen,m 24 gĳ die u jegens
uw knecht D _avid, mĳn vader, ge-
houden hebt aan wat gĳ hem be-
loofd hadt, zodat gĳ met uw eigen
mond de belofte deedt, en met uw
eigen hand hebt gĳ de vervulling
tot stand gebracht, zoals [blĳkt]
op deze dag.n 25 En nu, o Je-
hovah, de God van _Isra

¨
el, houd

u jegens uw knecht D _avid, mĳn
vader, aan wat gĳ hem beloofd
hebt door te zeggen: ’Er zal van
u geen man van voor mĳn aan-
gezicht worden afgesneden die op
de troon van _Isra

¨
el zit,o indien

uw zonen slechts acht zullen ge-
ven op hun weg door voor mĳn
aangezicht te wandelen net zoals
gĳ voor mĳn aangezicht hebt ge-
wandeld.’ 26 En nu, o God van
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_Isra
¨
el, laat uw beloftea die gĳ uw

knecht D _avid, mĳn vader, hebt
gedaan, alstublieft betrouwbaar
blĳken te zĳn.

27 Maar zal God waarlĳk op
aarde wonen?b Zie! De hemel,c ja,
zelfs de hemel der hemelen,d kan
u niet bevatten;e hoeveel minder
dan dit huisf dat ik gebouwd heb!
28 En gĳ moet u wenden tot het
gebedg van uw knecht en tot zĳn
verzoek om gunst,h o Jehovah,
mĳn God, om te luisteren naar
het smekende geroep en naar het
gebed waarmee uw knecht heden
voor uw aangezicht bidt;i 29 op-
dat uw ogen nacht en dag ge-
opend mogen blĳken te zĳnj naar
dit huis, naar de plaats waarvan
gĳ hebt gezegd: ’Mĳn naam zal
daar blĳken te zĳn’,k om te luiste-
ren naar het gebed waarmee uw
knecht in de richting van deze
plaats bidt.l 30 En gĳ moet luis-
teren naar het verzoek om gunstm

van de zĳde van uw knecht en
van uw volk _Isra

¨
el, waarmee zĳ in

de richting van deze plaats bidden;
en moogt gĳ, van uw zĳde, horen
in de plaats uwer woning, in de he-
mel,n en gĳ moet horen en ver-
geven.o

31 Wanneer een mantegen zĳn
naaste zondigt,p en hĳ hem wer-
kelĳk een vloek oplegt om hem
aan de vloek bloot te stellen,q en
hĳ werkelĳk [met betrekking tot]
de vloek voor uw altaar komt in
dit huis, 32 moogt gĳ, van uw
kant, dan vanuit de hemel ho-
ren, en gĳ moet handelend optre-
den en uw knechten richten door
de goddeloze goddeloos te ver-
klaren door zĳn gedrag op zĳn
eigen hoofd te doen neerkomen,r

en door de rechtvaardige recht-
vaardig te verklarens door hem te
geven overeenkomstig zĳn eigen
rechtvaardigheid.t

33 Wanneer uw volk _Isra
¨
el de

nederlaag lĳdt voor de vĳand,u

omdat zĳ tegen u zĳn blĳven zon-
digen,v en zĳ inderdaad tot u te-
rugkerenw en uw naam prĳzenx

en biddeny en u om gunst verzoe-

ken in dit huis,a 34 moogt g
´
ı
´
j

dan vanuit de hemel horen, en gĳ
moet de zonde van uw volk _Is-
ra

¨
el vergevenb en gĳ moet hen

terugbrengenc naar de grond die
gĳ aan hunvoorvaders hebt gege-
ven.d

35 Wanneerde hemel toegeslo-
ten wordt zodat er geen regen
valt,e omdat zĳ tegen u zĳn blĳ-
ven zondigen,f en zĳ werkelĳk in
de richting van deze plaats bid-
deng en uw naam prĳzen en zĳ
zich van hun zonde afkeren, om-
dat gĳ hen zĳt blĳven kwellen,h

36 moogt g
´
ı
´
j dan vanuit de he-

mel horen, en gĳ moet de zonde
vanuw knechten, ja, vanuw volk
_Isra

¨
el, vergeven, want gĳ onder-

wĳsti hen in de goede weg die
zĳ dienen te bewandelen;j en gĳ
moet regen gevenk op uw land
dat gĳ uw volk als erfelĳke bezit-
ting hebt gegeven.

37 Ingeval er hongersnoodl

komt in het land, ingeval er pes-
tilentiem komt, ingeval er [ko-
ren]brand, meeldauw,n sprink-
hanen,o kakkerlakkenp komen;
ingeval hun vĳand hen belegert in
het land van hun poorten — eni-
gerlei plaag, enigerlei kwaal —
38 welk gebed,q welk verzoek om
gunstr er ook moge komen van de
zĳde van enig mens [of] van heel
uw volk _Isra

¨
el,s omdat ieder van

hen de plaag van zĳn eigen hart
kent,t en zĳ werkelĳk hun hand-
palmen uitbreiden naar dit huis,u

39 moogt g
´
ı
´
j danvanuit de hemel,v

uw vaste woonplaats,w horen, en
gĳ moet vergevenx en handelend
optredeny en een ieder geven over-
eenkomstig al zĳn wegen,z daar
gĳ zĳn hart kenta (want g

´
ı
´
j alleen

kent het hart van alle mensen-
zonen heel goed);b 40 opdat zĳ u
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vrezena al de dagen dat zĳ leven op
de oppervlakte van de aardbodem
die gĳ aan onze voorvaders hebt
gegeven.b

41 En ook naar de buitenlan-
der,c die geen deel uitmaakt van
uw volk _Isra

¨
el en die wegens uw

naam werkelĳk uit een ver land
komtd 42 (want men zal stellig
van uw grote naame en van uw
sterke handf en van uw uitge-
strekte arm horen), en hĳ komt
inderdaad en bidt in de richting
van dit huis,g 43 moogt g

´
ı
´
j van-

uit de hemel, uw vaste woon-
plaats,h luisteren, en gĳ moet doen
overeenkomstig alles waarom de
buitenlander tot u roept;i opdat
alle volken der aarde uw naam le-
ren kennen,j zodat zĳ u vrezen,
evenals uw volk _Isra

¨
el, en zodat

zĳ weten dat uw eigen naam uit-
geroepen is over dit huis dat ik
heb gebouwd.k

44 Ingeval uw volk ten strĳde
uittrektl tegen zĳn vĳand op de
weg waarlangs gĳ hen zendt,m en
zĳ inderdaad tot Jehovah biddenn

in de richting van de stad die gĳ
hebt uitgekozeno en het huis dat
ik voor uw naam heb gebouwd,p

45 moet gĳ ook vanuit de hemel
hun gebed en hun verzoek om
gunst horen, en gĳ moet hun recht
verschaffen.q

46 Ingeval zĳ tegen u zondi-
genr (want er is geen mens die
niet zondigt),s en gĳ vertoornd
op hen moet zĳn en hen aan de
vĳand overlevert, en hun verove-
raars hen werkelĳk gevankelĳk
wegvoeren naar het land van de
vĳand, veraf of dichtbĳ,t 47 en
zĳ in het land waarheen zĳ ge-
vankelĳk zĳn weggevoerd echt
tot bezinning komen,u en zĳ wer-
kelĳk [tot u] terugkerenv en u in
het land van hun veroveraarsw om
gunst verzoekenx en zeggen: ’Wĳ
hebben gezondigdy en gedwaald,z

wĳ hebben goddeloos gehandeld’,a

48 en zĳ inderdaad met geheel
hun hart en met geheel hun ziel
tot u terugkerenb in het land van
hun vĳanden die hen gevanke-
lĳk hebben weggevoerd, en zĳ in-

derdaad tot u bidden in de rich-
ting van hun land dat gĳ aan hun
voorvaders hebt gegeven, de stad
die gĳ hebt uitgekozen en het
huis dat ik voor uw naam heb ge-
bouwd,a 49 moet gĳ ook vanuit
de hemel, uw vaste woonplaats,b

hun gebed en hun verzoek om
gunst horen, en gĳ moet hun recht
verschaffen,c 50 en gĳ moet uw
volk dat tegen u gezondigdd had
en al hun overtredingene waar-
mee zĳ tegen u overtreden heb-
ben, vergeven;f en gĳ moet hen
voorwerpen van medelĳden ma-
keng voor het aangezicht van hun
veroveraars en zĳ moeten medelĳ-
den met hen hebben 51 (want zĳ
zĳn uw volk en uw erfdeel,h dat gĳ
uit Eg _ypte hebt uitgeleid,i midden
uit de ĳzersmeltovenj), 52 op-
dat uw ogen geopend mogen blĳ-
ken te zĳn voor het verzoek om
gunst van uw knecht en voor het
verzoek om gunstk van uw volk
_Isra

¨
el, door naar hen te luisteren

in alles waarom zĳ tot u roepen.l

53 Want gĳzelf hebt hen als uw
erfdeel afgezonderd uit alle vol-
ken der aarde,m juist zoals gĳ door
bemiddeling van uw knecht M _o-
zes hebt gesproken,n toen gĳ onze
voorvaders uit Eg _ypte bracht,
o Soevereine Heer Jehovah.”

54 Nu geschiedde het dat zodra
S _alomo ge

¨
eindigd had tot Jeho-

vah te bidden met heel dit gebed
en verzoek om gunst, hĳ opstond
van voor het altaar van Jehovah,
uit zĳn knielende houdingo waar-
bĳ hĳ zĳn handpalmen naar de
hemel uitgebreid had;p 55 en hĳ
ging staanq en zegender de gehe-
le gemeente van _Isra

¨
el met luider

stem door te zeggen: 56 „Geze-
gend zĳ Jehovah,s die zĳn volk _Is-
ra

¨
el een rustplaats heeft gegeven

overeenkomstig alles wat hĳ be-
loofd heeft.t Niet

´
e

´
en woord van
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heel zĳn goede belofte die hĳ door
bemiddeling van zĳn knecht M _o-
zes heeft gedaan,a is onvervuld ge-
bleven.b 57 Moge Jehovah, onze
God, met ons bewĳzen te zĳn,c

net zoals hĳ bewezen heeft met
onze voorvaders te zĳn.d Moge hĳ
ons niet verlaten, noch ons ver-
stoten,e 58 zodat hĳ ons hart
tot zich neigtf om al zĳn wegen
te bewandeleng en zĳn gebodenh

en zĳn voorschrifteni en zĳn rech-
terlĳke beslissingen in acht te ne-
men,j die hĳ onze voorvaders ge-
boden heeft. 59 En mogen deze
woorden van mĳ waarmee ik voor
het aangezicht van Jehovah om
gunst heb verzocht, dag en nacht
nabĳ Jehovah, onze God, blĳken
te zĳn,k opdat hĳ zĳn knecht en
zĳn volk _Isra

¨
el recht moge ver-

schaffen naar gelang dit dagl aan
dag wordt vereist; 60 opdat alle
volken der aarde mogen wetenm

dat Jehovah de [ware] God is.n Er
is geen ander.o 61 En UW hart
moet onverdeeldp met Jehovah,
onze God, blĳken te zĳn, door in
zĳnvoorschriften tewandelen en
door zĳn geboden te onderhou-
den zoals op deze dag.”

62 En de koning en heel _Is-
ra

¨
el met hem brachten een groot

slachtoffer voor het aangezicht
van Jehovah.q 63 Voorts offerde
S _alomo de gemeenschapsoffersr

die hĳ aan Jehovah moest offe-
ren, twee

¨
entwintigduizend runde-

ren en honderd twintig duizend
schapen,s opdat de koning en alle
zonen van _Isra

¨
el het huis van Je-

hovah konden inwĳden.t 64 Op
die dag moest de koning het mid-
dengedeelte van het voorhof dat
v

´
o

´
or het huis van Jehovah is hei-

ligen,u omdat hĳ daar het brand-
offer en het graanoffer en de vette
stukken van de gemeenschaps-
offers moest opdragen; want het
koperen altaarv dat voor het aan-
gezicht van Jehovah is, was te
klein om het brandoffer en het
graanoffer en de vettew stukken
van de gemeenschapsoffers te be-
vatten. 65 S _alomo dan vierde

in die tĳd het feest,a en heel _Isra
¨
el

met hem, een grote gemeente,b

vanaf de toegang van H _amathc tot
aan het stroomdal van [de beek
van] Eg _ypte,d voor het aange-
zicht van Jehovah, onze God, ze-
ven dagen en nog eens zeven da-
gen:e veertien dagen. 66 Op de
achtste dag zond hĳ het volk
heen;f toen zegenden zĳ de ko-
ning en gingen naar hun huizen,
verheugdg en vrolĳk van harth om
al het goedei dat Jehovahvoor zĳn
knecht D _avid en voor zĳn volk _Is-
ra

¨
el had verricht.

9 Nu geschiedde het zodra S _a-
lomo gereedwas met de bouw

van het huisj van Jehovah en van
het huis van de koningk en van al
hetgeen S _alomo begeerd had en
waarin hĳ behagen schepte het
te maken,l 2 dat Jehovah voor
de tweede maal aan S _alomo ver-
scheen, evenals hĳ hem te G _i-
beon verschenen was.m 3 Ver-
volgens zei Jehovah tot hem: „Ik
heb uw gebed en uw verzoek om
gunst waarmee gĳ voor mĳn aan-
gezicht om gunst hebt verzocht,
gehoord.n Ik heb dit huis dat gĳ
hebt gebouwd, geheiligdo door
mĳn naam daar tot onbepaalde
tĳd te vestigen;p en mĳn ogenq en
mĳn hart zullen daar stellig altĳd
blĳken te zĳn.r 4 En gĳ, indien
gĳ voor mĳn aangezicht zult wan-
delen,s juist zoals uw vader D _avidt

heeft gewandeld, met rechtscha-
penheidu van hart en met oprecht-
heid,v door te doen naar alles wat
ik u geboden heb,w en gĳ mĳn
voorschriftenx en mĳn rechterlĳ-
ke beslissingen in acht zult ne-
men,y 5 dan zal ik inderdaad de
troon van uw koninkrĳk over _Is-
ra

¨
el tot onbepaalde tĳd bevesti-

gen, juist zoals ik uw vader D _avid
heb beloofd, toen ik zei: ’Geenman
van u zal ervan worden afgesne-
den op de troon van _Isra

¨
el [te zit-

ten].’z 6 Indien G
´
I
´
J en UW zonen
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U er definitief van afkeert mĳ te
volgena en mĳn geboden en mĳn
inzettingen die ik U voorgehouden
heb niet onderhoudt, en werkelĳk
andere goden gaat dienenb en U

voor die neerbuigt, 7 dan zal ik
_Isra

¨
el stellig afsnĳden van de op-

pervlakte van de aardbodem die
ik hun gegeven heb;c en het huis
dat ik voor mĳn naam geheiligd
heb, zal ik van voor mĳn aange-
zicht wegwerpen,d en _Isra

¨
el zal in-

derdaad tot een spreekwoorde en
een spotrede worden onder alle
volken. 8 En dit huis zelf zal tot
puinhopen worden.f Iedereen die
er voorbĳgaat, zal star zĳn van
ontzettingg en zal stellig fluiten
en zeggen: ’Waarom heeft Jeho-
vah zo met dit land en dit huis
gedaan?’h 9 En men zal moeten
zeggen: ’Omdat zĳ Jehovah, hun
God, die hun voorvaders uit het
land Eg _ypte had uitgeleid, hebben
verlateni en zich vervolgens aan
andere goden hebben gehoudenj

en zich voor die hebben neergebo-
gen en die hebben gediend. Daar-
om heeft Jehovah al deze ramp-
spoed over hen gebracht.’ ”k

10 Nu geschiedde het na ver-
loop van twintig jaar, waarin S _alo-
mo de twee huizen had gebouwd,
het huis van Jehovahl en het huis
van de koning,m 11 (H _iram,n de
koning vanT_yrus, zelf had S _alomo
geholpeno met stammen van ce-
derbomen en stammen van je-
neverbomen en met goud, naar
heel zĳn welbehagen,p) dat in die
tĳd koning S _alomo ertoe overging
twintig steden in het land Gali-
l _eaq aan H _iram te geven. 12 Bĳ-
gevolg trok H _iram uit T_yrus om
de steden die S _alomo hem had ge-
geven te bezichtigen, en ze waren
nu niet bepaald goed in zĳn ogen.r

13 Daarom zei hĳ: „Wat zĳn dat
voor steden die gĳ mĳ hebt gege-
ven, mĳn broeder?” En ze werden
het land Kab _ul genoemd, tot op
deze dag.

14 Intussen zond H _iram de ko-
ning honderd twintig talenten
goud.s

15 Dit nu is het verslag over de-
genen die tot dwangarbeid waren
verplicht,a die koning S _alomo liet
opkomen voor de bouw van het
huis van Jehovahb en zĳn eigen
huis en de Walc en de muurd van
Jer _uzalem en H _azore en Meg _iddof

en G _ezer.g 16 (Farao, de koning
van Eg _ypte, was zelf opgetrok-
ken en had toen G _ezer ingenomen
en met vuur verbrand, en de Ka-
na

¨
anietenh die in de stad woon-

den, had hĳ gedood. Hĳ dan gaf
het als afscheidsgeschenkaan zĳn
dochter,i de vrouw van S _alomo.)
17 Voorts bouwde S _alomo G _ezer
en Laag-Beth-H _oronj 18 en B _a

¨
a-

lathk en T _amar in de wildernis, in
het land, 19 en al de voorraad-
stedenl die van S _alomo werden
en de wagenstedenm en de steden
voor de ruiters en de door S _alomo
begeerde dingenn die hĳ begeerd
had te bouwen in Jer _uzalem en op
de L _ibanon en in heel het land van
zĳn heerschappĳ. 20 Wat al het
volk betreft dat overgebleven was
van de Amorieten,o de Hethieten,p

de Ferezieten,q de Hevietenr en
de Jebusieten,s die geen deel uit-
maakten van de zonen van _Isra

¨
el,t

21 hun zonen die na hen overge-
bleven waren in het land, die de
zonen van _Isra

¨
el niet aan de ver-

nietiging hadden kunnen prĳsge-
ven,u hen bleef S _alomo voor slaaf-
se dwangarbeid oproepen, tot op
deze dag.v 22 En van de zonen
van _Isra

¨
el maakte S _alomo nie-

mand tot slaaf;w want zĳ waren de
krĳgslieden en zĳn knechten en
zĳn vorsten en zĳn adjudanten en
de oversten van zĳn wagenmen-
ners en van zĳn ruiters.x 23 Dit
waren de oversten van de gevol-
machtigden die over het werk van
S _alomo gingen, vĳfhonderd vĳf-
tig, de voormannen over het volk
dat het werk verrichtte.y

24 Farao’s dochterz zelf trok
echter op uit de Stad van D _avida

naar haar eigen huis, dat hĳ voor
haar had gebouwd. Het was toen
dat hĳ de Wal bouwde.b
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25 En S _alomo ging voort drie-
maala per jaar brandoffers en ge-
meenschapsoffers te brengen op
het altaar dat hĳ voor Jehovah
had gebouwd,b en er werd offer-
rook gebracht op het [altaar],c

dat voor het aangezicht van Je-
hovah was; en hĳ voltooide het
huis.d

26 En een vloot van schepen
liet koning S _alomo bouwen te
_Ezeon-G _eber,e dat bĳ _Elothf ligt,
aan de oever van de Rode Zee, in
het land _Edom.g 27 En H _iram
zond op de vloot van schepen
voortdurend zĳn eigen knechten,h

zeelieden, die de zee kenden, te
zamen met de knechten van S _a-
lomo. 28 En zĳ gingen dan naar
_Ofiri en haalden vandaar vierhon-
derd twintig talenten goudj en
brachten dat bĳ koning S _alomo.

10 De koningin van Sch _ebak

nu hoorde het bericht om-
trent S _alomo in verband met
de naam van Jehovah.l Daarom
kwam zĳ om hem met ingewik-
kelde vragen op de proef te stel-
len.m 2 Ten slotte arriveerde zĳ
te Jer _uzalem met een zeer in-
drukwekkend gevolg,n kameleno

die beladen waren met balsem-
oliep en zeer veel gouden edelste-
nen; en zĳ kwam vervolgens bĳ
S _alomo en sprak toen tot hem al-
les wat haar na aan het hart lag.q

3 S _alomo op zĳn beurt verklaar-
de haar voorts al haar zaken.r

Geen zaak bleek er voor de ko-
ning verborgen te zĳn die hĳ haar
niet verklaarde.s

4 Toennu de koninginvanSch _e-
ba al de wĳsheid van S _alomot zag,
alsmede het huis dat hĳ had ge-
bouwd,u 5 en het voedsel van
zĳn tafelv en het aanzitten van
zĳn dienaren en de tafeldienst
van zĳn bedienden en hun kledĳ
en zĳn drankenw en zĳn brandof-
fers die hĳ geregeld bracht in het
huis van Jehovah, bleek er voorts
geen geest meer in haar te zĳn.x

6 Zĳ zei dan tot de koning: „Het
woord is waar gebleken dat ik in
mĳn eigen land over uw zaken en

over uw wĳsheid heb gehoord.a

7 En ik stelde geen geloof in de
woorden totdat ik gekomen was
opdat ik het met eigen ogen kon
zien; en zie! men had mĳ nog
niet de helft verteld.b Gĳ hebt
in wĳsheid en voorspoed het ge-
hoorde waarnaar ik heb geluis-
terd, overtroffen.c 8 Gelukkig
zĳn uw mannen;d gelukkige zĳn
deze dienaren van u, die voortdu-
rendv

´
o

´
or u staan, terwĳl zĳ naar

uw wĳsheid luisteren!f 9 Moge
Jehovah, uw God, gezegend wor-
den,g die behagen in u heeft ge-
had,h zodat hĳ u op de troon van
_Isra

¨
el heeft geplaatst;i want Je-

hovah heeft _Isra
¨
el tot onbepaal-

de tĳd lief,j zodat hĳ u tot koning
heeft aangesteldk om rechtl en
rechtvaardigheid te oefenen.”m

10 Toen gafn zĳ de koning hon-
derd twintig talenten goudo en een
zeer grote hoeveelheid balsem-
oliep en edelstenen. Nooit meer is
er zulk een hoeveelheid balsem-
olie aangekomen als de koningin
van Sch _eba aan koning S _alomo
heeft gegeven.

11 En H _irams vloot van sche-
pen,q die goud uit _Ofir aanvoerde,r

bracht uit _Ofir ook een zeer grote
hoeveelheid stammen van algum-
mimbomens en edelstenen mee.t

12 Voorts maakte de koning van
de stammen van de algummimbo-
men steunsels voor het huis van
Jehovahu en voor het huis van de
koning, en ook harpenv en snaar-
instrumentenw voor de zangers.
Zulke stammen van algummimbo-
men zĳn niet meer aangekomen
noch gezien tot op deze dag.

13 En van zĳn kant gaf koning
S _alomo aan de koningin van Sch _e-
ba al haar welbehagen waarom zĳ
vroeg, afgezien van wat hĳ haar
nog gaf overeenkomstig de vrĳge-
vigheidx van koning S _alomo. Daar-
op keerde zĳ zich om en ging naar
haar eigen land, zĳ met haar die-
naren.y
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14 Enhet gewicht vanhet gouda

dat in
´
e

´
en jaar bĳ S _alomo inkwam,

bedroeg zeshonderd zesenzestig
talenten goud,b 15 afgezien van
[wat er binnenkwam van] de rei-
zende mannen en van de winst
van de handelaars en van alle ko-
ningenc der Arabierend en van de
stadhouders van het land.

16 Vervolgens maakte koning
S _alomo tweehonderd grote schil-
den van gelegeerd goude (zes-
honderd [sikkelen] goud legde
hĳ voorts op elk groot schild),f

17 en driehonderd beukelaars van
gelegeerd goud (drie minen goud
legde hĳ voorts op elke beuke-
laar).g Toen plaatste de koning
ze in het Huis van het Libanon-
woud.h

18 Verder maakte de koning
een grote ivoreni troonj en be-
kleedde die met gelouterd goud.k

19 De troon had zes treden, en
van achteren had de troon een
rond baldakĳn, en er waren arm-
leuningen aan weerskanten van
de zitplaats, en twee leeuwenl

stonden naast de armleuningen.m

20 En er waren twaalf leeuwen
die daar aan weerskanten op de
zes treden stonden. Geen enkel
ander koninkrĳk had er een die
precies als deze was gemaakt.n

21 En alle drinkvaten van ko-
ning S _alomo waren van goud,
en alle vaten van het Huis van
het Libanonwoudo warenvan zui-
ver goud.p Er was niets van zil-
ver; dat werd in de dagen van S _a-
lomo als volkomen niets geacht.
22 Want de koning had een vloot
van Tarsisschepenq op zee, sa-
men met H _irams vloot van sche-
pen. Eens in de drie jaar kwam
doorgaans de vloot van Tarsis-
schepen binnen, beladen met
goudr en zilver, ivoor,s en apen en
pauwen.

23 Zo was koning S _alomo in
rĳkdomt en wĳsheidu groter dan
alle andere koningen der aarde.
24 En alle mensen der aarde zoch-
ten het aangezicht van S _alomo om
zĳn wĳsheid te horen, die God in

zĳn hart had gelegd.a 25 En zĳ
brachten dan ieder hun geschenk:b

zilverenc voorwerpen en gouden
voorwerpen en klederen en wa-
pentuigd en balsemolie, paarden
enmuildieren,e als een jaarlĳks te-
rugkerende zaak.f

26 En S _alomo bleef meer wa-
gens en rĳpaarden bĳeenbrengen;
en hĳ kwam in het bezit van veer-
tienhonderd wagens en twaalfdui-
zend rĳpaarden,g en hĳ hield ze
gestationeerd in de wagensteden
en dicht bĳ de koning in Jer _uza-
lem.h

27 Voorts maakte de koning het
zilver in Jer _uzalem als de stenen,i

en cederhout maakte hĳ zo over-
vloedig als de sycomoorbomen die
in de Sjef _ela zĳn.j

28 En er was de export van
de paarden die S _alomo uit Eg _yp-
te had, en het gezelschap van de
kooplieden van de koning haalde
in de regel zelf de koppels paarden
tegen een prĳs.k 29 En een wa-
gen werd gewoonlĳk uit Eg _ypte
opgehaald en ge

¨
exporteerd voor

zeshonderd zilverstukken, en een
paard voor honderd vĳftig; en zo
was het voor alle koningen van de
Hethietenl en de koningen van S _y-
ri

¨
e. Door bemiddeling van hen ge-

schiedde de export.

11 En koning S _alomo zelf had
naast de dochter van Fa-

raom vele buitenlandse vrouwen
lief:n Moabitische,o Ammoniti-
sche,p Edomitische,q Sidonischer

[en] Hethitisches vrouwen, 2 uit
de nati

¨
en waarvan Jehovah tot

de zonen van _Isra
¨
el had gezegd:

„GIJ moogt U niet met hen inla-
ten,t en z

´
ı
´
j dienen zich niet met

U in te laten; voorwaar, zĳ zullen
UW hart tot het volgen van hun
goden neigen.”u Aan hen hecht-
tev S _alomo zich om [hen] lief te
hebben. 3 En hĳ kreeg zeven-
honderd vrouwen, vorstinnen,
en driehonderd bĳvrouwen; en
zĳnvrouwenneigden geleidelĳkw

zĳn hart. 4 Nu geschiedde het
toen S _alomo oud werd,x dat zĳn
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eigen vrouwen zĳn hart tot het
volgen van andere godena had-
den geneigd;b en zĳn hart bleek
niet onverdeeldc met Jehovah, zĳn
God, te zĳn, zoals het hart van zĳn
vader D _avid. 5 En S _alomo ging
_Astoreth,d de godin van de Sido-
ni

¨
ers, en M _ilkom,e het walgelĳke

ding van de Ammonieten, achter-
nalopen. 6 En S _alomo ging doen
wat slecht wasf in de ogen van
Jehovah, en hĳ volgde Jehovah
niet ten volle, zoals zĳn vader D _a-
vid.g

7 In die tĳd nu bouwde S _alo-
mo voorts een hoge plaatsh voor
K _amos,i het walgelĳkej ding van
M _oab, op de bergk die v

´
o

´
orl Jer _u-

zalem was, en voor M _olech, het
walgelĳke ding van de zonen van

_Ammon. 8 En aldus deed hĳ
voor al zĳn buitenlandse vrou-
wen,m die offerrook en slacht-
offers aan hun goden brachten.n

9 En Jehovah werd vertoorndo

op S _alomo, omdat hĳ zĳn hart had
afgewend van Jehovah, de God
van _Isra

¨
el,p die hem tweemaal ver-

schenen was.q 10 En betreffen-
de deze zaak had hĳ hem geboden
geen andere goden achterna te lo-
pen;r maar hĳ had zich niet ge-
houden aan wat Jehovah geboden
had. 11 Jehovah zei nu tot S _alo-
mo: „Omdat dit met u is gebeurd
en gĳ mĳn verbond en mĳn inzet-
tingen die ik u als een gebod had
opgelegd, niet hebt gehouden, zal
ik zonder mankeren het konink-
rĳk van u afscheuren, en ik zal
het stellig aan uw knecht geven.s

12 Ik zal het echter niet in uw da-
gen doen,t ter wille van uw vader
D _avid.u Uit de hand van uw zoon
zal ik het afscheuren.v 13 Al-
leen zal ik niet het gehele konink-
rĳk afscheuren.w E

´
en stam zal ik

aan uw zoon geven, ter wille van
mĳn knecht D _avidx en ter wille
van Jer _uzalem, dat ik verkozen
heb.”y

14 Toen deed Jehovah tegen S _a-
lomo een tegenstreverz opstaan,a

namelĳk de Edomiet H _adad, van
het nageslacht van de koning. Hĳ

was in _Edom.a 15 Nu geschied-
de het toen D _avid _Edomversloeg,b

toen J _oab, de legeroverste, op-
trok om de verslagenen te begra-
ven, dat hĳ al wat mannelĳk was
in _Edom trachtte neer te slaan.c

16 (Zes maanden namelĳk woon-
den J _oab en heel _Isra

¨
el daar, tot-

dat hĳ al wat mannelĳk was in

_Edom had afgesneden.) 17 En
H _adad nam toen de wĳk, hĳ en
enige Edomitische mannenvan de
knechten van zĳn vader met hem,
om naar Eg _ypte te gaan, terwĳl
H _adad [nog] een jonge knaap was.
18 Zĳ dan stonden op uit M _idiand

en kwamen in P _aran, en uit P _a-
rane namen zĳ enige mannen mee
en kwamen in Eg _ypte, bĳ Fa-
rao, de koning van Eg _ypte, die
hemvervolgens een huis gaf. Ook
brood zei hĳ hem toe en land
gaf hĳ hem. 19 En H _adad bleef
gunst vindenf in de ogen van Fa-
rao, zozeer zelfs dat hĳ hem een
vrouw gaf,g de zuster van zĳn
eigen vrouw, de zuster van T _ach-
penes, deVrouwe. 20 Mettertĳd
baarde de zuster van T _achpenes
hem zĳn zoon Gen _ubath, en T _ach-
penes speendeh hem toen aldaar
in het huis van Farao; en Gen _u-
bath bleef in het huis van Farao,
midden onder de zonen van Farao.

21 En H _adad zelf hoorde in
Eg _ypte dat D _avid zich bĳ zĳn
voorvaders had neergelegdi en
dat J _oab, de legeroverste, gestor-
ven was.j Daarom zei H _adad tot
Farao: „Zend mĳ heen,k opdat ik
naar mĳn eigen land kan gaan.”
22 Maar Farao zei tot hem: „Wat
ontbreekt u bĳ mĳ, dat gĳ zo op-
eens naar uw eigen land zoekt
te gaan?” Hierop zei hĳ: „Niets;
maar gĳ dient mĳ zonder manke-
ren heen te zenden.”

23 Voorts deed God nog een te-
genstrever tegen hem opstaan,l

namelĳk R _ezon, de zoon van _El-
jada, die van zĳn heer Hada-
d _ezer,m de koning van Z _oba,n was
weggelopen. 24 En hĳ bleef
mannen aan zĳn zĳde bĳeen-
brengen en werd overste van een
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roversbende, toen D _avid hen dood-
de.a Zĳ dan trokken naar Dam _as-
kusb en gingen daar wonen en
in Dam _askus regeren. 25 En hĳ
werd een tegenstrever van _Isra

¨
el

al de dagen van S _alomo,c en dat te-
gelĳk met het kwaad dat H _adad
deed; en hĳ had een afschuwd van

_Isra
¨
el terwĳl hĳ over S _yri

¨
e bleef

regeren.

26 En er was Jer _obeam,e de
zoon van N _ebat, een Efra

¨
ımiet uit

Zer _eda, een knecht van S _alomo,f

en de naam van zĳn moeder was
Zer _ua, een weduwvrouw. Ook hĳ
ging zĳn hand tegen de koning
opheffen.g 27 En dit is de reden
waarom hĳ zĳn hand tegen de ko-
ning ophief: S _alomo zelf had de
Wal gebouwd.h Hĳ had de bres in
de Stad van D _avid, zĳn vader,i

gesloten. 28 De man Jer _obeam
nu was een dappere, sterke man.j

Toen S _alomo dan ook zag dat de
jonge man een harde werker was,k

stelde hĳ hem voorts als opzich-
terl aan over heel de verplichte
dienstm van het huis van J _ozef.n

29 Nu gebeurde het toentertĳd
dat Jer _obeam zelf uit Jer _uzalem
ging, en de profeet Ah _ia,o de Silo-
niet,p trof hemtoen aan op deweg,
en [Ah _ia] bedekte zich juist met
een nieuw kleed; en die beidenwa-
ren alleen op het veld. 30 Ah _ia
greep nu het nieuwe kleed dat
hĳ aan had en scheurdeq het in
twaalfr stukken. 31 Vervolgens
zei hĳ tot Jer _obeam:

„Neem tien stukken voor u;
want dit heeft Jehovah, de God
van _Isra

¨
el, gezegd: ’Zie, ik scheur

het koninkrĳk uit de hand van S _a-
lomo, en ik zal u stellig tien stam-
men geven.s 32 En de ene stamt

zal voor hem blĳven, ter wille van
mĳn knecht D _avidu en ter wille
van Jer _uzalem,v de stad die ik uit
alle stammen van _Isra

¨
el verkozen

heb. 33 De reden hiervoor is dat
zĳ mĳ hebben verlatenw en zich
zĳn gaan neerbuigen voor _Asto-
reth,x de godin der Sidoni

¨
ers, voor

K _amos,y de god van M _oab, en voor
M _ilkom,z de god van de zonen van

_Ammon; en zĳ hebben niet mĳn
wegen bewandeld door te doen
wat recht is in mĳn ogen en mĳn
inzettingen en mĳn rechterlĳke
beslissingen [te onderhouden],
zoals zĳn vader D _avid. 34 Maar
ik zal niet het gehele koninkrĳk
uit zĳn hand nemen, want tot
een overste zal ik hem stellen al
de dagen van zĳn leven, ter wil-
le van mĳn knecht D _avid, die ik
verkozen heb,a omdat hĳ mĳn ge-
boden en mĳn inzettingen onder-
hield. 35 En ik zal stellig het ko-
ningschap uit de hand van zĳn
zoonnemen enhet aanu geven, ja,
tien stammen.b 36 En aan zĳn
zoon zal ik

´
e

´
en stam geven, op-

dat mĳn knecht D _avid altĳd een
lamp voor mĳn aangezicht mag
blĳven hebben in Jer _uzalem,c de
stad die ik mĳ verkozen heb om er
mĳn naam te vestigen.d 37 En
gĳ zĳt degene die ik zal nemen,
en gĳ zult inderdaad regeren over
alles waarnaar het hevige verlan-
gen van uw ziel uitgaat,e en gĳ
zult stellig koning worden over _Is-
ra

¨
el. 38 En het moet geschieden

dat indien gĳ gehoorzaam zĳt aan
alles wat ik u zal gebieden, en wer-
kelĳk mĳn wegen bewandelt en
doet wat recht is in mĳn ogen
door mĳn inzettingen en mĳn ge-
boden te onderhouden, juist zoals
mĳn knecht D _avid gedaan heeft,f

dan zal ik stellig met u blĳken te
zĳng en een duurzaam huis voor
u bouwen, net zoals ik voor D _a-
vid gebouwd heb,h en zal ik u stel-
lig _Isra

¨
el geven. 39 En ik zal om

die reden het nageslacht van D _a-
vid vernederen,i alleen niet voor
altĳd.’ ”j

40 S _alomo zocht nu Jer _obeam
ter dood te brengen.k Daarom
stond Jer _obeam op en nam de
wĳkl naar Eg _ypte, naar S _isak,m

de koning van Eg _ypte, en hĳ
bleef in Eg _ypte tot aan de dood
van S _alomo.

41 Wat de rest van de aangele-
genheden van S _alomo betreft en
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alles wat hĳ gedaan heeft en zĳn
wĳsheid, is dat niet beschreven
in het boek van de aangelegenhe-
den van S _alomo? 42 En de da-
gen dat S _alomo te Jer _uzalemover
heel _Isra

¨
el geregeerd had, waren

veertig jaar.a 43 Toen legde S _a-
lomo zich neer bĳ zĳnvoorvadersb

en werd begraven in de Stad van
D _avid,c zĳnvader; en zĳn zoon Re-
h _abeamd begon in zĳn plaats te re-
geren.

12 En Reh _abeame ging nu
naar S _ichem, want naar

S _ichemf was heel _Isra
¨
el gekomen

om hem koning te maken. 2 Nu
geschiedde het dat zodra Jer _o-
beam,g de zoon van N _ebat, het
hoorde, terwĳl hĳ nog in Eg _ypte
was (want hĳ had de wĳk geno-
menwegens koning S _alomo, opdat
Jer _obeam in Eg _ypte zou kunnen
wonen),h 3 zĳ hem voorts lie-
ten roepen. Daarna kwamen Je-
r _obeam en de gehele gemeente
van _Isra

¨
el en zĳ spraken toen tot

Reh _abeam en zeiden:i 4 „Uw va-
der heeft van zĳn kant ons juk
hard gemaakt, en wat u aangaat,
maak nu de harde dienst van uw
vader en zĳn zware jukj dat hĳ ons
heeft opgelegd lichter,k en wĳ zul-
len u dienen.”l

5 Hierop zei hĳ tot hen: „Gaat
voor drie dagen heen en komt
dan bĳ mĳ terug.”m Het volk ging
dus heen. 6 Toen ging koning
Reh _abeam te rade bĳ de oudere
mannenn die zĳn vader S _alomo,
toen deze nog in leven was, steeds
ten dienste hadden gestaan en zei:
„Wat raadt GIJ aan, dit volk te ant-
woorden?”o 7 Bĳgevolg spraken
zĳ tot hem en zeiden: „Indien gĳ u
vandaag een knecht van dit volk
betoont en hen werkelĳk dient,p

dan moet gĳ hun antwoorden en
goede woorden tot hen spreken;q

en zĳ zullen stellig voor altĳd uw
knechten worden.”r

8 Hĳ sloeg echter de raad van
de oudere mannen waarmee zĳ
hem van advies hadden gediend
in de wind en ging te rade bĳ de
jonge mannen die met hem op-

gegroeid waren,a die hem nu ten
dienste stonden.b 9 En hĳ zei
vervolgens tot hen: „Wat raadt G

´
I
´
J

aanc dat wĳ kunnen antwoorden
aan dit volk dat tot mĳ gespro-
ken heeft door te zeggen: ’Maak
het juk dat uwvader ons heeft op-
gelegd lichter’?”d 10 Waarop de
jonge mannen die met hem op-
gegroeid waren, tot hem spraken
en zeiden: „Dit dient gĳ te zeg-
gene tot dit volk dat tot u gespro-
ken heeft door te zeggen: ’Uw va-
der heeft van zĳn kant ons juk
zwaar gemaakt, maar wat u aan-
gaat, maak het lichter op ons’;
dit dient gĳ tot hen te spreken:
’Mĳn pink alleen al zal stellig dik-
ker zĳn dan mĳn vaders heupen.f

11 Nu dan, mĳn vader heeft van
zĳn kant een zwaar juk op U gela-
den; maar ik voor mĳ zal UW juk
nog verzwaren.g Mĳn vader heeft
U van zĳn kant met zwepen ge-
tuchtigd, maar ik voor mĳ zal U

met gesels tuchtigen.’ ”h

12 En Jer _obeam en al het volk
kwamen nu op de derde dag bĳ
Reh _abeam, juist zoals de koning
gesproken had door te zeggen:
„Komt op de derde dag bĳ mĳ
terug.”i 13 Toen gaf de koning
een hard antwoordj aan het volk,
en hĳ sloeg de raad van de ou-
dere mannen die hem van ad-
vies hadden gediend, in de wind.k

14 Vervolgens sprak hĳ hun toe
overeenkomstig de raad van de
jonge mannenl en zei: „Mĳn va-
der heeft van zĳn kant UW juk
zwaar gemaakt, maar ik voor mĳ
zal UW juk nog verzwaren. Mĳn
vader heeft U van zĳn kant met
zwepen getuchtigd, maar ik voor
mĳ zal U met gesels tuchtigen.”m

15 En de koning luisterde niet
naar het volk,n want de keer in
de aangelegenheden geschiedde
op aandrang van Jehovah,o opdat
hĳ inderdaad zĳn woord gestand
kon doen,p hetwelk Jehovah door
bemiddeling van Ah _ia, de Silo-
niet, tot Jer _obeam, de zoon van
N _ebat, gesproken had.q

16 Toen nu heel _Isra
¨
el zag dat
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de koning niet naar hen had ge-
luisterd, antwoordde het volk de
koning en zei: „Wat hebben wĳ
voor deel aan D _avid?a En er is
geen erfdeel met de zoonvan _Isa

¨
ı.

Naar uw goden,b o _Isra
¨
el! Zorg

nu voor uw eigen huis, o D _avid!”c

Daarop begaf _Isra
¨
el zich naar zĳn

tenten. 17 Wat de zonen van _Is-
ra

¨
el betreft die in de steden van

J _uda woonden, over hen bleef Re-
h _abeam regeren.d

18 Nadien zond koning Reh _a-
beam Ad _oram,e die over degenen
ging die tot dwangarbeid waren
verplicht,f maar heel _Isra

¨
el wierp

hem met stenen,g zodat hĳ stierf.
En koning Reh _abeam zelf kon nog
net de wagen bestĳgen om naar
Jer _uzalem te vluchten. 19 En de
Isra

¨
elieten hebben hun opstandh

tegen het huis van D _avid volge-
houden tot op deze dag.i

20 Nu geschiedde het dat zo-
dra heel _Isra

¨
el hoorde dat Jer _o-

beam teruggekeerd was, zĳ hem
terstond naar de vergadering lie-
ten ontbieden en hem koning over
heel _Isra

¨
el maakten.j Niemand

werd een volgeling van het huis
van D _avid dan alleen de stam
J _uda.k

21 Toen Reh _abeam te Jer _uza-
lemaangekomenwas,l riep hĳ on-
middellĳk het gehele huis van
J _uda en de stam B _enjaminm bĳeen,
honderd tachtig duizend uitgele-
zen strĳdbare mannen, om tegen
het huis van _Isra

¨
el te strĳden, ten

einde het koningschap terug te
brengen aan Reh _abeam, de zoon
van S _alomo. 22 Maar het woord
van de [ware] God kwamtot Sem _a-
ja,n de man van de [ware] God,o en
luidde: 23 „Zeg tot Reh _abeam,
de zoon van S _alomo, de koning
van J _uda, en tot heel het huis
van J _uda en B _enjamin en de rest
van het volk: 24 ’Dit heeft Je-
hovah gezegd: „GIJ moogt niet op-
trekken en strĳden tegenUW broe-
ders, de zonen van _Isra

¨
el.p Keert

terug, ieder naar zĳn huis, want
op aandrang van m

´
ı
´
j is deze zaak

geschied.” ’ ”q Zĳ dan gehoorzaam-

den het woord van Jehovaha en
keerden naar huis terug, over-
eenkomstig het woord van Jeho-
vah.b

25 En Jer _obeam bouwde nu S _i-
chemc in het bergland van _Efra

¨
ım

en ging daar wonen. Later trok hĳ
daar vandaan en bouwde Pn _u

¨
el.d

26 Toen zei Jer _obeam in zĳn
hart:e „Nu zal het koninkrĳk aan
het huis van D _avid terugkomen.f

27 Indien dit volk blĳft optrek-
ken om slachtoffers op te dragen
in het huis van Jehovahte Jer _uza-
lem,g dan zal het hart van dit volk
stellig terugkeren tot hun heer,
Reh _abeam, de koning van J _uda;
en zĳ zullen mĳ stellig dodenh

en terugkeren tot Reh _abeam, de
koning van J _uda.” 28 Dienten-
gevolge beraadslaagdei de koning
en maakte twee gouden kalverenj

en zei tot het volk: „Het is te veel
voor U om naar Jer _uzalem op te
gaan. Hier is uw God,k o _Isra

¨
el, die

u uit het land Eg _ypte heeft opge-
voerd.”l 29 Toen plaatste hĳ het
ene in B _ethel,m en het andere zet-
te hĳ in Dan.n 30 En deze zaak
werd een oorzaak tot zonde,o en
het volk ging vervolgens voor het
ene uit tot Dan toe.

31 Verder maakte hĳ een huis
der hoge plaatsenp en maakte
priesters uit het volk in het al-
gemeen, die niet tot de zonen
van L _evi behoorden.q 32 Voorts
maakte Jer _obeam een feest in
de achtste maand, op de vĳftien-
de dag van de maand, gelĳk aan
het feest dat in J _uda was,r op-
dat hĳ offers kon brengen op het
altaar dat hĳ te B _ethel gemaakt
had, om slachtoffers te brengen
aan de kalveren die hĳ gemaakt
had; en hĳ liet te B _ethels de pries-
ters der hoge plaatsen, die hĳ
gemaakt had, dienst verrichten.
33 En hĳ ging offers brengen op
het altaar dat hĳ te B _ethel ge-
maakt had, op de vĳftiende dag
in de achtste maand, in de maand
die hĳ zelf verzonnenhad;t voorts
maakte hĳ een feest voor de zo-
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nen van _Isra
¨
el en bracht offers op

het altaar om offerrook te bren-
gen.a

13 En zie, daar was een manb

Gods die door het woordc

van Jehovahuit J _uda naarB _ethel
was gekomen, terwĳl Jer _obeam
bĳhet altaard stondomofferrook
te brengen.e 2 Toen riep hĳ te-
gen het altaar, door het woord
van Jehovah, en zei: „O altaar,
altaar, dit heeft Jehovah gezegd:
’Zie! Een zoon, geboren aan het
huis van D _avid, wiens naam is
Jos _ia!f En hĳ zal stellig op u de
priesters der hoge plaatsen offe-
ren, die offerrook op u brengen,
en mensenbeenderen zal hĳ op u
verbranden.’ ”g 3 En hĳ gaf op
die dag een voortekenh en zei: „Dit
is het voorteken waarvan Jeho-
vah gesproken heeft: Zie! Het al-
taar wordt vaneengescheurd, en
de vettige as die erop is, zal stel-
lig uitgestort worden.”

4 Nu gebeurde het dat zodra de
koning het woord van de man van
de [ware] God hoorde, dat hĳ te-
gen het altaar te B _ethel uitgeroe-
pen had, Jer _obeam terstond van
het altaar af zĳn hand uitstak
en zei: „Grĳpt hem!”i Onmiddellĳk
verdorde zĳn hand die hĳ tegen
hem uitgestoken had, en hĳ kon
haar niet weer tot zich trekken.j

5 En het altaar zelf werd vaneen-
gescheurd, zodat de vettige as van
het altaar werd uitgestort, over-
eenkomstig het voorteken dat de
man van de [ware] God door het
woord van Jehovah had gegeven.k

6 Nu nam de koning het woord
en zei tot de man van de [ware]
God: „Vermurw alstublieft het
aangezicht van Jehovah, uw God,
en bid ten behoeve van mĳ dat
mĳn hand tot mĳ mag terug-
komen.”l Hierop vermurwdem de
man van de [ware] God het aan-
gezicht van Jehovah, zodat de
hand van de koning tot hem te-
rugkwam, en ze werd weer als
voorheen.n 7 Vervolgens zei de
koning tot de man van de [ware]
God: „Kom toch met mĳ naar huis

enverkwik u,a en laat mĳ u een ge-
schenk geven.”b 8 Maar de man
van de [ware] God zei tot de ko-
ning: „Ook al zoudt gĳ mĳ de helft
van uw huis geven,c ik zou niet
met u meegaand en geen brood
eten noch water drinken in deze
plaats. 9 Want zo heeft hĳ mĳ
door het woord van Jehovah ge-
boden door te zeggen: ’Gĳ moogt
geen brood etene noch water drin-
ken, en gĳ moogt niet terugkeren
langs de weg die gĳ zĳt gegaan.’ ”
10 Toen ging hĳ langs een andere
weg, en hĳ keerde niet terug langs
de weg waarlangs hĳ naar B _ethel
gekomen was.

11 En een zekere oude profeetf

woonde te B _ethel, en zĳn zonen
kwamen nu binnen enverhaalden
hem al het werk dat de man van
de [ware] God die dag te B _ethel
had gedaan [en] de woorden die
hĳ tot de koning had gesproken,
en zĳ verhaalden ze voorts aan
hun vader. 12 Toen sprak hun
vader tot hen: „Welke weg is hĳ
dan gegaan?” Zĳn zonen wezen
hem derhalve de weg welke de
man van de [ware] God die uit
J _uda was gekomen, was gegaan.
13 Nu zei hĳ tot zĳn zonen: „Za-
delt de ezel voor mĳ.” Bĳgevolg
zadelden zĳ de ezelg voor hem, en
hĳ reed erop weg.

14 En hĳ ging de man van de
[ware] God achterna en trof hem
ten slotte terwĳl hĳ onder de gro-
te boom gezeten was.h Toen zei hĳ
tot hem: „Zĳt gĳ de man van de
[ware] God die uit J _uda gekomen
is?”,i waarop hĳ zei: „Dat ben ik.”
15 Vervolgens zei hĳ tot hem: „Ga
met mĳ naar huis en eet brood.”
16 Maar hĳ zei: „Ik kan niet met
u teruggaan of bĳ u binnenko-
men, en ik mag met u geen brood
eten noch water drinken in deze
plaats.j 17 Want er is tot mĳ
gesproken door het woord van
Jehovah:k ’Gĳ moogt daar geen
brood eten noch water drinken.
Gĳ moogt niet weer teruggaan
langs de weg waarlangs gĳ zĳt
gegaan.’”l 18 Hierop zei hĳ tot
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hem: „Ook ik ben een profeet, ge-
lĳk gĳ, en een engela zelf heeft
tot mĳ gesproken door het woord
van Jehovah en gezegd: ’Laat hem
met u terugkeren naar uw huis,
opdat hĳ brood kan eten en wa-
ter kan drinken.’ ” (Hĳ bedroog
hem.)b 19 Hĳ keerde dus met
hem terug, opdat hĳ in zĳn huis
brood kon eten en water kon drin-
ken.c

20 Terwĳl zĳ nu aan tafel zaten,
gebeurde het dat het woordd van
Jehovah tot de profeet kwam die
hem had teruggebracht; 21 en
hĳ riep nu tot de man van de
[ware] God die uit J _uda was ge-
komen en zei: „Dit heeft Jehovah
gezegd: ’Omdat gĳ weerspannig
zĳt geweeste tegen het bevel van
Jehovah en u niet gehouden hebt
aan het gebod dat Jehovah, uw
God, u geboden heeft,f 22 maar
teruggekeerd zĳt om brood te
kunnen eten en water te kun-
nen drinken op de plaats waar-
van hĳ tot u gesproken heeft:
„Eet geen brood en drink geen
water”, zal uw dode lichaam niet
in de grafstede van uw voorva-
ders komen.’ ”g

23 Nu geschiedde het nadat hĳ
brood gegeten had en nadat hĳ
gedronken had, dat hĳ terstond
de ezel voor hem zadelde, dat wil
zeggen voor de profeet die hĳ had
teruggebracht. 24 En hĳ ging
op weg. Later trof hemeen leeuwh

aan op de weg en bracht hem ter
dood,i en zĳn dode lichaam werd
op de weg geworpen. En de ezel
stond ernaast, en de leeuw stond
naast het dode lichaam. 25 En
zie, er kwamen mannen voorbĳ,
zodat zĳ toen het dode lichaam
neergeworpen op de weg zagen
en de leeuw naast het dode li-
chaam zagen staan. Voorts kwa-
men zĳ en spraken erover in de
stadwaar de oude profeet woonde.

26 Toen de profeet die hemvan
de weg had teruggebracht, het
hoorde, zei hĳ onmiddellĳk: „Het
is de man van de [ware] God die
weerspannig is geweest tegen

het bevel van Jehovah;a en daar-
om heeft Jehovah hem aan de
leeuwovergeleverd, opdat die hem
zou verbrĳzelen en hem ter dood
zou brengen, overeenkomstig het
woord van Jehovah dat hĳ tot
hem gesproken heeft.”b 27 Ver-
volgens sprak hĳ tot zĳn zonen
en zei: „Zadelt de ezel voor mĳ.”
Zĳ zadelden die dus.c 28 Toen
ging hĳ op weg en vond het dode
lichaam van hem neergeworpen
op de weg, met de ezel en de
leeuwdie naast het dode lichaam
stonden. De leeuw had het dode
lichaam niet opgegeten en even-
min de ezel verbrĳzeld.d 29 Nu
nam de profeet het dode lichaam
van de man van de [ware] God en
legde hem op de ezel en bracht
hem terug. Zo kwam hĳ in de
stad van de oude profeet om over
hem te weeklagen en hem te be-
graven. 30 Bĳgevolg legde hĳ
zĳn dode lichaam in zĳn eigen
grafstede; en men bleef over hem
weeklagen:e „Wat jammer, mĳn
broeder!” 31 Nu geschiedde het
nadat hĳ hem begraven had, dat
hĳ voorts tot zĳn zonen zei: „Wan-
neer ik sterf, moet GIJ mĳ be-
graven in de grafstede waarin de
man van de [ware] God begraven
is. Legt naast zĳn gebeente m

´
ı
´
jn

gebeente neer.f 32 Want zonder
mankeren zal het woord geschie-
deng dat hĳ door het woord van
Jehovah heeft uitgeroepen tegen
het altaarh dat te B _ethel is en te-
gen alle huizen van de hoge plaat-
seni die in de steden van Sam _aria
zĳn.”j

33 Na dit voorval keerde Jer _o-
beam zich niet af van zĳn slech-
te weg, maar hĳ ging opnieuw
priesters der hoge plaatsen uit
het volk in het algemeen maken.k

Al wie er maar lust in had, die
placht hĳ de hand met macht te
vullenl [door te zeggen]: „En laat
hem [een van de] priesters der
hoge plaatsen worden.” 34 En
in deze zaak ontstond er een oor-
zaak tot zonde van de zĳde van
het huis van Jer _obeamm en een
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aanleiding om hen te verdelgen
en van de oppervlakte van de
aardbodem uit te roeien.a

14 Toentertĳd werd Ab _ia, de
zoon van Jer _obeam, ziek.b

2 Daarom zei Jer _obeam tot zĳn
vrouw: „Sta alstublieft op, en gĳ
moet u vermommen,c opdat men
niet weet dat gĳ de vrouw van
Jer _obeam zĳt, en gĳ moet naar
S _ilo gaan. Zie! Daar is de profeet
Ah _ia.d Hĳ is het die met betrek-
king tot mĳ gesproken heeft dat
ik koning over dit volk zou wor-
den.e 3 En gĳ moet in uw hand
tien brodenf nemen en bestrooide
koeken en een pulg honing, en gĳ
moet naar hem toe gaan.h H

´
ı
´
j zal

u stellig te kennen geven wat er
met de jongen gebeuren zal.”i

4 En de vrouw van Jer _obeam
deed toen aldus. Dientengevolge
stond zĳ op en ging naar S _iloj en
kwambĳ het huis van Ah _ia. Ah _ia
zelf nu kon niet zien, want zĳn
ogenwaren star gewordenwegens
zĳn ouderdom.k

5 En Jehovah zelf had tot Ah _ia
gezegd: „Zie, de vrouw van Jer _o-
beam komt om van u een woord
te vragen betreffende haar zoon;
want die is ziek. Zo en zo dient gĳ
tot haar te spreken. En het zal ge-
schieden dat zĳ zich, zodra zĳ aan-
komt, onherkenbaar zal maken.”l

6 Nu geschiedde het dat zodra
Ah _ia het geluid van haar voeten
hoorde, toen zĳ de ingang binnen-
kwam, hĳ dadelĳk zei: „Kom bin-
nen, gĳ vrouw van Jer _obeam.m

Waarom maakt gĳ u onherken-
baar, terwĳl ik met een harde
boodschap tot u word gezonden?
7 Ga, zeg aan Jer _obeam: ’Dit
heeft Jehovah, de God van _Isra

¨
el,

gezegd: „Omdat ik u uit het mid-
den van uw volk verheven heb,
om u tot leider over mĳn volk _Is-
ra

¨
el aan te stellen,n 8 en ik ver-

volgens het koninkrĳk van het
huis van D _avid heb afgescheurdo

en het aan u heb gegeven, en gĳ
niet als mĳn knecht D _avid zĳt ge-
worden, die mĳn geboden onder-
hield en die mĳ met heel zĳn hart

volgde door alleen te doen wat
recht was in mĳn ogen,a 9 maar
gĳ nog erger zĳt gaan hande-
len dan allen die er v

´
o

´
or u ble-

ken te zĳn, en zĳt heengegaan
en u een andere godb en gegoten
beelden hebt gemaakt,c om mĳ te
krenken,d en m

´
ı
´
j achter uw rug

hebt geworpene — 10 daarom,
zie, breng ik rampspoed over het
huis van Jer _obeam, en ik zal stel-
lig van Jer _obeam afsnĳden al wie
tegen een muur watert,f een hul-
peloze en waardeloze in _Isra

¨
el;g

en ik zal inderdaad een flinke op-
ruiming achter het huis van Jer _o-
beam houden,h net zoals men de
drekopruimt totdat er niets meer
van over is.i 11 Wie van Jer _o-
beam in de stad sterft, die zullen
de honden opeten;j en wie op het
veld sterft, die zal door het ge-
vogelte van de hemel opgegeten
worden,k want Jehovah zelf heeft
het gesproken.” ’

12 Wat uzelf betreft, sta op, ga
naar uw huis. Wanneer uw voe-
ten de stad betreden, zal het kind
stellig sterven. 13 En heel _Isra-
el zal inderdaad over hem weekla-
genl en hem begraven, want van
Jer _obeams [huis] zal deze alleen
in een grafstede komen; omdat in
hem iets goeds jegens Jehovah, de
God van _Isra

¨
el, gevonden is in het

huis van Jer _obeam.m 14 En Je-
hovah zal zich stellig een koning
over _Isra

¨
el verwekkenn die het

huis van Jer _obeam op de genoem-
de dag zal afsnĳden, en waarom
niet nu reeds?o 15 En Jehovah
zal _Isra

¨
el inderdaad slaan, net

zoals het riet wiegelt in het wa-
ter;p en hĳ zal _Isra

¨
el stellig uit

deze goede grondq die hĳ aan hun
voorvaders gegeven heeft weg-
rukken,r en hĳ zal hen inderdaad
verstrooiens aan de andere zĳde
van de Rivier,t omdat zĳ hun
heilige palenu gemaakt hebben,
waardoor zĳ Jehovah krenkten.v

16 En hĳ zal _Isra
¨
el opgevenw

r De 29:28; 2Kon 17:6; Mt 15:13; s De 28:64; 2Kon

15:29; 2Kon 18:11; t 2Sa 8:3; u De 12:3; v 1Kon

14:9; w De 28:63.
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wegens de zonden van Jer _obeam
waarmee hĳ gezondigd heeft en
waarmee hĳ _Isra

¨
el heeft doen zon-

digen.”a

17 Nu stond Jer _obeams vrouw
op en ging heen en kwam te T _ir-
za.b Toen zĳ de drempel van het
huis betrad, stierf de jongen.
18 Men begroef hem dus, en heel
_Isra

¨
el ging over hem weeklagen,

overeenkomstig het woord van
Jehovah dat hĳ door bemiddeling
van zĳn knecht, de profeet Ah _ia,
gesproken had.

19 En de rest van de aangele-
genheden van Jer _obeam, hoe hĳ
gestredenc en hoe hĳ geregeerd
heeft, zie, dat is beschreven in
het boekd van de aangelegenhe-
den van de dagen der koningen
van _Isra

¨
el. 20 En de dagen dat

Jer _obeam geregeerd heeft, waren
twee

¨
entwintig jaar, waarna hĳ

zich bĳ zĳn voorvaders neerleg-
de;e en zĳn zoon N _adabf begon in
zĳn plaats te regeren.

21 Wat Reh _abeam,g de zoon van
S _alomo, betreft, hĳ was koning ge-
worden in J _uda. Eenenveertig jaar
oud was Reh _abeam toen hĳ be-
gon te regeren, en zeventien jaar
heeft hĳ geregeerd te Jer _uzalem,
de stadh die Jehovah uit alle stam-
men van _Isra

¨
el gekozen hadi om

er zĳn naam te vestigen.j En de
naamvan zĳn moederwas N _a

¨
ama,

de Ammonitische.k 22 En J _uda
bleef doen wat kwaad was in de
ogen van Jehovah,l zodat zĳ hem
tot jaloezie prikkeldenm door hun
zonden waarmee zĳ zondigden,
meer nog dan alles wat hun voor-
vaders gedaan hadden.n 23 En
ook zĳ bleven zich hoge plaatseno

en heilige zuilenp en heilige pa-
len bouwenq op elke hoge heuvelr

en onder elke lommerrĳke boom.s

24 En zelfs de mannelĳke tempel-
prostitu

´
e bleek in het land te zĳn.t

Zĳ handelden overeenkomstig alle
verfoeilĳkheden van de nati

¨
en die

Jehovah van voor het aangezicht
der zonen van _Isra

¨
el had verdre-

ven.u

25 Nu gebeurde het in het vĳf-

de jaar van koning Reh _abeam dat
S _isak,a de koning van Eg _ypte, te-
gen Jer _uzalem optrok. 26 En
hĳ nam toen de schatten van het
huis van Jehovah en de schat-
ten van het huis van de koning
mee;b en alles nam hĳ mee.c En hĳ
nam verder al de gouden schilden
mee die S _alomo gemaakt had.d

27 Dientengevolge maakte ko-
ning Reh _abeam in plaats daar-
van koperen schilden, en hĳ ver-
trouwde ze toe aan de hoede van
de oversten der hardlopers,e die de
wacht hielden aan de ingang van
het huis van de koning.f 28 En
het gebeurde dan dat zo dikwĳls
de koning naar het huis van Jeho-
vah ging, de hardlopers ze telkens
meedroegen, en zĳ brachten ze
weer terug naar het wachtlokaal
van de hardlopers.g

29 En de rest van de aangele-
genheden van Reh _abeam en alles
wat hĳ gedaanheeft, is dat niet be-
schreven in het boekh van de aan-
gelegenhedenvande tĳden der ko-
ningen van J _uda? 30 En er werd
altĳdoorlog gevoerd tussen Reh _a-
beam en Jer _obeam.i 31 Ten slot-
te legde Reh _abeam zich neer bĳ
zĳn voorvaders en werd bĳ zĳn
voorvaders begraven in de Stad
van D _avid.j En de naam van zĳn
moeder was N _a

¨
ama, de Ammoniti-

sche.k En zĳn zoon Ab _iaml begon
in zĳn plaats te regeren.

15 En in het achttiende jaar
van koning Jer _obeam,m de

zoon van N _ebat,n werd Ab _iam
koning over J _uda.o 2 Drie jaar
heeft hĳ te Jer _uzalem geregeerd;
en de naam van zĳn moeder was
M _a

¨
acha,p de kleindochter van Ab _i-

salom.q 3 En hĳ ging voort te
wandelen in al de zonden van zĳn
vader, die deze v

´
o

´
or hem gedaan

had; en zĳn hart bleek niet on-
verdeeldr met Jehovah, zĳn God,
te zĳn, zoals het hart van zĳn
voorvader D _avid.s 4 Want ter

l 1Kr 3:10; Mt 1:7; HFDST. 15 m 1Kon 12:20;

n 1Kon 12:2; o 2Kr 11:22; 2Kr 13:1; p 2Kr 11:20;
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31:20; Ps 119:80; s 1Kon 11:4.
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wille van D _avida gaf Jehovah, zĳn
God, hem een lampb in Jer _uzalem
door zĳn zoon na hem te doen op-
staan en Jer _uzalem te laten voort-
bestaan,c 5 omdat D _avid had ge-
daan wat recht was in de ogen
van Jehovah en hĳ al de dagen
van zĳn leven niet was afgewe-
ken van iets wat Hĳ hem geboden
had,d behalve in de zaak van Ur _ia
de Hethiet.e 6 En er was voort-
durend oorlog tussen Reh _abeam
en Jer _obeam, al de dagen van zĳn
leven.f

7 Wat de rest van de aangele-
genheden van Ab _iam betreft en
alles wat hĳ gedaan heeft, is dat
niet beschreven in het boekg van
de aangelegenheden van de da-
gen der koningen van J _uda? Ook
was er voortdurend oorlog tus-
senAb _iamen Jer _obeam.h 8 Ten
slotte legde Ab _iam zich neer bĳ
zĳn voorvaders, en men begroef
hem in de Stad van D _avid;i en
zĳn zoon _Asaj begon in zĳn plaats
te regeren.

9 In het twintigste jaar van
Jer _obeam, de koning van _Isra

¨
el,

regeerde _Asa als koning van
J _uda. 10 En eenenveertig jaar
heeft hĳ te Jer _uzalem geregeerd;
en de naam van zĳn grootmoe-
der was M _a

¨
acha,k de kleindochter

van Ab _isalom.l 11 En _Asa deed
voorts wat recht was in de ogen
van Jehovah, evenals zĳn voorva-
der D _avid.m 12 Bĳgevolg liet hĳ
de mannelĳke tempelprostitu

´
es

uit het land verdwĳnenn en ver-
wĳderde hĳ alle drekgodeno die
zĳn voorvaders gemaakt hadden.p

13 Zelfs wat zĳn grootmoeder
M _a

¨
achaq betreft, hĳ ontzette haar

voorts uit [de waardigheid van]
Vrouwe,r omdat zĳ een afschuwe-
lĳk afgodsbeeld voor de heilige
paal had gemaakt, waarna _Asa
haar afschuwelĳke afgodsbeeld
omhieuws en het in het stroom-
dal van de K _idront verbrandde.u

14 En de hoge plaatsenv verwĳ-
derde hĳ niet.w Niettemin bleek

_Asa’s hart zelf al zĳn dagen on-
verdeeld met Jehovah te zĳn.x

15 En hĳ ging ertoe over de din-
gen die zĳn vader had geheiligd
en de dingen die hĳzelf had ge-
heiligd, in het huis van Jehovah
te brengen, zilver en goud envoor-
werpen.a

16 En er was voortdurend oor-
log tussen _Asa en Ba _

¨
esa,b de ko-

ning van _Isra
¨
el, al hun dagen.

17 Zo trok Ba _
¨
esa, de koning van

_Isra
¨
el, tegen J _uda op en ging

R _ama bouwen,c om niemand te
laten uitgaan of ingaan tot _Asa,
de koning van J _uda.d 18 Daar-
op nam _Asa al het zilver en het
goud dat overgebleven was in de
schatten van het huis van Jeho-
vah en de schatten van het huis
van de koning, en stelde het zĳn
dienaren ter hand; en koning _Asa
zond hen nu naar Ben-H _adad,e de
zoon van Tabr _immon, de zoon van
H _ezion, de koning van S _yri

¨
e,f die

te Dam _askusg woonde, en liet zeg-
gen: 19 „Er is een verbond tus-
sen mĳ en u, tussen mĳn vader
en uw vader. Zie, ik heb u een
geschenkh van zilver en goud ge-
zonden. Kom, verbreek toch uw
verbond met Ba _

¨
esa, de koning

van _Isra
¨
el, opdat hĳ van mĳ weg-

trekt.”i 20 Bĳgevolg luisterde
Ben-H _adad naar koning _Asa en
zond de oversten van de strĳd-
krachten die hĳ had, tegen de
steden van _Isra

¨
el en sloeg vervol-

gens _Ijonj en Dank en _Abel-Beth-
M _a

¨
achal en heel K _innereth, tot

aan heel het land van N _aftali.m

21 Nu geschiedde het dat zodra
Ba _

¨
esa het hoorde, hĳ de bouw

aan R _ama onmiddellĳk staakten

en te T _irzao bleef wonen. 22 En
koning _Asa riep van zĳn kant heel
J _uda opp — niemand werd vrĳ-
gesteld — en zĳ droegen voorts
de stenen van R _ama en de bal-
ken ervan, waarmee Ba _

¨
esa aan

het bouwen was geweest, weg;
en koning _Asa bouwde daar-
mee toen G _ebaq in B _enjamin, en
M _izpa.r
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23 Wat de rest van alle aange-
legenheden van _Asa betreft en
al zĳn machtsbetoon en alles wat
hĳ gedaan heeft en de steden die
hĳ gebouwd heeft, is dat niet be-
schreven in het boeka van de aan-
gelegenheden van de dagen der
koningen van J _uda? Alleen werd
hĳ ten tĳde van zĳn ouderdomb

ziek aan zĳn voeten.c 24 Ten
slotte legde _Asa zich neer bĳ zĳn
voorvadersd enwerd bĳ zĳn voor-
vaders begraven in de Stad van
D _avid, zĳn voorvader;e en zĳn
zoon J _osafatf begon in zĳn plaats
te regeren.

25 Wat N _adabg betreft, de zoon
van Jer _obeam, hĳ werd koning
over _Isra

¨
el in het tweede jaar

van _Asa, de koning van J _uda; en
hĳ bleef twee jaar over _Isra

¨
el re-

geren. 26 En hĳ deed voortdu-
rend wat kwaad wash in de ogen
van Jehovah en ging voort te
wandelen in de weg van zĳn va-
deri en in diens zonde, waar-
mee hĳ _Isra

¨
el had doen zondi-

gen.j 27 EnBa _
¨
esa,k de zoonvan

Ah _ia, van het huis _Issaschar, zet-
te een samenzwering tegen hem
op touw; en Ba _

¨
esa sloeg hem ten

slotte neer bĳ G _ibbethon,l dat
aan de Filistĳnen behoorde, ter-
wĳl N _adab en heel _Isra

¨
el G _ibbe-

thon belegerden. 28 Zo bracht
Ba _

¨
esa hem ter dood in het derde

jaar van _Asa, de koning van J _uda,
en begon in zĳn plaats te rege-
ren.m 29 Het geschiedde nu zo-
dra hĳ koning geworden was, dat
hĳ het gehele huis van Jer _obeam
neersloeg. Hĳ liet van Jer _obeams
[huis] niemand over die adem
had, totdat hĳ hen verdelgd had,
overeenkomstig het woord van
Jehovah, dat hĳ door bemidde-
ling van zĳn knecht Ah _ia, de Si-
loniet, gesproken had,n 30 we-
gens de zonden van Jer _obeam
waarmee hĳ gezondigd hado en
waarmee hĳ _Isra

¨
el had doen zon-

digen, [en] om zĳn krenkenwaar-
mee hĳ Jehovah, de God van _Is-
ra

¨
el, had gekrenkt.p 31 Wat de

rest van de aangelegenheden van
N _adab betreft en alles wat hĳ

gedaan heeft, is dat niet beschre-
ven in het boeka van de aange-
legenheden van de dagen der ko-
ningen van _Isra

¨
el? 32 En er was

voortdurend oorlog tussen _Asa en
Ba _

¨
esa, de koning van _Isra

¨
el, al

hun dagen.b

33 In het derde jaar van _Asa, de
koning van J _uda, werd Ba _

¨
esa, de

zoon van Ah _ia, koning over heel
_Isra

¨
el te T _irza, voor vierentwin-

tig jaar.c 34 En hĳ deed voort-
durend wat kwaad was in de ogen
van Jehovahd en ging voort te
wandelen in deweg van Jer _obeame

en in diens zonde, waarmee hĳ _Is-
ra

¨
el had doen zondigen.f

16 Het woord van Jehovah
kwam nu tot J _ehu,g de zoon

van Han _ani,h tegen Ba _
¨
esa en luid-

de: 2 „Aangezien ik u uit het
stof heb verheveni om u tot lei-
der over mĳn volk _Isra

¨
el aan te

stellen,j maar gĳ de weg van Je-
r _obeam zĳt gaan bewandelenk en
aldus mĳn volk _Isra

¨
el hebt doen

zondigen om mĳ met hun zon-
den te krenken,l 3 zie, ik houd
een flinke opruiming achter Ba _

¨
e-

sa en achter zĳn huis, en ik zal zĳn
huis stellig maken gelĳk het huis
van Jer _obeam, de zoon van N _e-
bat.m 4 Al wie er van Ba _

¨
esa in

de stad sterft, die zullen de hon-
den opeten; en al wie er van hem
op het veld sterft, die zal door het
gevogelte van de hemel opgegeten
worden.”n

5 Wat de rest van de aange-
legenheden van Ba _

¨
esa betreft

en wat hĳ gedaan heeft en zĳn
machtsbetoon, is dat niet beschre-
ven in het boeko van de aange-
legenheden van de dagen der ko-
ningen van _Isra

¨
el? 6 Ten slotte

legde Ba _
¨
esa zich neer bĳ zĳnvoor-

vaders en werd begraven te T _ir-
za;p en zĳn zoon _Ela begon in zĳn
plaats te regeren. 7 En ook door
bemiddeling van de profeet J _ehu,
de zoon van Han _ani, was Jeho-
vah’s woord gekomen tegen Ba _

¨
e-

sa en zĳn huis,q zowel wegens al
het kwaad dat hĳ in de ogen van
Jehovah bedreven had, door hem
met het werk van zĳn handenr te
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krenken,a opdat het zou worden
gelĳk het huis van Jer _obeam, als-
ook omdat hĳ hem neergeslagen
had.b

8 In het zesentwintigste jaar
van _Asa, de koning van J _uda,
werd _Ela, de zoon van Ba _

¨
esa, ko-

ning over _Isra
¨
el te T _irza, voor

twee jaar. 9 En zĳn dienaar
Z _imri,c de overste van de helft
van de wagens, zette een samen-
zwering tegen hem op touw, ter-
wĳl hĳ zich te T _irza in het huis
van _Arza, die over de huishou-
ding te T _irza ging,d bedronk.e

10 Voorts kwam Z _imri binnen en
sloeg hem neerf en bracht hem
ter dood in het zevenentwintig-
ste jaar van _Asa, de koning van
J _uda, en begon in zĳn plaats te
regeren. 11 Nu geschiedde het
toen hĳ begon te regeren, dat hĳ,
zodra hĳ op zĳn troon zat, heel
het huis van Ba _

¨
esa neersloeg. Hĳ

liet van hem niemandover die te-
gen een muur watert,g noch zĳn
bloedwrekers,h noch zĳn vrien-
den. 12 Zo verdelgde Z _imri het
gehele huis van Ba _

¨
esa,i overeen-

komstig het woord van Jehovahj

dat hĳ door bemiddeling van de
profeet J _ehu tegen Ba _

¨
esa gespro-

ken had,k 13 wegens alle zon-
den van Ba _

¨
esa en de zonden van

zĳn zoon _Ela,l waarmee zĳ gezon-
digd hadden en waarmee zĳ _Is-
ra

¨
el hadden doen zondigen door

Jehovah, de God van _Isra
¨
el, met

hun ĳdele afgoden te krenken.m

14 Wat de rest van de aangele-
genheden van _Ela betreft en al-
les wat hĳ gedaan heeft, is dat
niet beschreven in het boekn van
de aangelegenheden van de da-
gen der koningen van _Isra

¨
el?

15 In het zevenentwintigste
jaar van _Asa, de koning van J _uda,
werd Z _imri voor zeven dageno ko-
ning te T _irza, terwĳl het volk
zich legerde tegen G _ibbethon,p

dat aan de Filistĳnen behoorde.
16 Ten slotte hoorde het volk dat
daar gelegerd was, zeggen: „Z _im-
ri heeft een samenzwering ge-
smeeden ook de koning neergesla-

gen.” Daarom maakte heel _Isra
¨
el

die dag in de legerplaats _Omri,a

de legeroverste, koning over _Is-
ra

¨
el. 17 _Omri en heel _Isra

¨
el met

hem trokken nu van G _ibbethon op
en sloegen vervolgens het belegb

voor T _irza. 18 Het geschiedde
nu dat zodra Z _imri zag dat de
stad ingenomen was, hĳ daarop
de woontoren van het huis van
de koning binnenging en het huis
van de koning boven zich met
vuur verbrandde, zodat hĳ stierf,c

19 om zĳn zonden waarmee hĳ
gezondigd had door te doen wat
kwaad was in de ogen van Jeho-
vah,d door te wandelen in de weg
van Jer _obeam en in diens zon-
de, die hĳ begaan had door _Isra

¨
el

te doen zondigen.e 20 Wat de
rest van de aangelegenheden van
Z _imri betreft en zĳn samenzwe-
ring waarmee hĳ samengezworen
heeft, is dat niet beschreven in
het boekf van de aangelegenheden
van de dagen der koningen van _Is-
ra

¨
el?

21 Het was toen dat het volk
_Isra

¨
el zich in twee delen ging ver-

delen.g E
´
en deel van het volk ging

T _ibni, de zoon van G _inath, volgen
om hem koning te maken, en het
andere deel ging _Omri volgen.
22 Ten slotte kreeg het volk dat

_Omri volgde, de overhand over
het volk dat T _ibni, de zoon van
G _inath, volgde, zodat T _ibni de
doodvonden _Omri begon te rege-
ren.

23 In het eenendertigste jaar
van _Asa, de koning van J _uda,
werd _Omri voor twaalf jaar ko-
ning over _Isra

¨
el. Te T _irza heeft

hĳ zes jaar geregeerd. 24 En hĳ
kocht toen van S _emer de berg Sa-
m _aria voor twee talenten zilver,
waarna hĳ [op] de berg ging bou-
wen en de naam van de stad die
hĳ gebouwd had Sam _ariah noem-
de, naar de naam van S _emer, de
heer van de berg. 25 En _Omri
deed voortdurend wat kwaad was
in de ogen van Jehovah en maakte
het nog erger dan allen die er v

´
o

´
or

hem geweest waren.i 26 En hĳ
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ging wandelen in heel de weg van
Jer _obeam, de zoon van N _ebat,a en
in diens zonde, waarmee hĳ _Isra

¨
el

had doen zondigen door Jehovah,
de God van _Isra

¨
el, met hun ĳdele

afgoden te krenken.b 27 Wat de
rest van de aangelegenheden van

_Omri betreft, wat hĳ gedaan heeft
en zĳn machtsbetoon waarmee hĳ
opgetreden is, is dat niet beschre-
ven in het boekc van de aange-
legenheden van de dagen der ko-
ningen van _Isra

¨
el? 28 Ten slotte

legde _Omri zich neer bĳ zĳn voor-
vaders en werd begraven te Sam _a-
ria; en zĳn zoon _Achabd begon in
zĳn plaats te regeren.

29 En wat _Achab betreft, de
zoon van _Omri, hĳ werd koning
over _Isra

¨
el in het achtendertigste

jaar van _Asa, de koning van J _uda;
en _Achab, de zoon van _Omri, bleef
twee

¨
entwintig jaar lang te Sam _a-

riae over _Isra
¨
el regeren. 30 En

_Achab, de zoon van _Omri, deed
toen nog erger in de ogen van Je-
hovah dan allen die er v

´
o

´
or hem

geweest waren.f 31 Voorts ge-
schiedde het dat hĳ, [als was het]
de onbeduidendsteg zaak dat hĳ in
de zonden van Jer _obeam,h de zoon
van N _ebat, wandelde, nu Iz _ebel,i

de dochter van Ethb _a
¨
al, de koning

van de Sidoni
¨
ers,j tot vrouw namk

en B _a
¨
al ging dienenl en zich voor

hem ging neerbuigen. 32 Ook
richtte hĳ voor B _a

¨
al een altaar

op in het huism van B _a
¨
al dat hĳ te

Sam _aria gebouwd had. 33 Ver-
volgens maakte _Achab de heilige
paal;n en _Achab deed ten slotte
meer om Jehovah, de God van _Is-
ra

¨
el, te krenkeno dan alle konin-

gen van _Isra
¨
el die er v

´
o

´
or hem

bleken te zĳn.

34 In zĳn dagen heeft H _i
¨
el, de

Betheliet, J _ericho herbouwd. Ten
koste vanAb _iram, zĳn eerstgebo-
rene, legde hĳ het fundament er-
van, en ten koste van S _egub, zĳn
jongste, zette hĳ de deuren er-
van in, overeenkomstig Jehovah’s
woord dat hĳ door bemiddeling
van J _ozua, de zoon van Nun, ge-
sproken had.p

17 En El _ia,a de Tisbiet, uit de
bewoners van G _ilead,b zei

voorts tot _Achab: „Zo waar Jeho-
vah, de God van _Isra

¨
el, leeft,c ja,

voor wiens aangezicht ik sta,d er
zal deze jaren geen dauw of re-
gen vallen,e behalve op bevel van
mĳn woord!”f

2 Het woordg van Jehovah
kwam nu tot hem en luidde:
3 „Ga hier vandaan, en gĳ moet
u naar het oosten wenden en u
verbergenh bĳ het stroomdal van
de Krith, dat ten oosten van de
Jord _a _an is. 4 En het moet ge-
schieden dat gĳ uit het stroom-
dal dient te drinken,i en de ravenj

zal ik stellig gebieden u daar van
voedsel te voorzien.”k 5 Onmid-
dellĳk ging hĳ heen en deed over-
eenkomstig het woord van Jeho-
vah,l en zo ging hĳ wonen bĳ het
stroomdal van de Krith, dat ten
oosten van de Jord _a _an is. 6 En
de raven zelf brachten hem ’s och-
tends brood en vlees en ’s avonds
brood en vlees, en uit het stroom-
dal dronk hĳ steeds.m 7 Maar na
verloop van enkele dagen gebeur-
de het dat het stroomdal opdroog-
de,n omdat er geen stortregen op
de aarde was gevallen.

8 Het woordvan Jehovah kwam
nu tot hem en luidde:o 9 „Sta
op, ga naar S _arfath,p dat aan S _i-
don behoort, en gĳ moet daar wo-
nen. Zie! Ik zal daar stellig een
vrouw, een weduwe, gebieden u
van voedsel te voorzien.” 10 Bĳ-
gevolg stond hĳ op en ging naar
S _arfath en kwam bĳ de ingang
van de stad; en zie! een vrouw,
een weduwe, was daar juist stuk-
ken hout aan het sprokkelen. Hĳ
dan riep haar toe en zei: „Haal
mĳ alstublieft in een vat een slok-
je water, opdat ik kan drinken.”q

11 Toen zĳ daarop heenging om
het te halen, riep hĳ haar vervol-
gens toe en zei: „Breng mĳ als-
tublieft een stukje broodr in uw
hand mee.” 12 Daarop zei zĳ:

m Nu 11:23; Re 15:19; Ps 37:19; n 1Kon 18:5; Job

6:15; o Ps 36:10; p Ob 20; Lu 4:26; q Ge 24:17; Mt

10:42; Jo 4:7; Heb 11:37; r Ge 18:5.
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„Zowaar Jehovah, uwGod, leeft,a

ik heb geen ronde koek,b alleen
maar een handvolc meel in de gro-
te kruik en een beetje olied in
de kleine kruik; en zie, ik ben
een paar stukken hout aan het
sprokkelen, en ik moet iets voor
mĳzelf en mĳn zoon gaan klaar-
maken, en wĳ zullen het moeten
eten en sterven.”e

13 Toen zei El _ia tot haar: „Wees
niet bevreesd.f Ga, doe overeen-
komstig uw woord. Maak van wat
er is alleen eerst een kleine ron-
de koek voor mĳ,g en gĳ moet mĳ
die hier brengen, en voor uzelf
en uw zoon kunt gĳ daarna iets
klaarmaken. 14 Want dit heeft
Jehovah, de God van _Isra

¨
el, ge-

zegd: ’De grote kruik met meel,
die zal niet uitgeput raken, en de
kleine kruik met olie, die zal niet
leegraken tot de dag dat Jeho-
vah een stortregen geeft op de
oppervlakte van de aardbodem.’”h

15 Zĳ ging dus heen en deed over-
eenkomstig El _ia’s woord; en da-
genlang bleef zĳ eten, zĳ te za-
men met hem en haar huisgezin.i

16 Ja, de grote kruik met meel
raakte niet uitgeput en de klei-
ne kruik met olie raakte niet
leeg,j overeenkomstig Jehovah’s
woord dat hĳ door bemiddeling
van El _ia gesproken had.

17 Nu gebeurde het na deze
dingen dat de zoon van de vrouw,
de meesteres van het huis, ziek
werd, en zĳn ziekte werd zo ern-
stig dat er geen adem in hem
overbleef.k 18 Daarop zei zĳ tot
El _ia: „Wat heb ik met u te ma-
ken,l o man van de [ware] God?
Gĳ zĳt bĳ mĳ gekomen om mĳn
dwaling in herinnering te bren-
genm en mĳn zoon ter dood te
brengen.” 19 Maar hĳ zei tot
haar: „Geef mĳ uw zoon.” Toen
nam hĳ hem van haar boezem en
droeg hem naar het dakvertrek,n

waar hĳ woonde, en legde hem
op zĳn eigen rustbed.o 20 Nu
riep hĳ tot Jehovah en zei: „O Je-
hovah, mĳn God,p moet gĳ ook
de weduwe bĳ wie ik als vreem-

deling vertoef, kwaad berokke-
nen, door haar zoon ter dood te
brengen?” 21 Vervolgens strek-
te hĳ zich driemaal over het kind
uita en riep tot Jehovah en zei:
„O Jehovah, mĳn God, laat toch
alstublieft de zielb van dit kind
in hemterugkeren.” 22 Ten slot-
te luisterde Jehovah naar El _ia’s
stem,c zodat de ziel van het kind
in hem terugkeerde en het tot le-
ven kwam.d 23 Nu nam El _ia het
kind en bracht het van het dak-
vertrek naar beneden in huis en
gaf het aan zĳn moeder; en El _ia
zei toen: „Zie, uw zoon leeft.”e

24 Daarop zei de vrouw tot El _ia:
„Ja, nu weet ik werkelĳk dat gĳ
een man Gods zĳtf en dat Jeho-
vah’s woord in uw mond waar
is.”g

18 Nu geschiedde het [na] vele
dagenh dat in het derde jaar

Jehovah’s eigen woord tot El _ia
kwam, dat luidde: „Ga, vertoon u
aan _Achab, daar ik van plan ben
regen te geven op de oppervlak-
te van de aardbodem.”i 2 Bĳge-
volg ging El _ia heen om zich aan
_Achab te vertonen, terwĳl de hon-
gersnood zwaarj was in Sam _aria.

3 Intussen riep _Achab Ob _adja,
die over de huishouding ging.k

(Ob _adja zelf nu had er blĳk
van gegeven iemand te zĳn die
Jehovah ten zeerste vreesde.l

4 Daarom gebeurde het dat toen
Iz _ebelm Jehovah’s profeten af-
sneed,n Ob _adja voorts honderd
profeten nam en hen vĳftig bĳ
vĳftig in een grot verborgen hield,
en hĳ voorzag hen van brood en
water.o) 5 Vervolgens zei _Achab
tot Ob _adja: „Trek het land door
naar alle waterbronnen en naar
alle stroomdalen. Misschien vin-
den wĳ groen gras,p opdat wĳ de
paarden en muildieren in het le-
ven kunnen houden en er niet
[nog meer] van de beesten af-
gesneden behoeven te worden.”q

6 Zĳ verdeelden dus het land on-
der elkaar om erdoor te trekken.

o Sp 19:17; Mt 10:42; p Ps 104:14; q Jer 14:5; Jo
¨
e

1:18.
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_Achab zelf ging alleen de ene weg
op, enwat Ob _adja betreft, die ging
alleen de andere weg op.a

7 Terwĳl Ob _adja voortging op
de weg, zie, daar kwam El _ia hem
tegemoet.b Hĳ herkende hem ter-
stond en viel op zĳn aangezichtc

en zei: „Zĳt gĳ het, mĳn heerd

El _ia?” 8 Hierop zei hĳ tot hem:
„Ik ben het. Ga, zeg tot uw heer:e

’El _ia is er.’ ” 9 Maar hĳ zei: „Wel-
ke zondef heb ik begaan dat gĳ
uw knecht in de hand van _Achab
zoudt geven om mĳ ter dood te
brengen? 10 Zo waar Jehovah,
uw God, leeft,g er is geen natie of
koninkrĳk waar mĳn heer u niet
heeft laten zoeken. Nadat men
had gezegd: ’Hĳ is [hier] niet’, liet
hĳ het koninkrĳk en de natie zwe-
ren dat zĳ u niet konden vinden.h

11 En nu zegt gĳ: ’Ga, zeg tot uw
heer: „El _ia is er.” ’ 12 En het zal
stellig geschieden dat wanneer

´
ık

van u wegga, dan Jehovah’s g
´
e

´
esti

u zal wegvoeren, zonder dat ik
zal weten waarheen; en ik zal het
_Achab zĳn komen melden, en hĳ
zal u niet vinden, en hĳ zal mĳ
stellig doden,j daar uw knecht zelf
van zĳn jeugd af Jehovah heeft
gevreesd.k 13 Is het mĳn heer
niet verteld wat ik gedaan heb
toen Iz _ebel de profeten van Jeho-
vah doodde, hoe ik sommigen van
de profeten van Jehovah, honderd
man, vĳftig bĳ vĳftig in een grot
verborgen hieldl en hen van brood
en water bleef voorzien?m 14 En
nu zegt gĳ: ’Ga, zeg tot uw heer:
„El _ia is er.” ’ En hĳ zal mĳ stel-
lig doden.”n 15 El _ia zei echter:
„Zo waar Jehovah der legerscha-
reno leeft,p ja, voor wiens aange-
zicht ik sta, vandaag zal ik mĳ aan
hem vertonen.”

16 Bĳgevolg ging Ob _adja _Achab
tegemoet en deelde het hem mee;
en dus ging _Achab El _ia tegemoet.

17 Nu geschiedde het dat zo-
dra _Achab El _ia zag, _Achab on-
middellĳk tot hem zei: „Zĳt gĳ
het, gĳ die de banvloek over _Is-
ra

¨
el brengt?”q

18 Daarop zei hĳ: „Ik heb niet

de banvloeka over _Isra
¨
el gebracht,

maar gĳ en het huis van uw va-
der,b doordat GIJ de geboden van
Jehovahhebt verlatenc en de B _a

¨
als

zĳt gaan volgen.d 19 En nu, zend
heen, breng heel _Isra

¨
el bĳ mĳ op

de berg K _armele bĳeen en ook de
vierhonderd vĳftig profeten van
B _a

¨
alf en de vierhonderd profeten

van de heilige paal,g die aan de
tafel van Iz _ebel eten.”h 20 Toen
zond _Achab een boodschap on-
der alle zonen van _Isra

¨
el en bracht

de profeteni op de berg K _armel
bĳeen.

21 Nu trad El _ia op het gehe-
le volk toe en zei: „Hoe lang zult
GIJ nog op twee verschillende ge-
dachten hinken?j Indien Jehovah
de [ware] God is, gaat hem vol-
gen;k maar is het B _a

¨
al, gaat hem

volgen.” En het volk zei hem geen
woord terug. 22 Vervolgens zei
El _ia tot het volk: „Ikzelf ben als
profeet van Jehovah overgeble-
ven,l ik alleen, terwĳl de profeten
van B _a

¨
al met vierhonderd vĳftig

man zĳn. 23 Laat men ons nu
twee jonge stieren geven, en la-
ten zĳ zich

´
e

´
en jonge stier uitkie-

zen en die in stukken snĳden en
op het hout leggen, maar zĳ die-
nen er geen vuur bĳ te doen. En
´
ık zal de andere jonge stier ge-
reedmaken, en ik moet die op het
hout leggen, maar ik zal er geen
vuur bĳ doen. 24 En GIJ moet
de naam van UWgod aanroepen,m

en ik voor mĳ zal de naam van
Jehovah aanroepen; en het moet
geschieden dat de [ware] God die
door vuurn antwoordt, de [ware]
God is.”o Hierop antwoordde het
gehele volk en zei: „De zaak is
goed.”

25 Nu zei El _ia tot de profeten
van B _a

¨
al: „Kiest U

´
e

´
en jonge stier

uit en maakt hem eerst gereed,
want GIJ zĳt in de meerderheid;
en roept de naam van UW god
aan, maar GIJ moogt er geen vuur
bĳ doen.” 26 Bĳgevolg namen
zĳ de jonge stier die hĳ hun gaf.
Toen maakten zĳ hem gereed, en
zĳ bleven van de ochtend tot de
middag de naamvan B _a

¨
al aanroe-
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pen en zeiden: „O B _a
¨
al, antwoord

ons!” Maar er was geen stema en
niemand antwoordde.b En zĳ ble-
ven om het altaar hinken dat zĳ
gemaakt hadden. 27 Nu gebeur-
de het op de middag dat El _ia de
spot met hen ging drĳvenc en zei:
„Roept met luider stem, want hĳ
is een god;d want hĳ moet zich
wel met iets bezighouden, en hĳ
moet zĳn behoefte doene en zich
afzonderen.f Of misschien slaapt
hĳ wel en dient hĳ wakker te wor-
den!”g 28 Toen riepen zĳ met lui-
der stem en maakten zich naar
hun gewoonte insnĳdingenh met
dolken en met lansen, totdat zĳ
dropen van het bloed. 29 Nu
geschiedde het dat zodra de mid-
dag voorbĳ was en zĳ zich als
profeten bleven gedrageni tot het
opstĳgen van het graanoffer, er
geen stem was en er niemand
antwoordde en er geen aandacht
werd geschonken.j

30 Ten slotte zei El _ia tot het
gehele volk: „Treedt op mĳ toe.”
Heel het volk trad dus op hem toe.
Toen ging hĳ ertoe over het altaar
van Jehovah dat omvergehaald
was,k te herstellen. 31 El _ia dan
nam twaalf stenen, naar het ge-
tal van de stammen der zonen van
J _akob, tot wie Jehovah’s woord
was gekomenl dat luidde: „ _Isra

¨
el

zal uw naam worden.”m 32 Ver-
volgens bouwde hĳ van de stenen
een altaarn in de naam van Je-
hovaho en maakte rondom het al-
taar een geul met ongeveer een
oppervlakte die met twee sea-
maten zaad bezaaid kon worden.
33 Daarna schikte hĳ de stukken
houtp en sneed de jonge stier in
stukken en legde hem op de stuk-
ken hout. Nu zei hĳ: „Vult vier
grote kruiken met water en giet
die uit over het brandoffer en over
de stukken hout.” 34 Toen zei
hĳ: „Doet het nog eens.” Zĳ de-
den het dus nog eens. Maar hĳ zei:
„Doet het voor de derde keer.” Zĳ
deden het dus voor de derde keer.
35 Aldus liep het water rondom
het altaar, en ook de geul vulde hĳ
met water.

36 Nu gebeurde het op de tĳda

waarop het graanoffer opstĳgt,
dat de profeet El _ia voorts nader-
bĳ trad en zei: „O Jehovah, de
God van _Abraham,b _Isa

¨
akc en _Is-

ra
¨
el,d laat het heden bekend wor-

den dat gĳ God zĳt in _Isra
¨
ele en

dat ik uw knecht ben en dat ik
door uw woordf al deze dingen
heb gedaan. 37 Antwoord mĳ,
o Jehovah, antwoord mĳ, opdat
dit volk moge weten dat gĳ, Jeho-
vah,g de [ware] God zĳt en dat g

´
ı
´
j

hun hart hebt teruggebracht.”h

38 Daarop viel het vuuri van Je-
hovah neer en verteerde voorts
het brandofferj en de stukken
hout en de stenen en het stof,
en het water dat in de geul was,
lekte het op.k 39 Toen het gehe-
le volk dit zag, vielen zĳ onmiddel-
lĳk op hun aangezichtl en zeiden:
„Jehovah is de [ware] God! Jeho-
vah is de [ware] God!” 40 Nu zei
El _ia tot hen: „Grĳpt de profeten
van B _a

¨
al! Laat geen enkele van

hen ontsnappen!” Terstond gre-
pen zĳ hen, waarop El _ia hen naar
het stroomdal van de K _isonm af-
voerde en hen daar afslachtte.n

41 El _ia zei nu tot _Achab: „Ga op,
eet en drink;o want daar is het ge-
luidvan het gedruis van een stort-
regen.”p 42 Toen ging _Achab op
om te eten en te drinken. Wat
El _ia betreft, hĳ klom naar de top
van de K _armel en hurkte toen
ter aarde neerq en hield zĳn ge-
zicht tussen zĳn knie

¨
en gesto-

ken.r 43 Daarop zei hĳ tot zĳn
bediende: „Klim omhoog alstu-
blieft. Kĳk in de richting van
de zee.” Hĳ klom dus omhoog
en keek en zei toen: „Er is hele-
maal niets.” Vervolgens zei hĳ:
„Ga terug”, tot zevenmaal toe.s

44 Bĳ de zevende maal nu ge-
beurde het dat hĳ ten slotte zei:
„Zie! Een wolkje als de handpalm
van een man stĳgt uit de zee
op.”t Nu zei hĳ: „Ga op, zeg tot
_Achab: ’Span in!u En daal af, opdat
de stortregen u niet ophoudt!’ ”

r Ps 89:7; Heb 12:28; Jak 5:17; s Lu 18:7; t Lu

12:54; u Mi 1:13.

HFDST. 18

a Ps 115:7

b Ps 115:5

Ps 135:16

Jes 44:18

Jes 45:20

Jer 10:5

Da 5:23

Hab 2:18

1Kor 8:4

1Kor 10:19

1Kor 12:2

c Jer 10:15

d Jes 41:23

e Mt15:17

f Re3:24

1Sa 24:3

g Ps 121:4

Ps 135:17

Jes 40:28

h Le 19:28

De 14:1

i 1Sa 18:10

1Kon 22:10

j Jes 44:20

Ga 4:8

k 1Kon 19:14

l Ex 24:4

Joz 4:3

m Ge32:28

Ge 33:20

Ge 35:10

2Kon 17:34

Jes 48:1

n Ex 20:25

De 27:6

o Ge13:18

De 12:27

1Kon 18:24

p Ge22:9

Le 1:7

�����������������������������

2ekolom

a Ex 29:41

Ps 141:2

Han 3:1

b Ge26:24

2Kr 20:7

c Ge28:13

Ge 31:53

Ge 32:9

Ge 46:3

d 1Kr 29:18

Mt 22:32

e Ex 20:2

Ps 83:18

Ez 36:23

f Nu16:28

2Sa 7:21

Jo 11:42

g 2Kr 14:11

Ps 96:5

Jes 44:6

Da 4:37

h Jer 31:18

Ez 18:32

Ez 33:11

i Le 9:24

Re 6:21

2Kr 7:1

j 1Kon 18:23

k 1Kon 18:24

l 2Kr 7:3

Jak 4:10

m Re5:21

Ps 83:9

n De13:5

De 18:20

o Pr 9:7

p 1Kon 17:1

Za 10:1

q Joz 7:6

Jak 5:16

483 Jehovah is de ware God. Regen 1 KONINGEN 18:27-44



45 Nu gebeurde het ondertussen
dat de hemel zelf zwart werd van
wolken en wind,a en toen kwam er
een zware stortregen.b En _Achab
reed voort en ging heen naar J _iz-
re

¨
el.c 46 De hand van Jehovah

nu bleek op El _ia te zĳn,d zodat hĳ
zĳn heupen omgorddee en vervol-
gens voor _Achab uit snelde, heel
de weg naar J _izre

¨
el.f

19 Toen vertelde _Achabg aan
Iz _ebelh wat El _ia allemaal ge-

daan had, ja alles, ook hoe hĳ al de
profeten met het zwaard had ge-
dood.i 2 Daarop zond Iz _ebel een
bode naar El _ia en liet zeggen: „Zo
mogen de goden doen,j en zo mo-
gen zĳ daaraan toevoegen,k indien
ik morgen om deze tĳd uw ziel
niet gelĳk zal maken aan de ziel
van elk van hen!” 3 En hĳ werd
bevreesd. Dientengevolge stond
hĳ op en ging heen ter wille van
zĳn ziell en kwam te Bers _eba,m dat
tot J _uda behoort.n Toen liet hĳ zĳn
bediende daar achter. 4 En hĳ-
zelf ging een dagreis ver de wil-
dernis in, en ten slotte kwam hĳ
daar en zette zich onder een ze-
kere bremstruik neer.o Toenvroeg
hĳ of zĳn ziel mocht sterven en
zei: „Het is genoeg! Neem nu, o Je-
hovah, mĳn ziel weg,p want ik
ben niet beter dan mĳn voorva-
ders.”

5 Ten slotte legde hĳ zich neer
en viel in slaap onder de brem-
struik.q Maar zie! nu raakte een
engelr hem aan.s Toen zei hĳ tot
hem: „Sta op, eet.” 6 Toen hĳ op-
keek, zie, daar was aan zĳn hoofd-
einde een ronde koekt op gloeien-
de stenen en een veldfles met
water. En hĳ ging eten en drin-
ken, waarna hĳ zichweer neerleg-
de. 7 Later kwam de engelu van
Jehovah voor de tweede maal te-
rug en raakte hemaan en zei: „Sta
op, eet, want de reis is te veel voor
u.”v 8 Hĳ stond derhalve op en
at en dronk, en hĳ ging in de
kracht van dat voedsel veertig da-
genw en veertig nachten voort, tot
aan de berg van de [ware] God, de
H _oreb.x

9 Daar ging hĳ ten slotte een

grota binnen, om er te overnach-
ten; en zie! daar was Jehovah’s
woord voor hem, en het zei vervol-
gens tot hem: „Wat hebt gĳ hier te
doen, El _ia?”b 10 Hierop zei hĳ:
„Ik ben absoluut jaloers geweestc

ten opzichte van Jehovah, de God
der legerscharen; want de zonen
van _Isra

¨
el hebbenuw verbondver-

laten,d uw altaren hebben zĳ om-
vergehaalde en uw profeten heb-
ben zĳ met het zwaard gedood,f

zodat ik alleen ben overgeble-
ven;g en nu zoeken zĳ mĳn ziel,
om die weg te nemen.”h 11 Maar
het zei: „Ga naar buiten, en gĳ
moet op de berg voor het aange-
zicht van Jehovah gaan staan.”i

En zie! Jehovah ging voorbĳ,j en
een grote en sterke wind ver-
scheurde bergen en verbrĳzelde
steile rotsen voor Jehovah uit.k

(Jehovah was niet in de wind.)
En na de wind was er een aardbe-
ving.l (Jehovahwas niet in de aard-
beving.) 12 Enna de aardbeving
was er een vuur.m (Jehovah was
niet in het vuur.) En na het vuur
was er een rustige, zachte stem.n

13 Nu geschiedde het dat zodra
El _ia dit hoorde, hĳ onmiddellĳk
zĳn gezicht in zĳn ambtsgewaad
huldeo en naar buiten ging en aan
de ingang van de grot bleef staan;
en zie! er was een stem voor hem,
en die zei vervolgens tot hem:
„Wat hebt gĳ hier te doen, El _ia?”p

14 Hierop zei hĳ: „Ik ben absoluut
jaloers geweest ten opzichte van
Jehovah, de God der legerscha-
ren; want de zonen van _Isra

¨
el heb-

ben uw verbond verlaten,q uw al-
taren hebben zĳ omvergehaald en
uw profeten hebben zĳ met het
zwaard gedood, zodat ik alleen
ben overgebleven; en nu zoeken
zĳ mĳn ziel, om die weg te ne-
men.”r

15 Jehovah zei nu tot hem:
„Ga, keer op uw weg terug naar
de wildernis van Dam _askus;s en
gĳ moet daar komen en H _aza

¨
elt

m De 4:11; n Ex 34:6; De 4:33; o Ex 3:6; p 1Kon

19:9; q De 31:20; Ps 78:37; Jes 1:4; Jer 22:9; Ro
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tot koning over S _yri
¨
e zalven.a

16 En J _ehu,b de kleinzoon van
N _imsi,c dient gĳ tot koning over
_Isra

¨
el te zalven; en El _isa,d de zoon

van S _afat, uit _Abel-Meh _ola,e dient
gĳ tot profeet in uw plaats te zal-
ven.f 17 Enhet moet geschieden
dat wie aan het zwaard van H _a-
za

¨
el ontkomt,g door J _ehu ter dood

gebracht zal worden;h en wie aan
het zwaard van J _ehu ontkomt,
door El _isa ter dood gebracht zal
worden.i 18 En ik heb er zeven-
duizend in _Isra

¨
el overgelaten,j alle

knie
¨
en die zich niet voor B _a

¨
al heb-

ben gebogen,k en elke mond die
hem niet heeft gekust.”l

19 Bĳgevolg ging hĳ daar van-
daan en trof El _isa, de zoon van
S _afat, terwĳl deze aan het ploe-
gen wasm met twaalf span v

´
o

´
or

zich, en hĳ was zelf bĳ het twaalf-
de. El _ia dan stak naar hem over
en wierp zĳn ambtsgewaadn op
hem. 20 Daarop liet hĳ de stie-
ren in de steek en snelde El _ia
achterna en zei: „Laat mĳ alstu-
blieft mĳn vader en mĳn moeder
kussen.o Dan wil ik u gaan vol-
gen.” Hierop zei hĳ tot hem: „Ga,
keer terug; want wat heb ik u ge-
daan?” 21 Hĳ keerde dus van
achter hem terug en nam vervol-
gens een span stieren en slacht-
tep ze, en met het tuigq van de
stieren kookte hĳ hun vlees en
gaf het toen aan het volk, waar-
op zĳ aten. Daarna stond hĳ op
en ging El _ia volgen en hem die-
nen.r

20 Ben-H _adads nu, de koning
van S _yri

¨
e, bracht al zĳn

strĳdkrachten bĳeen en ook twee-
endertig koningen met hemt en
paardenu en wagens,v waarna hĳ
optroken het beleg voor Sam _ariaw

sloegx en ertegen streed. 2 Toen
zond hĳ bodeny naar _Achab, de ko-
ning van _Isra

¨
el, in de stad. Ver-

volgens zei hĳ tot hem: „Dit heeft
Ben-H _adad gezegd: 3 ’Uw zilver
en uw goud zĳn van mĳ, en uw
vrouwen en uw zonen, de mooiste,
zĳn van mĳ.’ ”z 4 Hierop ant-
woordde de koning van _Isra

¨
el en

zei: „Overeenkomstig uw woord,

mĳn heer de koning; ik ben van u
met al wat mĳ toebehoort.”a

5 Later kwamen de boden te-
rug en zeiden: „Dit heeft Ben-
H _adad gezegd: ’Ik heb u laten zeg-
gen: „Uw zilver en uw goud en uw
vrouwen en uw zonen zult gĳ mĳ
geven. 6 Maar morgen om deze
tĳd zal ikmĳndienaren naar u toe
sturen, en zĳ moeten uw huis en
de huizen van uw dienaren zorg-
vuldig doorzoeken; en het moet
geschieden dat zĳ alles wat in uw
ogen begeerlĳk is,b in hun hand
zullen leggen, en zĳ moeten het
meenemen.” ’ ”

7 Daarop riep de koning van

_Isra
¨
el alle oudere mannen van

het landc en zei: „Merkt alstu-
blieft op en ziet dat deze enkel
rampspoed zoekt;d want hĳ heeft
mĳ een boodschap gestuurd om
mĳn vrouwen en mĳn zonen en
mĳn zilver en mĳn goud, en ik
heb het hem niet onthouden.”
8 Toen zeiden alle oudere man-
nen en al het volk tot hem: „Ge-
hoorzaam niet, en gĳ dient niet
toe te geven.” 9 Daarom zei hĳ
tot de boden van Ben-H _adad: „Zeg
tot mĳn heer de koning: ’Alles
waarom gĳ de eerste maal tot
uw dienaar hebt gezonden, zal ik
doen; maar deze zaak kan ik niet
doen.’ ” Zo gingen de boden heen
en brachten hem het antwoord
over.

10 Nu liet Ben-H _adad hem zeg-
gen: „Zo mogen de godene met mĳ
doen, en zo mogen zĳ daaraan toe-
voegen,f indien het stof van Sam _a-
ria voldoende zal zĳn om de hand-
holten te vullen van al het volk
dat mĳ volgt!”g 11 De koning
van _Isra

¨
el antwoordde vervolgens

en zei: „Spreekt [tot hem]: ’Wie
zich aangordt,h beroeme zich niet
als wie zich ontgordt.’ ”i 12 Nu
geschiedde het dat zodra hĳ dit
woord hoorde, terwĳl hĳzelf en
de koningen in de hutten aan het
drinken waren,j hĳ onmiddellĳk
tot zĳn dienaren zei: „Stelt U op!”
Toen stelden zĳ zich op tegen de
stad.
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13 En zie! een zekere profeet
trad toe op _Achab, de koning van

_Isra
¨
el,a en zei toen: „Dit heeft

Jehovah gezegd:b ’Hebt gĳ heel
deze grote menigte gezien? Zie,
ik geef die heden in uw hand, en
gĳ zult stellig weten dat ik Jeho-
vah ben.’ ”c 14 Toen zei _Achab:
„Door wie?”, waarop hĳ zei: „Dit
heeft Jehovah gezegd: ’Door de
jonge mannen van de vorsten der
rechtsgebieden.’ ” Ten slotte zei
hĳ: „Wie zal de strĳd aanbinden?”,
waarop hĳ zei: „Gĳ!”

15 Toen telde hĳ de jonge man-
nen van de vorsten der rechtsge-
bieden, en [hun aantal] bedroeg
tweehonderd twee

¨
endertig;d en

na hen telde hĳ het gehele volk,
alle zonen van _Isra

¨
el, zevendui-

zend. 16 Zĳ dan trokken uit op
de middag, terwĳl Ben-H _adad
zich in de hutten bedronk,e hĳ te
zamen met de koningen, de twee-
endertig koningen die hem hiel-
pen. 17 Toen de jonge mannenf

van de vorsten der rechtsgebie-
den het eerst uittrokken, zond
Ben-H _adad terstond [boden] uit;
en zĳ kwamen hem berichten en
zeiden: „Er zĳn mannen uit Sam _a-
ria getrokken.” 18 Daarop zei
hĳ: „Of zĳ nu tot vrede zĳn uit-
getrokken, GIJ dient hen levend te
grĳpen; of dat zĳ ten strĳde zĳn
uitgetrokken, levend dient GIJ hen
te grĳpen.”g 19 En dezen waren
het die uit de stad trokken, de
jonge mannen van de vorsten der
rechtsgebieden en de strĳdkrach-
ten die hen volgden. 20 Zĳ dan
sloegen ieder hun man neer; en de
Syri

¨
ersh namen de vlucht,i waar-

op _Isra
¨
el hen achterna zette, doch

Ben-H _adad, de koning van S _y-
ri

¨
e, ontkwam ten slotte te paard

met de ruiters. 21 Maar de ko-
ning van _Isra

¨
el trok uit en bleef de

paarden en de wagens neerslaan,j

en hĳ richtte onder de Syri
¨
ers een

grote slachting aan.

22 Later trad de profeetk op de
koning van _Isra

¨
el toe en zei tot

hem: „Ga, versterk ul en merk op
en zie wat gĳ doen zult;m want bĳ

de terugkeer van het jaar trekt
de koning van S _yri

¨
e tegen u op.”a

23 Wat de dienaren van de ko-
ning van S _yri

¨
e betreft, zĳ zei-

den tot hem: „Hun God is een
God van bergen.b Daarom zĳn zĳ
sterker gebleken dan wĳ. Laten
wĳ daarentegen dus op het vlak-
ke land tegen hen strĳden [en
zien] of wĳ niet sterker zullen blĳ-
ken te zĳn dan zĳ. 24 En doe
dit: Verwĳder de koningen,c ieder
van zĳn post, en stel stadhouders
aan in hun plaats.d 25 En gĳ, gĳ
dient u een krĳgsmacht te tel-
len gelĳk aan de krĳgsmacht die
u ontvallen is, met evenveel paar-
den en wagens; en laten wĳ op het
vlakke land tegen hen strĳden [en
zien] of wĳ niet sterker zullen blĳ-
ken te zĳn dan zĳ.”e Bĳgevolg luis-
terde hĳ naar hun stemen deed al-
dus.

26 Nu gebeurde het bĳ de te-
rugkeer van het jaar dat Ben-
H _adad voorts de Syri

¨
ersf mon-

sterde en naar _Afekg optrok, ten
strĳde tegen _Isra

¨
el. 27 Wat de

zonen van _Isra
¨
el betreft, zĳ wer-

den gemonsterd en van het nodi-
ge voorzienh en gingen hun toen
tegemoet; voorts legerden de zo-
nen van _Isra

¨
el zich tegenover

hen als twee kleine geitenkud-
den, terwĳl de Syri

¨
ers hunner-

zĳds het land vulden.i 28 Toen
trad de man van de [ware] Godj

naderbĳ en zei tot de koning van

_Isra
¨
el, ja, hĳ zei vervolgens: „Dit

heeft Jehovah gezegd: ’Omdat de
Syri

¨
ers hebben gezegd: „Jehovah

is een God van bergen, en hĳ is
niet een God van laagvlakten”,
zal ik heel deze grote menigte in
uw hand moeten geven,k en gĳ-
lieden zult stellig weten dat ik Je-
hovah ben.’ ”l

29 En zeven dagen lang ble-
ven dezen tegenover genen ge-
legerd.m Op de zevende dag nu
geschiedde het dat het tot een ge-
vecht kwam; en de zonen van _Is-
ra

¨
el sloegen toen de Syri

¨
ers neer,

honderdduizend man voetvolk op
´
e

´
en dag. 30 En die overgeble-
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ven waren, vluchtten vervolgens
naar _Afek,a naar de stad; en de
muur kwam te vallen op zeven-
entwintigduizend man die over-
geblevenwaren.b Wat Ben-H _adad
betreft, hĳ vluchttec en kwam ten
slotte in de stad, in het binnensted

vertrek.

31 Zĳndienaren dan zeiden tot
hem: „Zie toch, wĳ hebben ge-
hoord dat de koningen van het
huis van _Isra

¨
el koningen van lief-

derĳke goedheid zĳn.e Laten wĳ
alstublieft een zakf om onze len-
denen drageng en touwen op ons
hoofd, en laten wĳ uitgaan tot de
koning van _Isra

¨
el. Misschien zal

hĳ uw ziel in het leven houden.”h

32 Bĳgevolg gordden zĳ een zak
om hun lendenen, met touwen op
hun hoofd, en kwamen bĳ de ko-
ning van _Isra

¨
el en zeiden: „Uw

knecht Ben-H _adad heeft gezegd:
’Laat mĳn ziel alstublieft in le-
ven.’ ”Hierop zei hĳ: „Leeft hĳ dan
nog? Hĳ is mĳn broeder.” 33 De
manneni zelf dan beschouwden
dit als een voorteken en vatten
het snel op als een beslissing zĳ-
nerzĳds, en zĳ zeiden vervolgens:
„Ben-H _adad is uw broeder.” Daar-
op zei hĳ: „Gaat hem halen.” Toen
ging Ben-H _adad uit tot hem; en
hĳ liet hem terstond in de wagen
stĳgen.j

34 [Ben-H _adad] zei nu tot hem:
„De stedenk die mĳn vader aan
uw vader ontnomen heeft, zal ik
teruggeven; en straten zult gĳ
u in Dam _askus toewĳzen, zoals
ook mĳn vader in Sam _aria heeft
gedaan.”

„En wat mĳ betreft, onder een
verbondl zal ik u heenzenden.”

Zo sloot hĳ een verbond met
hem en zond hem heen.

35 En een zekere man uit
de profetenzonenm zei door het
woordn van Jehovah tot zĳn
vriend: „Sla mĳ alstublieft.” Maar
de man weigerde hem te slaan.
36 Daarom zei hĳ tot hem: „Om-
dat gĳ niet geluisterd hebt naar
de stem van Jehovah, zie, gĳ gaat
vanmĳ vandaan en een leeuw zal

u stellig neerslaan.” Daarna ging
hĳ bĳ hem vandaan, en de leeuwa

trof hem toen aan en sloeg hem
neer.b

37 Vervolgens vond hĳ een an-
dere man en zei: „Sla mĳ alstu-
blieft.” De man dan sloeg hem,
waarbĳ hĳ [hem] sloeg en ver-
wondde.

38 Toen ging de profeet heen
en bleef langs deweg staan, [wach-
tend] op de koning, en hĳ hield
zich onherkenbaarc met een ver-
band over zĳn ogen. 39 Nu ge-
beurde het dat terwĳl de koning
voorbĳging, hĳ de koning luid
toeriep en vervolgens zei:d „Uw
knecht zelf trok uit in het heetst
van de strĳd; en zie! een man
trad uit de [gevechts] linie, en hĳ
kwam mĳ een man brengen en
zei toen: ’Bewaak deze man. In-
dien hĳ vermist wordt, hoe dan
ook, dan zal uw ziele voor zĳn ziel
in de plaats moeten komen,f of gĳ
zult een talent zilver uitwegen.’g

40 Nu geschiedde het dat ter-
wĳl uw knecht hier en daar be-
zig was, hĳ opeens verdwenen
was.” Hierop zei de koning van

_Isra
¨
el tot hem: „Dan is dat uw

eigen oordeel. Gĳ hebt het zelf ge-
veld.”h 41 Daarop deed hĳ vlug
het verband van zĳn ogen en toen
herkende de koning van _Isra

¨
el

hem, dat hĳ uit de profeten was.i

42 Hĳ zei nu tot hem: „Dit heeft
Jehovah gezegd: ’Omdat gĳ de
man die aan mĳ ter vernietiging
was overgegeven, uit uw hand
hebt laten gaan,j moet uw ziel voor
zĳn ziel in de plaats komen,k enuw
volk voor zĳn volk.’ ”l 43 Daar-
op ging de koning van _Isra

¨
el heen

naar zĳn huis, mismoedig en ter-
neergeslagen,m en kwam te Sam _a-
ria.n

21 Nu gebeurde het na deze
dingen dat er een wĳn-

gaard was die aan de Jizre
¨
eliet

N _aboth bleek te behoren [en] die
in J _izre

¨
elo lag, naast het paleis

van _Achab, de koning van Sam _a-
ria. 2 _Achab dan sprak tot N _a-
both en zei: „Geefp mĳ toch uw
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wĳngaard,a opdat die mĳ tot
moestuinb kan dienen, want hĳ
ligt dicht bĳ mĳn huis; en laat ik
u er een betere wĳngaard voor
in de plaats geven. [Of,] indien
het goed is in uw ogen,c wil ik
u geld geven overeenkomstig de
prĳs van deze.” 3 Maar N _aboth
zei tot _Achab: „Het is wat mĳ
betreft, van Jehovah’s standpunt
uit bezien,d ondenkbaare u de er-
felĳke bezitting van mĳn voor-
vaders te geven.”f 4 Dientenge-
volge kwam _Achab in zĳn huis,
mismoedig en terneergeslagen
over het woord dat de Jizre

¨
eliet

N _aboth tot hem gesproken had,
toen hĳ zei: „Ik zal u de erfelĳ-
ke bezitting van mĳn voorvaders
niet geven.” Toen legde hĳ zich
neer op zĳn rustbed en hield zĳn
gezicht afgewend,g en hĳ at geen
brood.

5 Ten slotte kwam zĳn vrouw
Iz _ebelh bĳ hem en sprak tot hem:
„Waarom is uw geest mismoedigi

en eet gĳ geen brood?” 6 Daar-
op sprak hĳ tot haar: „Omdat ik
de Jizre

¨
eliet N _aboth eens heb aan-

gesproken en vervolgens tot hem
heb gezegd: ’Geef mĳ toch uw
wĳngaard voor geld. Of laat ik, als
gĳ dat liever hebt, u er een andere
wĳngaardvoor in de plaats geven.’
Maar hĳ zei: ’Ik zal u mĳn wĳn-
gaard niet geven.’ ”j 7 Toen zei
zĳn vrouw Iz _ebel tot hem: „Oefent
g
´
ı
´
j nu het koningschap over _Isra

¨
el

uit?k Sta op, eet brood en laat uw
hart vrolĳk zĳn.

´
Ik zal u de wĳn-

gaard van de Jizre
¨
eliet N _aboth

geven.”l 8 Bĳgevolg schreef zĳ
brievenm in _Achabs naam en ver-
zegelde die met zĳn zegel,n en
zĳ zond de brieven aan de oude-
re manneno en de edelen die in
zĳn stad, bĳ N _aboth, woonden.
9 Maar zĳ schreef in de brieven
als volgt:p „Kondigt een vasten
af, en laat N _aboth aan het hoofd
van het volk zitten. 10 En laat
twee mannen,q nietswaardiger lie-
den, tegenover hem zitten, en la-
ten zĳ tegen hem getuigens door
te zeggen: ’Gĳ hebt God en de ko-
ning vervloekt!’t En brengt hem

naar buiten en stenigt hem, op-
dat hĳ sterft.”a

11 De mannen van zĳn stad, de
oudere mannen en de edelen die
in zĳn stad woonden, deden der-
halve juist zoals Iz _ebel hun had la-
ten weten, juist zoals geschreven
stond in de brieven die zĳ hun ge-
stuurd had.b 12 Zĳ kondigden
een vastenc af en lieten N _aboth
aan het hoofd van het volk zit-
ten. 13 Toen kwamen twee van
de mannen, nietswaardige lieden,
binnen en gingen tegenover hem
zitten; en de nietswaardige man-
nen gingen ten overstaan van het
volk tegen hem getuigen, dat wil
zeggen tegen N _aboth, en zeiden:
„N _aboth heeft God en de koning
vervloekt!”d Daarna brachten zĳ
hem naar de buitenwĳken van de
stad en stenigden hem met ste-
nen, zodat hĳ stierf.e 14 Nu zon-
den zĳ een boodschap aan Iz _ebel
en lieten zeggen: „N _aboth is geste-
nigd, zodat hĳ dood is.”f

15 Het gebeurde dan dat zodra
Iz _ebel hoorde dat N _aboth geste-
nigd was, zodat hĳ gestorven was,
Iz _ebel onmiddellĳk tot _Achab zei:
„Sta op, neem bezit van de wĳn-
gaard van de Jizre

¨
eliet N _aboth,g

die hĳ weigerde u voor geld te
geven; want N _aboth is niet meer
in leven maar dood.” 16 Nu ge-
schiedde het dat zodra _Achab
hoorde dat N _aboth dood was,
_Achab dadelĳk opstond om af te
dalen naar de wĳngaard van de
Jizre

¨
eliet N _aboth, ten einde die

in bezit te nemen.h

17 En Jehovah’s woordi kwam
tot El _ia,j de Tisbiet, en luidde:
18 „Sta op, daal af, _Achab, de ko-
ning van _Isra

¨
el, tegemoet, die te

Sam _aria is.k Zie, hĳ is in de wĳn-
gaard van N _aboth, waarheen hĳ
is afgedaald om die in bezit te
nemen. 19 En gĳ moet tot hem
spreken en zeggen: ’Dit heeft Je-
hovah gezegd: „Hebt gĳ gemoordl

en ook in bezit genomen?” ’m En
gĳ moet tot hem spreken en zeg-
gen: ’Dit heeft Jehovah gezegd:
„Op de plaatsn waar de honden
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het bloed van N _aboth hebben op-
gelikt, zullen de hondenuw bloed
oplikken, ja het uwe.” ’ ”a

20 Nu zei _Achab tot El _ia: „Hebt
gĳ mĳ gevonden, o mĳnvĳand?”,b

waarop hĳ zei: „Ik heb u gevon-
den. ’Omdat gĳ u verkocht hebt
om te doen wat kwaad is in de
ogenvan Jehovah,c 21 zie, breng
ik rampspoed over u;d en ik zal
stellig een flinke opruiming ach-
ter u houdene en van _Achab af-
snĳden al wie tegen een muur
watertf en de hulpeloze en waar-
deloze in _Isra

¨
el. 22 En ik zal

uw huis stellig gelĳk maken aan
het huis van Jer _obeam,g de zoon
van N _ebat, en aan het huis van
Ba _

¨
esa,h de zoon van Ah _ia, om de

krenking waarmee gĳ [mĳ] ge-
krenkt hebt en toen _Isra

¨
el hebt

doen zondigen.’i 23 En ook aan-
gaande Iz _ebel heeft Jehovah ge-
sproken en gezegd: ’De h

´
onden

zullen Iz _ebel opeten op het stuk
land van J _izre

¨
el.j 24 Al wie van

_Achab in de stad sterft, die zul-
len de honden opeten; en al wie
op het veld sterft, die zal door
het gevogelte van de hemel opge-
geten worden.k 25 Zonder uit-
zondering heeft niemand er blĳk
van gegeven als _Achab te zĳn,l

die zich verkocht heeft om te
doen wat kwaad was in de ogen
van Jehovah, die door zĳn vrouw
Iz _ebelm werd opgehitst.n 26 En
hĳ ging zeer verfoeilĳk hande-
len door de drekgodeno achterna
te lopen, naar al wat de Amorie-
ten hadden gedaan, die Jehovah
van voor het aangezicht der zo-
nen van _Isra

¨
el verdreef.’”p

27 Nu gebeurde het dat zodra
_Achab deze woorden hoorde, hĳ
voorts zĳn klederen scheurde en
een zakomzĳnvlees deed;q en hĳ
ging vasten en legde zich voort-
durend neer in de zak en liep
gedruktr rond. 28 En Jehovah’s
woord kwam tot El _ia, de Tisbiet,
en luidde: 29 „Hebt gĳ gezien
hoe _Achab zich wegens mĳ heeft
verootmoedigd?s Omdat hĳ zich
om mĳnentwil heeft verootmoe-

digd, zal ik de rampspoed niet in
z
´
ı
´
jn dagen brengen.a In de dagen

van zĳn zoon zal ik de rampspoed
over zĳn huis brengen.”b

22 En drie jaar lang bleven zĳ
wonen zonder dat er oor-

log was tussen S _yri
¨
e en _Isra

¨
el.

2 Nu gebeurde het in het derde
jaar dat J _osafat,c de koning van
J _uda, voorts afdaalde naar de ko-
ning van _Isra

¨
el. 3 Toen zei de

koning van _Isra
¨
el tot zĳn diena-

ren: „Weet GIJ feitelĳk wel dat
R _amoth-G _ileadd aan ons toebe-
hoort? Toch aarzelen wĳ om het
uit de handvan dekoning van S _y-
ri

¨
e te nemen.” 4 Vervolgens zei

hĳ tot J _osafat: „Wilt gĳ met mĳ
ten strĳde trekken naarR _amoth-
G _ilead?”e Hierop zei J _osafat tot
de koning van _Isra

¨
el: „Ik ben net

als gĳ. Mĳn volk is net als uw
volk.f Mĳn paarden zĳn net als
uw paarden.”

5 J _osafat zei echter verder tot
de koning van _Isra

¨
el: „Raadpleegg

alstublieft eerst het woord van
Jehovah.” 6 De koning van _Is-
ra

¨
el bracht derhalve de profe-

ten bĳeen,h ongeveer vierhonderd
man, en zei tot hen: „Zal ik tegen
R _amoth-G _ilead ten strĳde trek-
ken, of zal ik het laten?” Zĳ zeiden
nu: „Trek op,i en Jehovah zal [het]
in de hand van de koning geven.”

7 Maar J _osafat zei: „Is er hier
niet nog een profeet van Jeho-
vah? Laten wĳ dan door bemid-
deling van hem navraag doen.”j

8 Daarop zei de koning van _Is-
ra

¨
el tot J _osafat: „Er is nog

´
e

´
en

man door bemiddeling van wie
wĳ Jehovah kunnen raadplegen;k

maar ik voor mĳ haat hem stel-
lig,l want hĳ profeteert over mĳ
geen goede dingen, maar slechtem

— Mich _aja, de zoonvan J _imla.” J _o-
safat zei echter: „Laat de koning
zo iets niet zeggen.”n

9 Bĳgevolg riep de koning van
_Isra

¨
el een zekere hofbeambteo en

zei: „Haal toch vlug Mich _aja, de
zoon van J _imla.”p 10 Nu zaten

o 1Sa 8:16; 2Kon 9:32; p 2Kr 18:8.
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de koning van _Isra
¨
el en J _osafat,

de koning van J _uda, gekleed in
[hun] gewaden,a ieder op zĳn
troon, op de dorsvloer bĳ de in-
gang van de poort van Sam _aria;
en alle profeten gedroegen zich
v

´
o

´
or hen als profeten.b 11 Toen

maakte Zedek _ia, de zoon van Ke-
n _a

¨
ana, zich ĳzeren hoorns en zei:

„Dit heeft Jehovah gezegd:c ’Hier-
mee zult gĳ de Syri

¨
ers stoten tot-

dat gĳ henuitroeit.’ ”d 12 Enalle
andere profeten profeteerden het-
zelfde en zeiden: „Trek op naar
R _amoth-G _ilead en word succes-
vol bevonden; en Jehovah zal [het]
stellig in de hand van de koning
geven.”e

13 En de bode die Mich _aja was
gaan roepen, sprak tot hemen zei:
„Zie toch! De woorden van de pro-
feten zĳn eenstemmig goed wat
de koning betreft. Laat uw woord
alstublieft als het woord van een
hunner worden, en gĳ moet iets
goeds spreken.”f 14 Maar Mi-
ch _aja zei: „Zo waar Jehovah leeft,g

wat Jehovah mĳ zal zeggen, dat
zal ik spreken.”h 15 Toen kwam
hĳ bĳ de koning, en de koning zei
nu tot hem: „Mich _aja, zullen wĳ
naar R _amoth-G _ilead ten strĳde
trekken, of zullen wĳ het laten?”
Terstond zei hĳ tot hem: „Trek op
en word succesvol bevonden; en
Jehovah zal het stellig in de hand
van de koning geven.”i 16 Daar-
op zei de koning tot hem: „Hoeveel
malen stel ik u reeds onder een
eed dat gĳ in de naam van Jeho-
vah niets dan de waarheid tot mĳ
dient te spreken?”j 17 Hĳ dan
zei: „Voorwaar, ik zie alle Isra

¨
elie-

ten verstrooidk op de bergen, als
schapen die geen herder hebben.l

En Jehovah zei vervolgens: ’Dezen
hebben geen meesters. Laat hen
in vrede terugkeren, ieder naar
zĳn huis.’ ”m

18 Toen zei de koning van _Is-
ra

¨
el tot J _osafat: „Heb ik u niet

gezegd: ’Hĳ zal overmĳ geen goe-
de dingen profeteren maar slech-
te’?”n

19 En hĳ zei verder: „Hoor daar-

om het woord van Jehovah:a Voor-
waar, ik zie Jehovah op zĳn troon
zittenb en heel het hemelleger aan
zĳn rechter- en aan zĳn linker-
hand bĳ hem staan.c 20 En Je-
hovah zei voorts: ’Wie zal _Achab
misleiden, dat hĳ optrekt en valt
bĳ R _amoth-G _ilead?’ En de een zei
toen zo iets als dit, terwĳl de an-
der zo iets als dat zei.d 21 Ten
slotte trad er een geeste naar vo-
ren en ging voor Jehovah staan en
zei: ’

´
Ik zal hem misleiden.’ Daar-

op zei Jehovah tot hem: ’Op wel-
ke wĳze?’f 22 Hierop zei hĳ: ’Ik
zal heengaan, en ik zal stellig een
bedrieglĳke geest worden in de
mond van al zĳn profeten.’g Hĳ
dan zei: ’Gĳ zult hem misleiden,
en, wat meer is, gĳ zult als over-
winnaar te voorschĳn komen.h Ga
heen en doe zo.’i 23 Nu dan, zie,
Jehovah heeft een bedrieglĳke
geest in de mond van al deze pro-
feten van u gelegd;j maar Jeho-
vah zelf heeft rampspoed betref-
fende u gesproken.”k

24 Zedek _ia, de zoon van Ken _a
¨
a-

na, trad nu naderbĳ en sloeg Mi-
ch _aja op de wangl en zei: „Langs
welke [weg] is de geest van Je-
hovah dan wel van mĳ verder
gegaan om met u te spreken?”m

25 Daarop zei Mich _aja: „Zie! Gĳ
ziet [langs welke weg] op die dag
dat gĳ het binnensten vertrek
zult ingaan om u te verbergen.”o

26 Toen zei de koning van _Isra
¨
el:

„Neem Mich _aja en breng hem te-
rug bĳ _Amon, de overste van de
stad, en bĳ J _oas, de zoon van de
koning.p 27 En gĳ moet zeggen:
’Dit heeft de koning gezegd:q „ZET

deze man in het huis van bewa-
ringr en voedt hem met een ver-
laagd broodrantsoens en een ver-
laagd waterrantsoen totdat ik in
vrede [terug]kom.” ’ ”t 28 Daar-
op zei Mich _aja: „Mocht gĳ soms in
vrede terugkomen, dan heeft Je-
hovah niet met mĳ gesproken.”u

En hĳ voegde eraan toe: „Hoort, al
GIJ volken.”v

29 Toen trokken dekoning van
_Isra

¨
el en J _osafat, de koning van

J _uda, op naar R _amoth-G _ilead.w
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30 De koning van _Isra
¨
el zei nu

tot J _osafat: „[Voor mĳ zal het be-
tekenen] vermomd in de strĳd
te gaan,a maar doet g

´
ı
´
j uw kle-

derenb aan.” Bĳgevolg vermom-
dec de koning van _Isra

¨
el zich en

ging de strĳd in.d 31 Wat de ko-
ning van S _yri

¨
e betreft, hĳ had

de twee
¨
endertig overstene van de

wagens die hĳ had, het volgen-
de geboden: „GIJ moogt niet strĳ-
den met klein of groot, maar al-
leen met de koning van _Isra

¨
el.”f

32 Nu geschiedde het dat zodra
de wagenoversten J _osafat zagen,
zĳ, van hun kant, bĳ zichzelf zei-
den: „Dat is zeker de koning van
_Isra

¨
el.”g Daarom keerden zĳ zich

tegen hem om te strĳden; en J _o-
safat ging luid om hulp roepen.h

33 Nu geschiedde het dat zodra
de wagenoversten zagen dat het
de koning van _Isra

¨
el niet was, zĳ

onmiddellĳk terugkeerden van de
achtervolging van hem.i

34 En er was een man die in
zĳn argeloosheid de boog spande,
maar hĳ trof toen de koning van
_Isra

¨
el tussen de aanhangsels en de

mali
¨
enkolder, zodat hĳ tot zĳnwa-

genmenner zei:j „Wend uw hand
en breng mĳ uit het kamp, want
ik ben zwaar gewond.” 35 En de
strĳd bleef die dag in hevigheid
toenemen, en de koning zelf moest
tegenover de Syri

¨
ers in een staan-

de positie worden gehouden in de
wagen, en ’s avonds stierfk hĳ ten
slotte; en het bloed van de wond
bleef in de bak van de strĳdwa-
gen stromen.l 36 Toen ging om-
streeks het ondergaan van de zon
de luide kreet door de legerplaats,
namelĳk: „Ieder naar zĳn stad,
en ieder naar zĳn land!”m 37 Zo
stierf de koning. Toen hĳ naar Sa-
m _aria werd gebracht, begroeven
zĳ de koning vervolgens in Sam _a-
ria.n 38 En men ging de strĳd-
wagen afspoelen bĳ de vĳver van
Sam _aria, en de honden likten toen
zĳn bloed opo (en de prostituees
baadden zich daar), overeenkom-
stig het woord van Jehovah dat hĳ
gesproken had.p

39 Wat de rest van de aange-

legenheden van _Achab betreft en
alles wat hĳ gedaan heeft en het
ivorena huis dat hĳ gebouwd heeft
en alle steden die hĳ gebouwd
heeft, is dat niet beschreven in
het boekb van de aangelegenhe-
den van de dagen der koningen
van _Isra

¨
el? 40 Ten slotte legde

_Achab zich neer bĳ zĳn voorva-
ders;c en zĳn zoon Ah _aziad begon
in zĳn plaats te regeren.

41 Wat J _osafate betreft, de zoon
van _Asa, hĳ was koning over J _uda
geworden in het vierde jaar van

_Achab, de koning van _Isra
¨
el.

42 J _osafat was vĳfendertig jaar
oud toen hĳ begon te regeren, en
hĳ heeft vĳfentwintig jaar lang
te Jer _uzalem geregeerd; en de
naam van zĳn moeder was Az _u-
ba, de dochter van S _ilhi. 43 En
hĳ bleef heel de weg van zĳn va-
der _Asa bewandelen. Hĳ week
daar niet van af, door te doenwat
recht was in de ogen van Jeho-
vah.f Alleen verdwenen de hoge
plaatsen niet. Nog steeds ging
het volk door met het brengen
van slachtoffers en offerrook op
de hoge plaatsen.g 44 En J _osa-
fat onderhieldvredige betrekkin-
gen met de koning van _Isra

¨
el.h

45 Wat de rest van de aangele-
genheden van J _osafat betreft en
het machtsbetoon waarmee hĳ
opgetreden is en hoe hĳ gestre-
den heeft, is dat niet beschreven
in het boeki van de aangelegen-
hedenvan de dagen der koningen
van J _uda? 46 En de rest van de
mannelĳke tempelprostitu

´
esj die

in de dagen van zĳn vader _Asa
overgebleven waren, ruimde hĳ
weg uit het land.k

47 Wat een koning betreft, er
was er geen in _Edom;l een gevol-
machtigde was koning.m

48 J _osafat bouwde zĳnerzĳds
Tarsisschepenn ten einde naar
_Ofir te varen om goud; maar ze

voeren niet, omdat de schepen
schipbreuk leden bĳ _Ezeon-G _e-
ber.o 49 Het was toen dat Ah _a-
zia, de zoon van _Achab, tot J _o-
safat zei: „Laten mĳn knechten
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1 En na de dood van _Achab
kwam M _oaba voorts tegen _Is-

ra
¨
el in opstand.b

2 Toen vielc Ah _azia door het
traliewerk in zĳn dakvertrek,d

dat te Sam _aria was, en werd ziek.
Hĳ zond daarom boden en zei tot
hen: „Gaat B _a

¨
al-Z _ebub,e de god

van _Ekron,f raadplegen,g of ik
van deze ziekte zal herstellen.”h

3 De engeli van Jehovah nu sprak
tot El _ia, de Tisbiet:j „Sta op, ga op,
de boden van de koning van Sam _a-
ria tegemoet, en zeg tot hen: ’Is
het omdat er helemaal geen Godk

in _Isra
¨
el is dat GIJ B _a

¨
al-Z _ebub, de

god van _Ekron, gaat raadplegen?
4 Daarom dan, dit heeft Jehovah
gezegd: „Van het rustbed waarop
gĳ geklommen zĳt, daar zult gĳ
niet van afkomen, want gĳ zult be-
slist sterven.” ’ ”l Daarop ging El _ia
heen.

5 Toen de boden bĳ hem te-
rugkwamen, zei hĳ onmiddellĳk
tot hen: „Waarom zĳt GIJ terug-
gekomen?” 6 Zĳ dan zeiden tot
hem: „Er kwam ons een man te-
gemoet, en hĳ zei voorts tot ons:
’Gaat, keert terug naar de ko-
ning die U gezonden heeft, en

GIJ moet tot hem spreken: „Dit
heeft Jehovah gezegd:a ’Is het
omdat er helemaal geen God in

_Isra
¨
el is dat gĳ B _a

¨
al-Z _ebub, de

god van _Ekron, laat raadplegen?
Daarom, van het rustbed waarop
gĳ geklommen zĳt, daar zult gĳ
niet van afkomen, want gĳ zult
beslist sterven.’ ” ’ ”b 7 Hierop
sprak hĳ tot hen: „Hoe zag de
man eruit die U tegemoet kwam
en vervolgens deze woorden tot
U sprak?” 8 Zĳ dan zeiden tot
hem: „Een man in het bezit van
een haren kleed,c met een leren
gordel omzĳn lendenen gegord.”d

Onmiddellĳk zei hĳ: „Het was
El _ia, de Tisbiet.”

9 Nu zond hĳ een overste van
vĳftig met zĳn vĳftigtal naar
hem toe.e Toen deze naar hem
toe klom, zie, daar zat hĳ op de
top van de berg. Hĳ sprak nu tot
hem: „Man van de [ware] God,f

de koning zelf heeft gesproken:
’Daal toch af.’” 10 Maar El _ia
antwoordde en sprak tot de over-
ste van de vĳftig: „Welnu, indien
ik een man Gods ben, laat er
vuurg uit de hemel neerdalen en
u enuw vĳftigtal verteren.” Toen

HET TWEEDE BOEK DER

KONINGEN
of, volgens de Griekse Septuaginta,
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met uw knechten op de schepen
gaan”, maar J _osafat wilde niet.a

50 Ten slotte legde J _osafat zich
neer bĳ zĳn voorvadersb en werd
bĳ zĳnvoorvaders begraven in de
Stad van D _avid,c zĳn voorvader;
en zĳn zoon J _oramd begon in zĳn
plaats te regeren.

51 WatAh _aziae betreft, de zoon
van _Achab, hĳ werd koning over

_Isra
¨
el te Sam _aria in het zeven-

tiende jaar van J _osafat, de koning
van J _uda, en hĳ bleef twee jaar
lang over _Isra

¨
el regeren. 52 En

hĳ deed voortdurend wat kwaada

was in de ogen van Jehovah en
ging deweg van zĳnvader bewan-
delenb en de weg van zĳn moederc

en de weg van Jer _obeam,d de zoon
van N _ebat, die _Isra

¨
el had doen

zondigen.e 53 En hĳ ging voort
B _a

¨
al te dienenf en zich voor hem

neer te buigen en bleef Jeho-
vah, de God van _Isra

¨
el, krenkeng

naar alles wat zĳn vader had ge-
daan.
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daalde er vuur uit de hemel neer
en verteerde hem en zĳn vĳftig-
tal.a

11 Hĳ dan zond opnieuw een
andere overste van vĳftig met
zĳn vĳftigtal naar hem toe.b Deze
nam op zĳn beurt het woord en
sprak tot hem: „Manvan de [ware]
God, dit heeft de koning gezegd:
’Daal toch vlug af.’”c 12 Maar
El _ia antwoordde en sprak tot hen:
„Indien ik een man van de [ware]
God ben, laat er vuur uit de he-
mel neerdalen en u en uw vĳftig-
tal verteren.” Toen daalde er vuur
van God uit de hemel neer en ver-
teerde hem en zĳn vĳftigtal.

13 Vervolgens zond hĳ opnieuw
een derde overste van vĳftig en
zĳnvĳftigtal.d Maar de derde over-
ste van vĳftig klom op en kwam
en boog zich op zĳn knie

¨
ene voor

El _ia neer, waarop hĳ hem gunst
afsmeektef en tot hem sprak:
„Man van de [ware] God, laat mĳn
zielg en de ziel van deze vĳftig
knechten van u alstublieft kost-
baarh zĳn in uw ogen. 14 Zie,
vuur is uit de hemel neergedaald
en heeft vervolgens de twee vo-
rige oversten van vĳftig en hun
vĳftigtallen verteerd,i maar laat
mĳn ziel nu kostbaar zĳn in uw
ogen.”

15 Daarop sprak de engel van
Jehovah tot El _ia: „Daal met hem
af. Wees niet bevreesd wegens
hem.”j Hĳ stond dus op en daal-
de met hem af naar de koning.
16 Toen sprak hĳ tot hem: „Dit
heeft Jehovah gezegd: ’Omdat gĳ
bodenk hebt gezonden om B _a

¨
al-

Z _ebub, de godvan _Ekron,l te raad-
plegen, is het omdat er helemaal
geen God in _Isra

¨
el is wiens woord

gĳ kunt raadplegen? Daarom,
van het rustbed waarop gĳ ge-
klommen zĳt, daar zult gĳ niet
van afkomen, want gĳ zult be-
slist sterven.’” 17 En ten slotte
stierf hĳ,m naar het woordn van
Jehovah dat El _ia gesproken had;
en J _oramo begon in zĳn plaats te
regeren, in het tweede jaar van
J _oram,p de zoon van J _osafat, de

koning van J _uda, want hĳ had
geen zoon gekregen.

18 Wat de rest van de dingen
van Ah _aziaa betreft die hĳ gedaan
heeft, is dat niet beschreven in het
boekb van de aangelegenheden
van de dagen der koningen van

_Isra
¨
el?

2 Nu geschiedde het toen Je-
hovah El _iac in een storm ten

hemel zou opnemen,d dat El _ia en
El _isae voorts uit G _ilgal gingen.f

2 El _ia zei nu tot El _isa: „Blĳf als-
tublieft hier, want Jehovah zelf
heeft mĳ helemaal naar B _eth-
el gezonden.” Maar El _isa zei: „Zo
waar Jehovah leeftg en zo waar
uw ziel leeft,h ik wil u niet ver-
laten.”i Zĳ daalden dus af naar
B _ethel.j 3 Toen kwamen de pro-
fetenzonenk die te B _ethel waren
uit tot El _isa en zeiden tot hem:
„Weet gĳ wel dat Jehovahvandaag
uw meester uit de positie van
hoofd over u wegneemt?”l Hier-
op zei hĳ: „Ook ik weet het heel
goed.m Houdt U stil.”

4 El _ia zei nu tot hem: „El _i-
sa, blĳf alstublieft hier, want Je-
hovah zelf heeft mĳ naar J _eri-
chon gezonden.” Maar hĳ zei: „Zo
waar Jehovah leeft en zo waar
uw ziel leeft, ik wil u niet verla-
ten.” Zo kwamen zĳ dan te J _eri-
cho. 5 Toen traden de profeten-
zonen die te J _ericho waren op
El _isa toe en zeiden tot hem: „Weet
gĳ wel dat Jehovah vandaag uw
meester uit de positie van hoofd
over u wegneemt?” Hierop zei
hĳ: „Ook ik weet het heel goed.
Houdt U stil.”o

6 El _ia zei nu tot hem: „Blĳf als-
tublieft hier, want Jehovah zelf
heeft mĳ naar de Jord _a _anp ge-
zonden.” Maar hĳ zei: „Zo waar
Jehovah leeft en zo waar uw ziel
leeft, ik wil u niet verlaten.”q Zĳ
gingen dus beiden verder. 7 En
vĳftig man van de profetenzonen
gingen heen en bleven op zichtaf-
stand staan;r maar wat hen bei-
den betreft, zĳ stonden aan de
Jord _a _an. 8 Toen nam El _ia zĳn
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ambtsgewaada en wond het sa-
men en sloeg de wateren, en ge-
leidelĳk werden ze herwaarts en
derwaarts verdeeld, zodat zĳ bei-
den op de droge grond naar de
overkant gingen.b

9 Nu gebeurde het dat zodra
zĳ aan de overkant gekomen wa-
ren, El _ia zelf tot El _isa zei: „Vraag
wat ik voor u dien te doen voor-
dat ik van u weggenomen word.”c

Hierop zei El _isa: „Dat alstublieft
twee delend van uw geeste op mĳ
mogen komen.”f 10 Daarop zei
hĳ: „Gĳ hebt iets moeilĳks ge-
vraagd.g Indien gĳ mĳ ziet wan-
neer ik van u weggenomen word,
zal het u aldus geschieden; maar
[ziet gĳ mĳ] niet, dan zal het niet
geschieden.”

11 Nu gebeurde het, terwĳl zĳ
al sprekende verder gingen, zie-
daar! een vurige strĳdwagenh en
vurige paarden, en die maakten
vervolgens scheiding tussen hen
beiden; en El _ia voer toen in de
storm ten hemel.i 12 Al die tĳd
zag El _isa het, en hĳ riep luid:
„Mĳnvader, mĳn vader,j de strĳd-
wagenvan _Isra

¨
el en zĳn ruiters!”k

En hĳ zag hem niet meer. Dien-
tengevolge greep hĳ zĳn eigen
kleren en scheurde ze in twee
stukken.l 13 Daarna raapte hĳ
het ambtsgewaadm van El _ia op,
dat van hem afgevallen was, en
keerde terug en bleef staan aan de
oever van de Jord _a _an. 14 Toen
nam hĳ het ambtsgewaad van
El _ia, dat van hemafgevallen was,
en sloeg dewaterenn en zei: „Waar
is Jehovah, de God van El _ia, ja
Hĳ?”o Toen hĳ de wateren sloeg,
werden ze daarop geleidelĳk her-
waarts en derwaarts verdeeld,
zodat El _isa naar de overkant
ging.

15 Toen de profetenzonen die
te J _ericho waren hem op enige
afstand zagen, zeiden zĳ voorts:
„De geestp van El _ia is op El _isa
komen te rusten.” Bĳgevolg gin-
gen zĳ hem tegemoet en bogen
zich voor hem ter aarde neer.q

16 Vervolgens zeiden zĳ tot hem:

„Zie toch, er zĳn bĳ uw knech-
ten vĳftig mannen, dappere per-
sonen. Laat hen alstublieft uw
meester gaan zoeken. Misschien
heeft de geesta van Jehovah hem
opgeheven en hem daarna op een
van de bergen of in eenvan de da-
len geworpen.” Maar hĳ zei: „GIJ

moet hen niet zenden.” 17 En
zĳ bleven bĳ hem aandringen tot
hĳ er verlegen van werd, zodat
hĳ zei: „Zendt.” Zĳ zonden nu
vĳftig mannen; en zĳ bleven drie
dagen zoeken, maar zĳ vonden
hem niet. 18 Toen zĳ bĳ hem
terugkwamen,woonde hĳ in J _eri-
cho.b Toen zei hĳ tot hen: „Heb ik
U niet gezegd: ’Gaat niet’?”

19 Na verloop van tĳd zeiden
de mannen van de stad tot El _isa:
„Zie toch, de ligging van de stad
is goed,c juist zoals mĳn meester
ziet; maar het waterd is slecht, en
het land veroorzaakt misgeboor-
ten.”e 20 Daarop zei hĳ: „Haalt
mĳ een kleine nieuwe schaal en
doet er zout in.” Zĳ haalden die
dus voor hem. 21 Toen ging hĳ
uit naar de bron van het water
en wierp er zout inf en zei: „Dit
heeft Jehovah gezegd: ’Waarlĳk,
ik maak dit water gezond.g Daar-
uit zal geen dood of oorzaak van
misgeboorte meer voortkomen.’ ”
22 En het water is nog steeds ge-
zond tot op deze dag,h naar het
woord van El _isa dat hĳ gespro-
ken heeft.

23 Nu ging hĳ vandaar op naar
B _ethel.i Terwĳl hĳ de weg op-
ging, kwamen er kleine jongensj

uit de stad, en zĳ gingen hem
beschimpenk en bleven tot hem
zeggen: „Ga op, kaalkop!l Ga op,
kaalkop!” 24 Ten slotte keerde
hĳ zich om en zag hen en smeek-
te kwaad over hen afm in de naam
van Jehovah. Toen kwamen er
twee berinnenn uit het bos en
verscheurden vervolgens twee

¨
en-

veertig kinderen van hun aantal.o

25 En vandaar ging hĳ verder
naar de berg K _armel,p en van-
daar keerde hĳ terug naar Sa-
m _aria.
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3 Wat J _orama betreft, de zoon
van _Achab, hĳ werd te Sam _a-

ria koning over _Isra
¨
el in het acht-

tiende jaar van J _osafat, de ko-
ning van J _uda, en hĳ bleef twaalf
jaar lang regeren. 2 En hĳ deed
voortdurend wat kwaad was in
Jehovah’s ogen,b alleen niet zoals
zĳn vaderc of zoals zĳn moeder,
maar hĳ verwĳderde de heilige
zuild van B _a

¨
al, die zĳn vader ge-

maakt had.e 3 Alleen hield hĳ
vast aan de zondenvan Jer _obeam,f

de zoon van N _ebat, waarmee deze

_Isra
¨
el had doen zondigen.g Daar-

van week hĳ niet af.

4 Wat M _esah betreft, de ko-
ning van M _oab, hĳ werd scha-
penfokker, en hĳ betaalde de ko-
ning van _Isra

¨
el honderdduizend

lammeren en honderdduizend
ongeschoren mannetjesschapen.
5 Nu geschiedde het dat zodra

_Achab gestorven was,i de koning
van M _oab voorts tegen de ko-
ning van _Isra

¨
el in opstand kwam.j

6 Dientengevolge trok koning J _o-
ram die dag uit Sam _aria en mon-
sterdek heel _Isra

¨
el. 7 Hĳ ging

nog verder en liet nu tot J _osa-
fat, de koning van J _uda, zeggen:
„De koning van M _oab zelf is te-
genmĳ in opstand gekomen.Wilt
gĳ met mĳ ten strĳde trekken
naar M _oab?” Hierop zei hĳ: „Ik
zal gaan.l Ik ben net als gĳ; mĳn
volk is net als uw volk;m mĳn
paarden zĳn net als uw paarden.”
8 Vervolgens zei hĳ: „Langs wel-
ke weg precies zullen wĳ optrek-
ken?” Hĳ dan zei: „Langs de weg
van de wildernis van _Edom.”n

9 Toen trokken de koning van

_Isra
¨
el en de koning van J _uda en

de koning van _Edomo heen, en
zeven dagen bleven zĳ rondtrek-
ken op hun weg, en er bleek geen
water te zĳn voor het kamp en
voor de huisdieren die hen op de
voet volgden. 10 Ten slotte zei
de koning van _Isra

¨
el: „Wat jam-

mer dat Jehovah deze drie ko-
ningen geroepen heeft om hen
in de hand van M _oab te geven!”p

11 Daarop zei J _osafat:q „Is er hier

geen profeet van Jehovah?a La-
ten wĳ dan door bemiddeling van
hem Jehovah raadplegen.”b Een
van de dienaren van de koning
van _Isra

¨
el dan antwoordde en zei:

„Hier is El _isa,c de zoon van S _afat,
die water uitgoot over de handen
van El _ia.”d 12 Toen zei J _osafat:
„Bĳ hem is het woord van Jeho-
vah aanwezig.” Bĳgevolg daalden
de koning van _Isra

¨
el en J _osafat en

de koning van _Edom naar hem af.

13 El _isa dan zei tot de koning
van _Isra

¨
el: „Wat heb ik met u te

maken?e Ga naar de profetenf van
uw vader en naar de profeten van
uw moeder.” Maar de koning van
_Isra

¨
el zei tot hem: „Neen, want

Jehovah heeft deze drie koningen
geroepen om hen in de hand van
M _oab te geven.”g 14 Hierop zei
El _isa: „Zo waar Jehovah der leger-
scharen leeft,h ja, voor wiens aan-
gezicht ik sta, indien ik de per-
soon van J _osafat, de koning van
J _uda, niet in aanmerking nam,i

zou ik niet naar u kĳken noch
u zien.j 15 Nu dan, haalt mĳ
iemand die een snaarinstrument
kan bespelen.”k En het gebeurde
dat zodra de speler op het snaar-
instrument speelde, de handl van
Jehovah op hem kwam. 16 Ver-
volgens zei hĳ: „Dit heeft Jeho-
vah gezegd: ’Laat dit stroomdal
vol greppelsm worden gemaakt;
17 want dit heeft Jehovah gezegd:
„GIJ zult geen wind zien, en GIJ

zult geen stortregen zien; toch zal
dit stroomdal gevuld worden met
water,n en GIJ zult stellig [daar-
uit] drinken,o GIJ en UW vee en
UW huisdieren.” ’ 18 En dit zal
inderdaad iets onbeduidends zĳn
in de ogen van Jehovah,p en hĳ
zal stellig M _oab in UW hand ge-
ven.q 19 En GIJ moet elke ver-
sterkte stadr en elke uitgelezen
stad slaan, en elke goedes boom
dient GIJ te vellen,t en alle water-
bronnen dient GIJ dicht te stop-
pen, en elk goed stuk land dient
GIJ met stenen te bederven.”

20 Nu gebeurde het ’s mor-
gens,u op de tĳd dat het graan-
offer opstĳgt,v dat er, zie! water

HFDST. 3

a 2Kon 1:17

b Job 34:21

c 1Kon 16:30

d Ex 23:24

Ex 34:13

e 1Kon 16:33

f 1Kon 12:28

2Kon 10:29

g 1Kon 14:16

h 2Kon 3:27

i 1Kon 22:37

j 2Sa 8:2

2Kon 1:1

k 1Kon 20:27

l 2Kr 19:2

m 1Kon 22:4

2Kor 6:14

n Nu21:4

o 2Sa 8:14

1Kon 22:47

Pr 4:12

p 1Kr 15:13

Ps 78:34

Sp 19:3

Jes 8:21

q 1Kon 22:7

�����������������������������

2ekolom

a Am3:7

b Re20:18

c 1Kon 19:16

2Kon 2:15

d 1Kon 19:21

Lu 22:26

e 1Sa 2:30

Ez 14:3

1Kor 10:21

f Re10:14

1Kon 18:19

1Kon 22:6

1Kon 22:22

g De32:39

Ho 6:1

h De6:13

Jer 12:16

i 2Kr 17:3

2Kr 19:4

j Job 34:18
Sp 15:29

Mi 3:4

k 1Sa 10:5

1Kr 25:1

l 1Kon 18:46

Ez 1:3

Ez 3:14

Ez 8:1

Han 11:21

m Jer 14:3

n Ps 84:6

Ps 107:35

o Jes 41:17

p Jer 32:17

Mr 10:27

q De28:7

r De3:5

s De20:19

t 2Kon 3:25

u Ex 29:39

v Ex 29:41

495 Jorams veldtocht tegen Moab 2 KONINGEN 3:1-20



kwam uit de richting van _Edom,
en het land werd gevuld met wa-
ter.

21 Wat alle Moabieten betreft,
zĳ hoorden dat de koningen op-
getrokken waren om tegen hen
te strĳden. Dientengevolge rie-
pen zĳ [mannen] bĳeen uit zo
velen als er een riem aangord-
dena en daarboven, en zĳ stelden
zich vervolgens op aan de grens.
22 Toen zĳ ’s morgens vroeg op-
stonden, wierp de zon haar eer-
ste stralen op het water, zodat
de Moabieten van de tegenover-
gestelde kant het water rood als
bloed zagen. 23 En zĳ zeiden
toen: „Dat is bloed! De koningen
zĳn ontegenzeglĳk over de kling
gejaagd en elkaar gaan neerslaan.
Nu dan, op naar de buit,b o M _oab!”
24 Toen zĳ in het kamp van _Is-
ra

¨
el kwamen, stonden de Isra

¨
elie-

tenc onmiddellĳk op en gingen de
Moabieten neerslaan, zodat dezen
voor hen op de vlucht sloegen.d

Zĳ kwamen derhalve in M _oab, ter-
wĳl zĳ al voortgaande de Moabie-
ten neersloegen. 25 En de ste-
den maakten zĳ voorts met de
grond gelĳk,e enwat elk goed stuk
land betreft, zĳ wierpen ieder hun
steen en vulden het in feite; en
elke waterbron stoptenf zĳ dicht,
en elke goede boom velden zĳ,g

totdat zĳ alleen de stenenvan Kir-
Har _esethh daarin overlieten; en de
slingeraars gingenhet omsingelen
en slaan.

26 Toen de koning van M _oab
zag dat de strĳd hem te mach-
tig werd, nam hĳ terstond zeven-
honderd mannen die het zwaard
konden trekken mee om door
te breken naar de koning van

_Edom;i maar zĳ konden het niet.
27 Ten slotte nam hĳ zĳn eerst-
geboren zoon, die in zĳn plaats
zou gaan regeren, en offerdej hem
als brandoffer op de muur. Toen
ontstond er grote verontwaardi-
ging tegen _Isra

¨
el, zodat zĳ van

hemwegtrokken en naar hun land
terugkeerden.

4 Nu was er een zekere vrouw
uit de vrouwen van de profe-

tenzonena die luid tot El _isa riep
en zei: „Uw knecht, mĳn man, is
gestorven; en gĳ weet zelf heel
goed dat uw eigen knecht voort-
durend Jehovah heeft gevreesd,b

en de schuldeiserc zelf is gekomen
om mĳn beide kinderen voor zich
als slaven weg te halen.” 2 Hier-
op zei El _isa tot haar: „Wat zal
ik voor u doen?d Vertel mĳ; wat
hebt gĳ in huis?” Hierop zei zĳ:
„Uw dienstmaagd heeft helemaal
niets in huis behalve een getuite
kruik [die] olie [bevat].”e 3 Toen
zei hĳ: „Ga, vraag buitenshuis va-
ten voor u, van al uw buren, lege
vaten. Beperk u niet tot weinige.
4 En gĳ moet heengaan en de
deur achter u enuw zonen sluiten,
en gĳ moet in al die vaten gieten,
en de volle dient gĳ opzĳ te zet-
ten.” 5 Daarop ging zĳ van hem
weg.

Toen zĳ de deur achter zich en
haar zonen sloot, brachten de-
zen steeds [de vaten] bĳ haar, en
zĳ bleef maar gieten.f 6 Nu ge-
schiedde het dat zodra de vaten
vol waren, zĳ vervolgens tot haar
zoon zei: „Breng mĳ toch nog
een vat.”g Maar hĳ zei tot haar:
„Er is geen vat meer.” Toen hield
de olie op [met vloeien].h 7 Zĳ
dan ging het aan de man van de
[ware] God vertellen, en hĳ zei
nu: „Ga heen, verkoop de olie en
betaal uw schulden,i en gĳ [en]
uw zonen dienen te leven van
wat er nog over is.”j

8 Nu gebeurde het op zekere
dag dat El _isa voorts verder trok
naar S _unem,k waar een voorna-
me vrouw was, en zĳ noodzaak-
tel hem vervolgens om brood te
eten. Het geschiedde dan dat zo
vaak hĳ voorbĳkwam, hĳ daar
altĳd aanging om brood te eten.
9 Ten slotte zei zĳ tot haar man:m

„Zie toch, ik weet heel goed dat
het een heilige man Gods isn die
steeds bĳ ons langskomt. 10 La-
ten wĳ alstublieft een klein dak-
vertreko aan de muur maken en
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daar voor hem een rustbed en
een tafel en een stoel en een lam-
penstandaarda neerzetten; en het
moet geschieden dat wanneer hĳ
dan bĳ ons komt, hĳ daar zĳn in-
trek kan nemen.”b

11 Nu gebeurde het op zekere
dag dat hĳ daar als gewoonlĳk
kwam en zĳn intrek nam in het
dakvertrek en zich daar neerleg-
de. 12 Hĳ dan zei tot zĳn be-
diende Geh _azi:c „Roep die Suna-
mitisched vrouw.” Daarop riep hĳ
haar opdat zĳ voor hem kon staan.
13 Toen zei hĳ tot hem: „Zeg als-
tublieft tot haar: ’Zie, gĳ hebt u
met al deze ontzegging [veel] voor
ons ontzegd.e Wat kan er voor u
worden gedaan?f Is er iets waar-
over voor u tot de koningg of tot
de legeroversteh gesproken kan
worden?’” Hierop zei zĳ: „Ik woon
te midden van mĳn eigen volk.”i

14 Vervolgens zei hĳ: „Wat kan er
dan voor haar worden gedaan?”
Geh _azi zei nu: „Voorwaar, een
zoon heeft zĳ niet,j en haar man
is oud.” 15 Onmiddellĳk zei hĳ:
„Roep haar.” Hĳ riep haar dus,
en zĳ bleef aan de ingang staan.
16 Toen zei hĳ: „Volgend jaar op
deze bestemde tĳd zult gĳ een
zoon omhelzen.”k Maar zĳ zei:
„Neen, mĳn meester, o man van
de [ware] God! Vertel geen leu-
gens in verband met uw dienst-
maagd.”

17 De vrouw werd echter zwan-
ger en baarde in het volgende jaar
op deze bestemde tĳd een zoon,l

juist zoals El _isa tot haar gespro-
ken had.m 18 En het kind groei-
de op, en voorts gebeurde het
op zekere dag dat hĳ als gewoon-
lĳk naar buiten, naar zĳn vader
ging bĳ de oogsters.n 19 En hĳ
zei aldoor tot zĳn vader: „Mĳn
hoofd, o mĳn hoofd!”o Ten slot-
te zei hĳ tot de bediende: „Draag
hem naar zĳn moeder.”p 20 Bĳ-
gevolg droeg hĳ hem en bracht
hem naar zĳn moeder. En tot de
middag bleef hĳ op haar knie

¨
en

zitten, en ten slotte stierfq hĳ.
21 Toen ging zĳ naar boven en

legde hem op het rustbeda van
de man van de [ware] Godb en
sloot de deur achter hem en ging
naar buiten. 22 Nu riep zĳ haar
man en zei: „Stuur mĳ alstublieft
een van de bedienden en een van
de ezelinnen, en laat mĳ naar
de man van de [ware] God snel-
len en terugkeren.”c 23 Maar hĳ
zei: „Waarom gaat gĳ vandaag
naar hem toe? Het is geen nieu-
we maand of sabbat.” Maar zĳ zei:
„Het is in orde.” 24 Derhalve za-
delde zĳ de ezeline en zei tot haar
bediende: „Drĳf maar aan en ga
voort. Houd u ter wille van mĳ
niet in met rĳden, tenzĳ ik u zulks
zal hebben gezegd.”

25 Zĳ ging dan en kwam bĳ
de man van de [ware] God op
de berg K _armel. Voorts geschied-
de het dat zodra de man van de
[ware] God haar in de verte zag
[aankomen], hĳ onmiddellĳk tot
zĳn bediende Geh _azi zei:f „Zie!
Daar is de Sunamitische vrouw.
26 Snel haar nu alstublieft te-
gemoet en zeg tot haar: ’Gaat
het goed met u? Maakt uw man
het goed? Gaat het goed met het
kind?’” Hierop zei zĳ: „Alles is
goed.” 27 Toen zĳ bĳ de man
van de [ware] God op de berg
kwam, greep zĳ dadelĳk zĳn voe-
ten vast.g Hierop kwam Geh _azi
naderbĳ om haar weg te duwen,h

maar de man van de [ware] Godi

zei: „Laat haar begaan,j want haar
ziel is bitterk in haar binnenste;
en Jehovah zelf heeft het voor
mĳ verborgen gehoudenl en het
mĳnietmeegedeeld.” 28 Zĳ zei
nu: „Heb ik door bemiddeling van
mĳn heer soms om een zoon ge-
vraagd? Heb ik niet gezegd: ’Gĳ
moet mĳ geen valse hoop doen
koesteren’?”m

29 Onmiddellĳk zei hĳ tot Ge-
h _azi:n „Omgord uw lendeneno en
neem mĳn stafp in uw hand en
ga heen. Als gĳ iemand ontmoet,
moogt gĳ hem niet groeten;q

en als iemand u groet, moogt
gĳ hem niet antwoorden. En gĳ
moet mĳn staf op het gezicht van
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de jongen leggen.”a 30 Hierop
zei de moeder van de jongen: „Zo
waar Jehovah leeftb en zo waar
uw ziel leeft,c ik wil u niet ver-
laten.”d Daarom stond hĳ op en
ging met haar mee. 31 En Ge-
h _azi zelf ging hunvooruit en legde
vervolgens de staf op het gezicht
van de jongen, maar er kwam
geen stemnochwerder aandacht
geschonken.e Hĳ keerde daarom
terug, hem tegemoet, en vertelde
het hemen zei: „De jongen is niet
wakker geworden.”f

32 Ten slotte kwam El _isa het
huis binnen, en zie, de jongen
was dood, op zĳn rustbed neer-
gelegd.g 33 Toen ging hĳ naar
binnen en sloot de deur achter
hen beidenh en badvervolgens tot
Jehovah.i 34 Ten slotte klom
hĳ op en ging op het kind lig-
genj en legde zĳn eigen mond op
diens mond en zĳn eigen ogen op
diens ogen en zĳn eigen handpal-
men op diens handpalmen en zo
bleef hĳ over hem heen gebogen,
en langzamerhandwerd het vlees
van het kind warm. 35 Vervol-
gens ging hĳ weer in het huis lo-
pen, eenmaal op en eenmaal neer,
waarna hĳ naar boven ging en
zich over hem heen boog. Toen
niesde de jongen, tot zevenmaal
toe, waarna de jongen zĳn ogen
opendeed.k 36 Nu riep hĳ Ge-
h _azi en zei: „Roep die Sunamiti-
schel vrouw.” Hĳ riep haar dus
en zĳ kwam bĳ hem. Toen zei
hĳ: „Neem uw zoon op.”m 37 Zĳ
kwam nu binnen en viel aan zĳn
voeten en boog zich voor hem ter
aarde neer,n waarna zĳ haar zoon
opnam en heenging.o

38 En El _isa zelf keerde naar
G _ilgal terug,p en er was hongers-
noodq in het land. Terwĳl de pro-
fetenzonenr voor hem zaten,s zei
hĳ na verloop van tĳd tot zĳn
bediende:t „Zet de grote kookpot
op en kook een gerecht voor de
profetenzonen.”u 39 Bĳgevolg
ging er een het veld in om ma-
luwenv te plukken, en hĳ vond
toen eenwildewingerd en plukte
daarvan wilde pompoenen, zĳn

kleed vol, waarna hĳ kwam en
ze in de etenspot sneed, want zĳ
kenden ze niet. 40 Later goten
zĳ het voor de mannen uit om
te eten. Nu gebeurde het dat zo-
dra zĳ van het gerecht aten, zĳ-
zelf het uitschreeuwden, waarop
zĳ zeiden: „De dood is in de pot,a

o man van de [ware] God.”b En zĳ
konden het niet eten. 41 Hĳ zei
derhalve: „Haalt dan meel.” Na-
dat hĳ het in de pot had gewor-
pen, zei hĳ vervolgens: „Giet het
uit voor het volk, opdat zĳ kun-
nen eten.” En er bleek niets scha-
delĳks in de pot te zĳn.c

42 En er was een man die uit
B _a

¨
al-Sal _isad kwam, en hĳ kwam

de man van de [ware] God brood
brengene van de eerste rĳpe
vruchten,f twintig gerstebroden,g

en vers koren in zĳn broodtas.
Toen zei hĳ: „Geef het aan het
volk, opdat zĳ kunnen eten.”h

43 Zĳn dienaar zei echter: „Hoe
zal ik dit aan honderd man voor-
zetten?”i Hierop zei hĳ: „Geef het
aan het volk, opdat zĳ kunnen
eten, want dit heeft Jehovah ge-
zegd: ’Men zal eten en overhou-
den.’ ”j 44 Daarop zette hĳ het
hun voor, en zĳ gingen eten, en
zĳ hielden over, naar het woord
van Jehovah.k

5 Een zekere Na _
¨
amanl nu, de

legeroverste van de koning
van S _yri

¨
e, was een groot man ge-

worden voor het aangezicht van
zĳn heer en stond in hoog aan-
zien, want door hemhad Jehovah
aan S _yri

¨
e redding geschonken;m

en de man zelf had zich doen
kennen als een dappere, sterke
man, ofschoon hĳ melaats was.
2 En wat de Syri

¨
ers betreft, zĳ

waren als roversbendenn uitge-
trokken, en zĳ namen toen uit
het land _Isra

¨
el een klein meisje

gevangen,o en zĳ kwam voor het
aangezicht van Na _

¨
amans vrouw.

3 Na verloop van tĳd zeip zĳ tot
haar meesteres: „Was mĳn heer
maar voor het aangezicht van
de profeetq die in Sam _aria is!
Dan zou die hemwel van zĳn me-
laatsheid genezen.”r 4 Nadien
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kwam er iemand en meldde het
aan zĳn heer en zei: „Zus en zo
heeft het meisje gesprokena dat
uit het land _Isra

¨
el is.”

5 Toen zei de koning van S _yri
¨
e:

„Ga erheen! Kom, en laat ik een
brief aan de koning van _Isra

¨
el zen-

den.” Hĳ ging dus heen en nam
in zĳn handb tien talenten zilver
en zesduizend stukken goudc en
tien wisselklederend mee. 6 En
hĳ kwam de briefe aan de koning
van _Isra

¨
el brengen, waarin stond:

„Nu dan, terzelfder tĳd dat deze
brief u bereikt, zie, zend ik waar-
lĳk mĳn dienaar Na _

¨
aman tot u,

opdat gĳ hem van zĳn melaats-
heid geneest.” 7 Nu gebeurde
het dat zodra de koning van _Is-
ra

¨
el de brief las, hĳ onmiddel-

lĳk zĳn klederen scheurdef en zei:
„Ben ik God,g dat ik ter dood kan
brengen en in het leven kan hou-
den?h Want deze persoon zendt
mĳ een boodschap om een man
van zĳn melaatsheid te genezen;
want LET alstublieft maar eens
op en ziet hoe hĳ ruzie met mĳ
zoekt.”i

8 Nu gebeurde het dat zodra
El _isa, de man van de [ware] God,
hoorde dat de koning van _Isra

¨
el

zĳn klederen gescheurd had,j hĳ
de koning terstond een bood-
schap zond en [hem] liet zeggen:
„Waarom hebt gĳ uw klederen
gescheurd? Laat hem alstublieft
bĳ mĳ komen, opdat hĳ weet dat
er een profeet in _Isra

¨
el bestaat.”k

9 Na _
¨
aman kwam dus met zĳn

paarden en zĳn strĳdwagens en
bleef staan aan de ingang van
het huis vanEl _isa. 10 MaarEl _i-
sa zond een bode tot hem en liet
zeggen: „Daarheen gaande, moet
gĳ u zevenmaall in de Jord _a _an ba-
den,m opdat uw vlees tot u terug-
keert;n en wees rein.” 11 Hier-
op werd Na _

¨
aman verontwaardigdo

en maakte aanstalten om heen te
gaan en zei: „Zie, ik had [bĳ mĳ-
zelf] gezegd:p ’Hĳ zal helemaal
tot mĳ naar buiten komen en zal
stellig gaan staan en de naam
van Jehovah, zĳn God, aanroe-

pen en zĳn hand over de plek
heen en weer bewegen en de me-
laatse werkelĳk genezing schen-
ken.’ 12 Zĳn de Ab _ana en de
P _arpar, de rivieren van Dam _as-
kus,a niet beter dan alle waterenb

van _Isra
¨
el? Kan ik mĳniet daarin

baden en stellig rein zĳn?”c Daar-
op keerde hĳ zich om en ging in
woede heen.d

13 Zĳn dienaren traden nu na-
derbĳ en spraken tot hem en zei-
den: „Mĳn vader,e had de profeet
zelf iets groots tot u gesproken,
zoudt gĳ dat dan niet doen? Hoe-
veel te meer dan, nu hĳ tot u
heeft gezegd: ’Baad u en wees
rein’?” 14 Daarop daalde hĳ af
en dompelde zich toen zevenmaal
onder in de Jord _a _an, naar het
woord van de man van de [ware]
God,f waarna zĳn vlees terug-
keerde als het vlees van een klei-
ne jongen,g en hĳ werd rein.h

15 Toen ging hĳ terug naar de
man van de [ware] God,i hĳ met
heel zĳn kamp, en kwam en ging
voor hem staan en zei: „Zie toch,
ik weet stellig dat er op de ge-
hele aarde geen God is behal-
ve in _Isra

¨
el.j Nu dan, neem als-

tublieft een zegengeschenkk van
uw dienaar aan.” 16 Maar hĳ
zei: „Zo waar Jehovah leeft,l ja,
voor wiens aangezicht ik sta, ik
wil het niet aannemen.”m Toen
drong hĳ bĳ hem aan het aan
te nemen, maar hĳ bleef weige-
ren. 17 Ten slotte zei Na _

¨
aman:

„Zo niet, laat er dan alstublieft
aan uw dienaar wat aarden wor-
den gegeven, [en wel] de vracht
van een paar muildieren; want
uw dienaar zal geen brandoffer
of slachtoffer meer opdragen aan
andere goden, welke ook, dan
aan Jehovah.o 18 In deze zaak
moge Jehovah uw dienaar verge-
ven: Wanneer mĳn heer in het
huis van R _immonp komt om zich
daar neer te buigen, en hĳ op
mĳn hand steunt,q en ik mĳ wel
moet neerbuigenr in het huis van
R _immon, moge Jehovah, wan-
neer ik mĳ neerbuig in het huis
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van R _immon, uw dienaar dan
alstublieft in dit opzicht verge-
ving schenken.”a 19 Hierop zei
hĳ tot hem: „Ga in vrede.”b Bĳ-
gevolg ging hĳ een flinke uitge-
strektheid van het land van hem
vandaan.

20 Toen zei Geh _azi,c de bedien-
de van El _isa, de man van de [ware]
God:d „Zie, mĳn meester heeft
deze Syri

¨
er Na _

¨
amane gespaard,

door niets uit zĳn handaan te ne-
men van wat hĳ meebracht. Zo
waar Jehovah leeft,f ik wil hem
achterna rennen en iets van hem
nemen.”g 21 Geh _azi dan rende
Na _

¨
aman achterna. En toen Na _

¨
a-

man zag dat iemand hem ach-
terna rende, steeg hĳ terstond
van zĳn wagen om hem tegemoet
te gaan en zei toen: „Is alles in
orde?”h 22 Hierop zei hĳ: „Al-
les is in orde. Mĳn meesteri zelf
heeft mĳ gezondenj en laat [u] zeg-
gen: ’Zie! Zojuist zĳn uit het berg-
land van _Efra

¨
ım twee jonge man-

nen uit de profetenzonen bĳ mĳ
gekomen.k Geef hun toch alstu-
blieft een talent zilver en twee
wisselklederen.’ ”l 23 Daarop zei
Na _

¨
aman: „Komaan, neem twee ta-

lenten.” En hĳ bleef bĳ hem aan-
dringenm en ten slotte bond hĳ
twee talenten zilver in twee zak-
ken, met twee wisselklederen, en
gaf die aan twee van zĳn bedien-
den, opdat die ze voor hemuit zou-
den dragen.

24 Toen hĳ te _Ofel kwam, nam
hĳ ze onmiddellĳk uit hun hand
en legde ze neer in het huisn en
zond de mannen weg. Zĳ gingen
dus heen. 25 En hĳzelf kwam
binnen en stond vervolgens bĳ
zĳn meester.o El _isa zei nu tot
hem: „Vanwaar [zĳt gĳ geko-
men], Geh _azi?” Maar hĳ zei: „Uw
knecht is nergens heen geweest.”p

26 Daarop zei hĳ tot hem: „Is
mĳn hart zelf niet meegegaan,
juist toen de man zich omkeerde
[om] van zĳnwagen [af te stĳgen]
ten einde u tegemoet te gaan? Is
het wel een tĳd om zilver aan
te nemen of kleren aan te ne-
men of olĳfbosjes of wĳngaarden

of schapen of runderen of dienst-
knechten of dienstmaagden?a

27 Daarom zal de melaatsheidb

van Na _
¨
aman u en uw nageslacht

tot onbepaalde tĳd aankleven.”c

Onmiddellĳk ging hĳ van voor
zĳn aangezicht naar buiten, een
melaatse wit als sneeuw.d

6 De profetenzonene zeiden nu
tot El _isa: „Zie toch! De plaatsf

waar wĳ voor uw aangezicht wo-
nen, is te bekrompeng voor ons.
2 Latenwĳ alstublieft tot aan de
Jord _a _an gaan en vandaar ieder
een balk halen en onsh daar een
plaats maken om er te wonen.”
Hĳ dan zei: „Gaat.” 3 En een
zei er vervolgens: „Komaan, als-
tublieft, en ga met uw knech-
ten mee.” Daarop zei hĳ: „Ikzelf
zal meegaan.” 4 Bĳgevolg ging
hĳ met hen mee, en ten slotte
kwamen zĳ aan de Jord _a _an en gin-
gen de bomen omhakken.i 5 Het
gebeurde nu dat er een zĳn balk
velde, en het bĳlbladj zelf viel
in het water. Toen riep hĳ luid
en zei: „Ach, mĳn meester,k want
het was geleend!”l 6 De man
van de [ware] God zei toen: „Waar
is het gevallen?” Hĳ wees hem
dus de plaats aan. Onmiddellĳk
sneed hĳ een stuk hout af en
wierp het daarheen en deed het
bĳlblad drĳven.m 7 Hĳ zei nu:
„Haal het voor u op.” Terstond
stak hĳ zĳn hand uit en greep
het.

8 De koning van S _yri
¨
en nu ge-

raakte in oorlog met _Isra
¨
el. Bĳ-

gevolg beraadslaagde hĳ met zĳn
dienareno en zei: „Op die en die
plaats zult GIJ U met mĳ lege-
ren.”p 9 Toen zond de man van
de [ware] Godq een boodschap aan
de koning van _Isra

¨
el en liet [hem]

zeggen: „Wees op uw hoede, dat gĳ
niet langs die plaats trekt,r want
daarheen trekken de Syri

¨
ers af.”s

10 De koning van _Isra
¨
el zond dus

[iemand] naar de plaats die de man
van de [ware] God hem gezegd
had.t En hĳ waarschuwdeu hem,
en hĳ bleef daar uit de buurt, niet
[slechts] eenmaal of tweemaal.
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11 Dientengevolge werd het
hart van de koning van S _yri

¨
e woe-

dend over deze aangelegenheid,a

zodat hĳ zĳn dienaren riep en tot
hen zei: „Wilt GIJ mĳ niet vertellen
wie van degenen die tot de onzen
behoren, v

´
o

´
or de koning van _Isra

¨
el

is?”b 12 Toen zei een van zĳn
dienaren: „Geen

´
e

´
en, mĳn heer de

koning, maar de profeet El _isac die
in _Isra

¨
el is, die deelt aan de koning

van _Isra
¨
el meed al wat gĳ in uw

binnenste slaapkamer spreekt.”e

13 Hĳ dan zei: „Gaat heen en ziet
waar hĳ is, opdat ik hem kan la-
ten halen.”f Later berichtte men
hemen zei: „Zie, hĳ is te D _othan.”g

14 Onmiddellĳk zond hĳ er paar-
den en strĳdwagens en een zwa-
re krĳgsmachth heen; zĳ kwamen
dan ’s nachts en omsingelden de
stad.

15 Toen de dienaari van de man
van de [ware] God vroeg opstond
om zich gereed te maken, en naar
buiten ging, wel, daar omringde
een krĳgsmacht de stad met paar-
den en strĳdwagens. Terstond zei
zĳn bediende tot hem: „Ach, mĳn
meester!j Wat zullen wĳ doen?”
16 Maar hĳ zei: „Wees niet be-
vreesd,k want er zĳn er meer die
met ons zĳn dan diemet hen zĳn.”l

17 Toen badm El _isa en zei: „O Je-
hovah, open alstublieft zĳn ogen,n

opdat hĳ moge zien.” Onmiddellĳk
opende Jehovah de ogenvan de be-
diende, zodat hĳ zag; en zie! het
bergland was vol vurige paarden
en strĳdwagenso rondom El _isa.p

18 Toen zĳ nu tot hem afdaal-
den, bad El _isa vervolgens tot Je-
hovah en zei: „Sla deze natie als-
tublieft met blindheid.”q Hĳ dan
sloeg hen met blindheid naar het
woordvan El _isa. 19 El _isa zei nu
tot hen: „Dit is de weg niet, en
dit is de stad niet. Volgt mĳ, en
laat ik Unaar de man leiden die GIJ

zoekt.” Hĳ leidde hen echter naar
Sam _aria.r

20 Het gebeurde nu dat zodra
zĳ in Sam _aria aankwamen, El _isa
vervolgens zei: „O Jehovah, open
de ogen van dezen, opdat zĳ mo-

gen zien.”a Onmiddellĳk opende
Jehovah hun ogen, en toen zagen
zĳ; en zie, zĳ waren midden in
Sam _aria. 21 De koning van _Is-
ra

¨
el zei nu tot El _isa, zodra hĳ hen

zag: „Zal ik [hen] neerslaan, zal
ik [hen] neerslaan,b mĳnvader?”c

22 Maar hĳ zei: „Gĳ moogt [hen]
niet neerslaan. Slaat gĳ soms hen
neer die gĳ met uw zwaard en
met uw boog gevangengenomen
hebt?d Zet hun brood en water
voor, opdat zĳ kunnen eten en
drinkene en kunnen heengaan
naar hun heer.” 23 Bĳgevolg
rechtte hĳ voor hen een groot
feestmaal aan; en zĳ gingen eten
en drinken, waarna hĳ hen weg-
zond en zĳ naar hun heer gin-
gen. En geen enkele maal kwa-
men de roversbendenf van de
Syri

¨
ers meer in het land van _Is-

ra
¨
el.

24 Naderhand nu geschiedde
het dat Ben-H _adad, de koning van
S _yri

¨
e, heel zĳn kamp bĳeenbracht

en optrok en Sam _aria beleger-
de.g 25 Na verloop van tĳd ont-
stond er in Sam _aria een grote
hongersnood,h en zie! zĳ beleger-
den het zo lang dat een ezels-
kopi tachtig zilverstukken waard
werd en een vierde kab-maat dui-
venmestj vĳf zilverstukken waard
was. 26 Nu gebeurde het toen
de koning van _Isra

¨
el op de muur

voorbĳging, dat een zekere vrouw
luid tot hem riep en zei: „Red
toch, o mĳn heer de koning!”k

27 Hierop zei hĳ: „Indien Jeho-
vah u niet redt, vanwaar zal ik u
dan redding verschaffen?l Soms
van de dorsvloer of van de wĳn-
of oliepers?” 28 Vervolgens zei
de koning tot haar: „Wat hebt
gĳ?” Zĳ dan zei: „Deze vrouw
hier zei tot mĳ: ’Geef uw zoon,
opdat wĳ hem vandaag opeten,
en m

´
ı
´
jn zoon zullen wĳ morgen

opeten.’m 29 Bĳgevolg hebben
wĳ mĳn zoon gekooktn en hem
opgegeten.o Toen zei ik de volgen-
de dag tot haar: ’Geef uw zoon,
opdat wĳ hem opeten.’ Maar zĳ
verborg haar zoon.”
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30 Het geschiedde nu dat zo-
dra de koning de woorden van
de vrouw hoorde, hĳ onmiddel-
lĳk zĳn klederen scheurde;a en
terwĳl hĳ op de muur voorbĳ-
ging, zag het volk voorts, en zie!
hĳ had daaronder een zak op zĳn
vlees. 31 Vervolgens zei hĳ: „Zo
moge God met mĳ doen, en zo
moge hĳ daaraan toevoegen, in-
dien het hoofd van El _isa, de zoon
van S _afat, vandaag nog op hem
blĳft!”b

32 En El _isa zat in zĳn eigen
huis, en de oudere mannen za-
ten bĳ hem,c toen hĳ een man
van voor zĳn aangezicht uitzond.
Voordat de bode bĳ hem kon ko-
men, zei hĳzelf tot de oudere man-
nen: „Hebt GIJ gezien hoe deze
zoonvan eenmoordenaard iemand
heeft gezonden om mĳn hoofd
eraf te nemen? Let op: zodra de
bode komt, sluit dan de deur, en
GIJ moet hem met de deur te-
rugdringen. Is niet het geluide

van de voeten van zĳn heer ach-
ter hem?” 33 Terwĳl hĳ nog met
hen sprak, zie, daar kwam de bode
tot hem af, en [de koning] zei ver-
volgens: „Zie, dit is de rampspoed
afkomstig van Jehovah.f Waar-
om zou ik nog langer op Jehovah
wachten?”g

7 El _isa zei nu: „Luistert naar het
woord van Jehovah.h Dit heeft

Jehovah gezegd: ’Morgen om deze
tĳd zal in de poort van Sam _aria
een sea-maat meelbloem een sik-
kel waard zĳn, en twee sea-maten
gerst een sikkel.’”i 2 Daarop
antwoordde de adjudant opwiens
hand de koning steundej de man
van de [ware] God en zei: „Al
maakte Jehovah sluizen in de he-
mel,k zou deze zaak kunnen ge-
schieden?”l Hierop zei hĳ: „Zie,
gĳ ziet het met uw eigen ogen,m

maar gĳ zult er niet van eten.”n

3 En er waren vier mannen,
melaatsen, die zich aan de in-
gang van de poort bevonden;o

zĳ zeiden nu tot elkaar: „Waar-
om blĳven wĳ hier totdat wĳ ge-
storven zĳn? 4 Indien wĳ had-

den gezegd: ’Laten wĳ de stad
ingaan’, terwĳl er in de stad hon-
gersnood is, zouden wĳ daar ook
moeten sterven.a En indienwĳ in
feite hier blĳven, zullen wĳ ook
moeten sterven. Nu dan, komt en
laten wĳ het kamp van de Sy-
ri

¨
ers binnenvallen. Indien zĳ ons

in leven laten, zullen wĳ leven;
maar indien zĳ ons ter dood bren-
gen, dan zullen wĳ moeten ster-
ven.”b 5 Bĳgevolg stonden zĳ
in de avondschemering op omhet
kamp van de Syri

¨
ers binnen te

gaan; en zĳ kwamen ten slotte
aan de buitenrand van het kamp
van de Syri

¨
ers en zie! daar was

niemand.

6 En Jehovah zelf had het kamp
van de Syri

¨
ers het geluid doen ho-

renc van strĳdwagens, het geluid
van paarden, het geluid van een
grote krĳgsmacht,d zodat zĳ tot el-
kaar zeiden: „Zie! De koning van
_Isra

¨
el heeft de koningen van de

Hethietene en de koningen van
Eg _yptef tegen ons gehuurd, om
tegen ons op te trekken!” 7 On-
middellĳk stonden zĳ op en sloe-
gen in de avondschemering op de
vluchtg en lieten hun tenten en
hun paardenh en hun ezels — het
kamp net zoals het was — achter,
en zĳ bleven vluchten voor hun
ziel.i

8 Toen deze melaatsen nu aan
de buitenrand van het kamp kwa-
men, gingen zĳ vervolgens een
tent binnen en aten en dronken en
droegen er zilver en goud en kle-
ren uit weg en gingen heen en ver-
borgen het. Daarna keerden zĳ
terug en gingen een andere tent
binnen en droegen daar dingen uit
weg en gingen heen en verborgen
het.j

9 Ten slotte nu zeiden zĳ tot
elkaar: „Het is niet juist wat wĳ
doen. Deze dag is een dag van
goed nieuws!k Indien wĳ aar-
zelen en werkelĳk wachten tot
het morgenlicht, dan zal stellig
schuld ons achterhalen.l Nu dan,
komt en laten wĳ [de stad] bin-
nengaan en het aan het huis van
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de koning melden.” 10 Zĳ kwa-
men dus en riepen de poortwach-
tersa van de stad toe en meld-
den het hun, door te zeggen: „Wĳ
kwamen in het kamp van de Sy-
ri

¨
ers, en ziet! er was daar nie-

mand, noch het geluid van een
mens, maar alleen de vastgebon-
den paarden en de vastgebonden
ezels en de tenten net zoals ze
waren.”b 11 Terstond riepen de
poortwachters het uit, en zĳ meld-
den het binnen in het huis van de
koning.

12 Onmiddellĳk stond de ko-
ning in de nacht op en zei tot zĳn
dienaren:c „Laat ik U alstublieft
vertellen wat de Syri

¨
ers ons heb-

ben aangedaan.d Zĳ weten heel
goed dat wĳ hongerig zĳn;e en
daarom zĳn zĳ uit het kamp weg-
getrokken om zich te verbergen
in het veld,f zeggend: ’Zĳ zullen
de stad uit komen, en wĳ zul-
len hen levend vangen en de stad
binnentrekken.’ ” 13 Toen ant-
woordde eenvan zĳn dienaren en
zei: „Laat men alstublieft vĳf van
de overgebleven paarden nemen
die er in de stad zĳn overgeble-
ven.g Zie! Ze staan gelĳk met heel
de menigte van _Isra

¨
el die daarin

is overgebleven. Zie! Ze staan ge-
lĳk met heel de menigte van _Is-
ra

¨
el die is vergaan.h En laten wĳ

[die] uitzenden en zien.” 14 Bĳ-
gevolg namen zĳ twee wagens
met paarden en de koning zond
die achter het kamp van de Sy-
ri

¨
ers aan en zei: „Gaat en ziet.”

15 Daarop gingen zĳ hen achter-
na tot aan de Jord _a _an; en zie! heel
de weg lag vol met kleren en ge-
rei,i die de Syri

¨
ers hadden weg-

geworpen toen zĳ zichweghaast-
ten.j Daarop keerden de boden
terug en meldden het aan de ko-
ning.

16 Toen ging het volk naar bui-
ten en plunderdek het kamp van
de Syri

¨
ers; en zo werd een sea-

maat meelbloemeen sikkel waard,
en twee sea-maten gerst een sik-
kel, naar het woordl van Jehovah.
17 En de koning zelf had de adju-

dant op wiens hand hĳ steunde,a

belast met het toezicht over de
poort; en het volk bleef hem in de
poort onder de voet lopen,b zodat
hĳ stierf, juist zoals de manvan de
[ware] God gesproken had,c toen
hĳ sprak ten tĳde dat de koning
tot hem afgekomen was. 18 Al-
dus geschiedde het juist zoals de
man van de [ware] God tot de ko-
ning gesproken had, toen hĳ zei:
„Twee sea-maten gerst ter waar-
de van een sikkel en een sea-maat
meelbloemterwaarde van een sik-
kel zal het worden, morgen om
deze tĳd in de poort van Sam _a-
ria.”d 19 Maar de adjudant ant-
woordde de man van de [ware]
God en zei: „Ook al maakte Jeho-
vah sluizen in de hemel, zou het
naar dit woord kunnen geschie-
den?”e Hierop zei hĳ: „Zie, gĳ ziet
het met uw eigen ogen, maar gĳ
zult er niet van eten.”f 20 Zo is
het ook met hem gebeurd,g toen
het volk hem in de poort onder
de voet bleef lopen,h zodat hĳ
stierf.

8 En El _isa zelf had tot de vrouw
wier zoon hĳ weer levend ge-

maakt had,i gesproken en gezegd:
„Sta op en ga heen, gĳ met uw
huisgezin, en vertoef als vreemde-
lingwaar gĳ maar als vreemdeling
vertoeven kunt;j want Jehovah
heeft een hongersnood opgeroe-
pen,k en bovendien moet die ze-
ven jaar lang over het land ko-
men.”l 2 De vrouw stond dus op
en deed naar het woord van de
man van de [ware] God en ging
heen,m zĳ met haar huisgezin,n

waarop zĳ zeven jaar als vreem-
deling in het land van de Filistĳ-
neno vertoefde.

3 Nu gebeurde het na verloop
van zeven jaar dat de vrouw
voorts terugkeerde uit het land
van de Filistĳnen en heenging
om luid tot de koning te roepenp

om haar huis en om haar veld.
4 De koning nu was juist in ge-
sprek met Geh _azi,q de bedien-
de van de man van de [ware] God,
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en zei: „Verhaal mĳ toch alstu-
blieft al de grote dingen die El _i-
sa heeft gedaan.”a 5 Voorts ge-
beurde het dat terwĳl hĳ juist
bezig was de koning te verha-
len hoe hĳ de dode weer levend
had gemaakt,b wel, daar riep de
vrouw wier zoon hĳ weer levend
had gemaakt, luid tot de koning
om haar huis en om haar veld.c

Terstond zei Geh _azi: „Mĳn heerd

de koning, dit is de vrouw, en dit
is haar zoon die door El _isa weer
levend gemaakt is.” 6 Daarop
ondervroeg de koning de vrouw,
en zĳ verhaalde hem vervolgens
de geschiedenis.e Toen gaf de ko-
ning haar een hofbeambtef en zei:
„Geef alles terug wat haar toebe-
hoort en al de producten van het
veld, van de dag af dat zĳ het land
verliet tot nu toe.”g

7 Voorts kwam El _isa naar Da-
m _askus;h en Ben-H _adad,i de ko-
ning van S _yri

¨
e, was ziek. Bĳge-

volg berichtte men hem en zei:
„De man van de [ware] Godj is
hierheen gekomen.” 8 Daarop
zei de koning tot H _aza

¨
el:k „Neem

een geschenkl in uw hand en ga
de man van de [ware] God te-
gemoet, en gĳ moet door bemid-
deling van hem Jehovah raadple-
gen,m door te zeggen: ’Zal ik van
deze ziekte herstellen?’ ” 9 H _a-
za

¨
el ging hem dus tegemoet en

nam een geschenk in zĳn hand,
ja, allerlei goeds van Dam _askus,
de vracht van veertig kamelen,
en hĳ kwam en ging voor hem
staan en zei: „Uw zoon,n Ben-H _a-
dad, de koning van S _yri

¨
e, heeft

mĳ tot u gezonden en laat [u] zeg-
gen: ’Zal ik van deze ziekte her-
stellen?’ ” 10 Toen zei El _isa tot
hem: „Ga, zeg tot hem: ’Gĳ zult
beslist herstellen’, en Jehovah
heeft mĳ getoondo dat hĳ beslist
zal sterven.”p 11 En hĳ zette
een strak gezicht en hield het zo
tot verlegen wordens toe. Daar-
na barstte de man van de [ware]
God in tranenq uit. 12 Hierop
zei H _aza

¨
el: „Waarom weent mĳn

heer?” Waarop hĳ zei: „Omdat ik
heel goed weet wat voor kwaadr

gĳ de zonen van _Isra
¨
el zult aan-

doen. Hun versterkte plaatsen
zult gĳ aan het vuur prĳsgeven,
en hun uitgelezen mannen zult
gĳ met het zwaard doden, en hun
kinderen zult gĳ verpletteren,a

en hun zwangere vrouwen zult
gĳ openrĳten.”b 13 Daarop zei
H _aza

¨
el: „Wat is uw knecht, [die

slechts een] hondc [is], dat hĳ zo
iets groots zou kunnen doen?”
Maar El _isa zei: „Jehovah heeft
mĳ u getoond als koning over S _y-
ri

¨
e.”d

14 Daarna ging hĳ van El _isa
heen en kwam bĳ zĳn eigen heer,
die toen tot hem zei: „Wat heeft
El _isa u gezegd?” Hierop zei hĳ:
„Hĳ heeft mĳ gezegd: ’Gĳ zult
beslist herstellen.’ ”e 15 Nu ge-
beurde het de volgende dag dat
hĳ voorts een dekkleed nam en
het in water doopte en het over
zĳn gezicht uitspreidde,f zodat hĳ
stierf.g En H _aza

¨
elh begon in zĳn

plaats te regeren.

16 En in het vĳfde jaar van J _o-
ram,i de zoon van _Achab, de ko-
ning van _Isra

¨
el, terwĳl J _osafat ko-

ning van J _uda was, werd J _oram,j

de zoonvan J _osafat, de koning van
J _uda, koning. 17 Twee

¨
endertig

jaar oud was hĳ geworden toen
hĳ koning werd, en hĳ heeft acht
jaar lang te Jer _uzalem geregeerd.k

18 En hĳ ging de weg van de ko-
ningen van _Isra

¨
el bewandelen,l

net zoals degenen van het huis
van _Achab hadden gedaan;m want
_Achabs dochter werd zĳn vrouw,n

en hĳ bleef doen wat kwaad was
in Jehovah’s ogen. 19 En Jeho-
vahwilde J _udao niet in het verderf
storten ter wille van zĳn knecht
D _avid,p juist zoals hĳ hem beloofd
had hem [en] zĳn zonenvoor altĳd
een lamp te geven.q

20 In zĳn dagen kwam _Edomr

in opstand en onttrok zich aan de
hand van J _uda, en zĳ lieten zich
vervolgens door een konings re-
geren. 21 Dientengevolge trok
J _oram over naar Z _a

¨
ır, alsook alle
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wagens met hem. Nu gebeurde
het dat hĳzelf ’s nachts opstond
en ten slotte de Edomieten die
hem en de wagenoversten om-
singelden, versloeg; en het volk
vluchtte toen naar zĳn tenten.
22 Maar _Edom heeft zĳn opstand
volgehouden en heeft zich aan de
hand van J _uda onttrokken tot op
deze dag. Het was toen dat L _ib-
naa voorts in opstand kwam, in die
tĳd.

23 En de rest van de aangele-
genheden van J _oram en alles wat
hĳ gedaan heeft, is dat niet be-
schreven in het boekb van de aan-
gelegenheden van de dagen der
koningen van J _uda? 24 Ten slot-
te legde J _oram zich neer bĳ zĳn
voorvadersc en werd bĳ zĳn voor-
vaders begraven in de Stad van
D _avid.d En zĳn zoon Ah _aziae be-
gon in zĳn plaats te regeren.

25 In het twaalfde jaar van J _o-
ram, de zoonvan _Achab, de koning
van _Isra

¨
el, werd Ah _azia, de zoon

van J _oram, de koning van J _uda,
koning.f 26 Twee

¨
entwintig jaar

oud was Ah _azia toen hĳ begon te
regeren, en hĳ heeft

´
e

´
en jaar te Je-

r _uzalem geregeerd.g En de naam
van zĳn moeder was Ath _alia,h de
kleindochter van _Omri,i de koning
van _Isra

¨
el. 27 Enhĳ ging deweg

van het huis van _Achab bewan-
delenj en bleef doen wat kwaad
was in Jehovah’s ogen,k gelĳk
het huis van _Achab, want hĳ was
door huwelĳk met het huis van
_Achab verwant.l 28 Bĳgevolg
ging hĳ met J _oram, de zoon van
_Achab, ten strĳde tegen H _aza

¨
el,m

de koning van S _yri
¨
e, bĳ R _amoth-

G _ilead,n maar de Syri
¨
ers versloe-

geno J _oram. 29 Daarom keerde
koning J _oramp terug om in J _iz-
re

¨
elq genezing te zoeken van de

wonden die de Syri
¨
ers hem ten

slotte bĳ R _ama hadden toege-
bracht toen hĳ streed tegen H _aza-
el, de koning van S _yri

¨
e. Wat Ah _a-

ziar betreft, de zoon van J _oram,
de koning van J _uda, hĳ daalde af
om J _oram, de zoon van _Achab, te
J _izre

¨
el te bezoeken, want hĳ was

ziek.

9 En de profeet El _isa riep van
zĳn kant een van de profe-

tenzonena en zei vervolgens tot
hem: „Omgord uw lendenenb en
neem deze pulc met olie in uw
hand en ga naar R _amoth-G _ilead.d

2 Wanneer gĳ daar aangekomen
zĳt, zie daar dan uit naar J _ehu,e

de zoon van J _osafat, de zoon
van N _imsi; en gĳ moet naar bin-
nen gaan en hem uit het mid-
den van zĳn broeders doen op-
staan en hem in het binnenste
vertrekf brengen. 3 En gĳ moet
de pul met olie nemen en die over
zĳn hoofd uitgieteng en zeggen:
’Dit heeft Jehovah gezegd: „Voor-
waar, ik zalfh u tot koningi over
_Isra

¨
el.” ’ En gĳ moet de deur ope-

nen en vluchten en niet wach-
ten.”

4 En de bediende, de bedien-
de van de profeet, ging op weg
naar R _amoth-G _ilead. 5 Toen hĳ
daar kwam, zie, daar zaten de
oversten van de krĳgsmacht. Hĳ
zei nu: „Ik heb een woord voor u,j

o overste.” Hierop zei J _ehu: „Voor
wie van ons allen?” Toen zei hĳ:
„Voor u, o overste.” 6 Derhalve
stond hĳ op en ging het huis bin-
nen; voorts goot hĳ de olie over
zĳn hoofd uit en zei tot hem: „Dit
heeft Jehovah, de God van _Is-
ra

¨
el, gezegd: ’Voorwaar, ik zalf u

tot koningk over Jehovah’s volk,l

dat wil zeggen over _Isra
¨
el. 7 En

gĳ moet het huis van _Achab, uw
heer, neerslaan, en ik moet het
bloedvan mĳn knechten, de profe-
ten, en het bloed van alle knech-
ten van Jehovah wrekenm van de
handvan Iz _ebel.n 8 En het gehe-
le huis van _Achab moet vergaan;
en ik moet van _Achab afsnĳdeno

al wie tegen een muur watertp en
iedere hulpeloze en waardelozeq

in _Isra
¨
el. 9 En ik moet het huis

van _Achab maken gelĳk het huis
van Jer _obeam,r de zoon van N _e-
bat, en gelĳk het huis van Ba _

¨
e-

sa,s de zoon van Ah _ia. 10 En
Iz _ebel zullen de honden opetent

op het stuk land te J _izre
¨
el, en er
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zal niemand zĳn die haar be-
graaft.’” Daarop opende hĳ de
deur en vluchtte weg.a

11 Wat J _ehu betreft, hĳ ging
naar buiten naar de dienaren van
zĳn heer, en zĳ zeiden toen tot
hem: „Is alles in orde?b Waarom
is deze waanzinnigec bĳ u geko-
men?” Maar hĳ zei tot hen: „GIJ-

ZELF kent de man en zĳn gepraat
heel goed.” 12 Maar zĳ zeiden:
„Dat is niet waar! Vertel het ons
alstublieft.” Toen zei hĳ: „Zus
en zo heeft hĳ tot mĳ gespro-
ken en gezegd: ’Dit heeft Jehovah
gezegd: „Voorwaar, ik zalf u tot
koning over _Isra

¨
el.” ’ ”d 13 Hier-

op namen zĳ haastig ieder hun
kleede en legden dat onder hem
op de kale treden, waarop zĳ op
de hoorn bliezenf en zeiden: „J _ehu
is koning geworden!”g 14 En
J _ehu,h de zoon van J _osafat, de
zoon van N _imsi,i zette een samen-
zwering op touwj tegen J _oram.

En J _oram zelf had juist dewacht
gehouden bĳ R _amoth-G _ilead,k hĳ
met heel _Isra

¨
el, wegens H _aza

¨
el,l

de koning van S _yri
¨
e. 15 Later

keerde koning J _oramm terug om
in J _izre

¨
eln genezing te zoeken van

de wonden die de Syri
¨
ers hem ten

slotte haddentoegebracht toen hĳ
streed tegen H _aza

¨
el, de koning

van S _yri
¨
e.o

J _ehu zei nu: „Indien UW ziel
ermee instemt,p laat dan nie-
mand uit de stad ontsnappen om
het in J _izre

¨
el te gaan berichten.”

16 Toen reed J _ehu weg en ging
naar J _izre

¨
el; want J _oram lag daar,

en Ah _azia,q de koning van J _uda,
was in eigen persoon afgekomen
om J _oram te bezoeken. 17 En de
wachterr stond op de torens in J _iz-
re

¨
el,t en hĳ zag ten slotte de dei-

nende massavan J _ehu’s [mannen],
toen hĳ er aankwam, enhĳ zei ter-
stond: „Ik zie een deinende mas-
sa [mannen].” Daarop zei J _oram:
„Neem een ruiter en zend hun die
tegemoet, en laat hem zeggen: ’Is
het vrede?’”u 18 Bĳgevolg ging
hem een paardrĳder tegemoet en

zei: „Dit heeft de koning gezegd:
’Is het vrede?’ ” Maar J _ehu zei:
„Wat hebt gĳ met ’vrede’ te ma-
ken?a Keer om [en kom] achter
mĳ!”

Vervolgens meldde dewachterb

en zei: „De bode is tot bĳ hen ge-
komen, maar hĳ is niet terugge-
keerd.” 19 Hĳ stuurde er derhal-
ve een tweede paardrĳder op uit,
die, toen hĳ bĳ hen kwam, vervol-
gens zei: „Dit heeft de koning ge-
zegd: ’Is het vrede?’” Maar J _ehu
zei: „Wat hebt gĳ met ’vrede’ te
maken?c Keer om [en kom] achter
mĳ!”

20 Vervolgens meldde de wach-
ter en zei: „Hĳ is tot bĳ hen ge-
komen, maar hĳ is niet terugge-
keerd; en de manier van rĳden is
als demanier van rĳdenvan J _ehu,d

de kleinzoon van N _imsi,e want
hĳ rĳdt als een waanzinnige.”f

21 Daarop zei J _oram: „Span in!”g

Zĳn strĳdwagen werd dus inge-
spannen en J _oram, de koning van

_Isra
¨
el, en Ah _azia,h de koning van

J _uda, trokken uit, ieder op zĳn
eigen strĳdwagen. Terwĳl zĳ uit-
trokken, J _ehu tegemoet, troffen
zĳ hem ten slotte op het stuk
land van de Jizre

¨
eliet N _aboth.i

22 Nu gebeurde het dat zodra
J _oram J _ehu zag, hĳ onmiddellĳk
zei: „Is het vrede, J _ehu?” Maar
hĳ zei: „Hoe zou het vredej kun-
nen zĳn zolang de hoererĳen van
uw moeder Iz _ebelk en haar vele
toverĳen er nog zĳn?”l 23 Ter-
stond maakte J _oram een wen-
ding met zĳn handen, om te kun-
nen vluchten, en zei tot Ah _azia:
„Er is bedrog in het spel,m Ah _a-
zia!” 24 En J _ehu zelf vulde zĳn
hand met een boogn en schoot J _o-
ramvervolgens tussen de armen,
zodat de pĳl er bĳ zĳn hart uit
kwam, en hĳ zakte in zĳn strĳd-
wagen ineen.o 25 Nu zei hĳ tot
B _idkar, zĳn adjudant:p „Neem
hem op; werp hem op het stuk
veld van de Jizre

¨
eliet N _aboth;q

want denk nog eens terug: Ik en
gĳ reden spannen [paarden] ach-
ter zĳnvader _Achab aan, en Jeho-
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vah zelf heeft deze formele uit-
spraaka tegen hem aangeheven:
26 ’„Voorzeker, het bloedb van N _a-
both en het bloed van zĳn zonenc

heb ik gisteren gezien”, is de uit-
spraak van Jehovah, „en ik zal het
u stellig vergeldend op dit stuk
land”, is de uitspraak van Jeho-
vah.’ Nu dan, neem hem op; werp
hem op het stuk land, naar het
woord van Jehovah.”e

27 En Ah _azia,f de koning van
J _uda, zag het zelf en nam de
vlucht langs deweg van het tuin-
huis.g (Later zette J _ehu hem ach-
terna en zei: „Hem ook! Slaat hem
neer!” Zĳ sloegen hem dus in de
wagenneer op deweg die omhoog-
voert naar Gur, dat bĳ J _ibleamh

ligt. En hĳ zette zĳn vlucht voort
naar Meg _iddoi en stierf daar ten
slotte.j 28 Toen vervoerden zĳn
dienaren hem op een wagen naar
Jer _uzalem, en zo begroeven zĳ
hem in zĳn graf bĳ zĳnvoorvaders
in de StadvanD _avid.k 29 En het
was in het elfde jaar van J _oram,l

de zoon van _Achab, dat Ah _aziam

koning over J _uda was geworden.)

30 Ten slotte kwam J _ehu naar
J _izre

¨
el,n en Iz _ebelo zelf vernam

het. Zĳ beschilderdep toen haar
ogen met zwarte verf en maak-
te haar hoofd mooiq en ging door
het venster naar beneden kĳken.r

31 En J _ehu zelf kwam de poort
binnen. Zĳ zei nu: „Is het goed ge-
gaan met Z _imri,s de doder van zĳn
heer?” 32 Daarop hief hĳ zĳn
gezicht op naar het venster en zei:
„Wie is met mĳ? Wie?”t Onmiddel-
lĳk keken twee of drie hofbeamb-
tenu naar beneden, naar hem.
33 Hĳ dan zei: „Laat haar val-
len!”v Toen lieten zĳ haar vallen,
waarop er wat van haar bloed te-
gen de muur en tegen de paarden
opspatte; en hĳ vertraptew haar
nu. 34 Daarna ging hĳ naar bin-
nen en at en dronk en zei toen:
„Ziet alstublieft om naar deze ver-
vloektex en begraaft haar, want
zĳ is de dochter van een koning.”y

35 Toen zĳ heengingen om haar
te begraven, vonden zĳ niets meer

van haar dan de schedel en de voe-
ten en de handpalmen.a 36 Toen
zĳ terugkwamen en het hem ver-
telden, zei hĳ vervolgens: „Het
is het woord van Jehovah dat hĳ
door bemiddelingb van zĳn knecht
El _ia, de Tisbiet, gesproken heeft,
toen hĳ zei: ’Op het stuk land van
J _izre

¨
el zullen de honden het vlees

van Iz _ebel eten.c 37 En het dode
lichaam van Iz _ebel zal stellig tot
mest wordend op de oppervlakte
van het veld, op het stuk land van
J _izre

¨
el, opdat men niet kan zeg-

gen: „Dit is Iz _ebel.” ’ ”e

10 _Achab nu had zeventigf zo-
nen in Sam _aria.g Daarom

schreef J _ehu brieven en stuurde
die naar Sam _aria aan de vorstenh

van J _izre
¨
el, de oudere manneni en

de verzorgers van _Achabs [kinde-
ren], waarin stond: 2 „Nu dan,
terzelfder tĳd dat deze brief U be-
reikt, zĳn bĳ U de zonen van UW

heer, en bĳ U zĳn de strĳdwagens
en de paardenj en een versterkte
stad en het wapentuig. 3 En GIJ

moet zien wie de beste en meest
oprechte is onder de zonen vanUW

heer en hem op de troon van zĳn
vader plaatsen.k Strĳdt vervol-
gens voor het huis van UW heer.”

4 En zĳ werden ten zeerste be-
vreesd en zeiden voorts: „Zie!
Zelfs tweekoningenl hebbenvoor
hem geen stand kunnen houden,
en hoe zullen w

´
ı
´
j dan stand kun-

nen houden?”m 5 Dientengevol-
ge zonden degene die over het
huis ging en degene die over de
stad ging en de oudere mannen
en de verzorgersn een boodschap
aan J _ehu en lieten zeggen: „Wĳ
zĳnuw knechten, en al wat gĳ ons
zegt, zullen wĳ doen. Wĳ zullen
niemand koning maken. Doe wat
goed is in uw eigen ogen.”

6 Daarop schreef hĳ hun een
tweede brief, waarin stond: „In-
dien GIJ mĳ toebehoorto en mĳn
stem gehoorzaamt, neemt dan de
hoofden van de mannen die zo-
nenp van UW heer zĳn en komt
morgen om deze tĳd bĳ mĳ te J _iz-
re

¨
el.”q
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De zonen van de koning nu,
zeventig man, waren bĳ de aan-
zienlĳken van de stad, die hen
grootbrachten. 7 Nu gebeurde
het dat zodra de brief hen be-
reikte, zĳ daarop de zonen van de
koning namen en [hen] afslacht-
ten, zeventig man,a waarna zĳ hun
hoofden in manden deden en ze
naar hem toe zonden te J _izre

¨
el.

8 Toen kwam de bodeb en bericht-
te het hem en zei: „Men heeft de
hoofdenc van de zonen van de ko-
ning gebracht.” Hĳ dan zei: „Legt
ze tot de morgend in twee ho-
pen aan de ingang van de poort.”
9 Nu gebeurde het ’s morgens
dat hĳ voorts naar buiten ging.
Toen bleef hĳ staan en zei tot al
het volk: „GIJ zĳt rechtvaardig.e

Ziet, ikzelf heb een samenzwe-
ring gesmeedf tegen mĳn heer en
heb hemten slotte gedood;g maar
wie heeft al dezen neergeslagen?
10 Weet dan dat van het woord
van Jehovah, dat Jehovah tegen
het huis van _Achab heeft gespro-
ken,h niets [onvervuld] ter aarde
zal vallen;i en Jehovah zelf heeft
gedaan wat hĳ door bemiddeling
van zĳn knecht El _ia gesproken
heeft.”j 11 Bovendien ging J _ehu
voort allen neer te slaan die te
J _izre

¨
el van het huis van _Achab

waren overgebleven en al zĳn
aanzienlĳkenk en zĳn kennissen
en zĳn priesters,l totdat hĳ nie-
mand van hem in leven had gela-
ten.m

12 Toen stond hĳ op en ging
naar binnen, waarna hĳ zich op
weg naar Sam _aria begaf. Onder-
weg was het [schapen-]bindhuis
van de herders. 13 En J _ehu zelf
trof de broedersn van Ah _azia,o de
koning van J _uda, aan. Toen hĳ
tot hen zei: „Wie zĳt GIJ?”, zeiden
zĳ vervolgens: „Wĳ zĳn de broe-
ders van Ah _azia, en wĳ trekken
af om te vragen of alles goed is
met de zonenvan de koning en de
zonen van de Vrouwe.” 14 On-
middellĳk zei hĳ: „Grĳpt hen le-
vend!”p Zĳ grepen hen dus levend
en slachtten hen af bĳ de regen-

put van het bindhuis, twee
¨
enveer-

tig man, en hĳ liet niet
´
e

´
en van

hen overblĳven.a

15 Toen hĳ vandaar verder
ging, trof hĳ voorts J _onadab,b de
zoon van R _echabc aan, die hem
tegemoet [kwam]. Toen hĳ hem
zegende,d zei hĳ bĳgevolg tot hem:
„Is uw hart oprecht met mĳ, net
zoals m

´
ı
´
jn hart met uw hart is?”e

Hierop zei J _onadab: „Ja.”

„Indien het zo is, geef mĳ dan
werkelĳk uw hand.”

Hĳ gaf hem dus zĳn hand. Daar-
op liet hĳ hem bĳ zich op de wa-
gen klimmen.f 16 Toen zei hĳ:
„Ga toch met mĳ mee en zie hoe
ik geen mededinging ten opzich-
te van Jehovah duld.”g En zĳ lie-
ten hem op zĳn strĳdwagen mee-
rĳden. 17 Ten slotte kwamhĳ te
Sam _aria. Nu sloeg hĳ allen neer
die van _Achabs [huis] te Sam _a-
ria overgebleven waren, totdat hĳ
henverdelgd had,h naar het woord
van Jehovah dat hĳ tot El _ia ge-
sproken had.i

18 Voorts bracht J _ehu heel het
volk bĳeen en zei tot hen: „ _Achab
heeft B _a

¨
al enerzĳds weinig aan-

beden.j J _ehu zal hem anderzĳds
zeer veel aanbidden. 19 Nu dan,
roept alle profetenk van B _a

¨
al, al

zĳn aanbiddersl en al zĳn pries-
tersm bĳ mĳ. Laat er niet

´
e

´
en

gemist worden, want ik heb een
groot slachtoffer voor B _a

¨
al. Al

wie gemist wordt, zal niet in le-
ven blĳven.”Wat J _ehu betreft, hĳ
handelde sluw,n met de bedoeling
de aanbidders van B _a

¨
al te verdel-

gen.

20 Vervolgens zei J _ehu: „Heiligt
een plechtige vergadering voor
B _a

¨
al.” Bĳgevolg kondigden zĳ die

af. 21 Daarna zond J _ehu [boden]
door heel _Isra

¨
el,o zodat alle aan-

bidders van B _a
¨
al kwamen. En niet

´
e

´
en bleef er over die niet kwam.

En zĳ bleven in het huis van B _a
¨
alp

komen, en het huis van B _a
¨
al liep

vol, van het ene einde tot het an-
dere. 22 Nu zei hĳ tot degene
die over de garderobe ging: „Haal
voor alle aanbidders van B _a

¨
al kle-
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ren te voorschĳn.” Hĳ haalde dus
de kledĳ voor hen te voorschĳn.
23 Toen ging J _ehu met J _onadab,a

de zoon van R _echab, het huis van
B _a

¨
al binnen. Hĳ zei nu tot de

aanbidders van B _a
¨
al: „Onderzoekt

zorgvuldig en ziet toe dat niet
misschien een van de aanbidders
van Jehovah hier bĳ U is, maar
alleen de aanbidders van B _a

¨
al.”b

24 Ten slotte gingen zĳ naar bin-
nen om slachtoffers en brand-
offers op te dragen, en J _ehu zelf
stelde buiten tachtig man op over
wie hĳ kon beschikken en zei ver-
volgens: „Wat de man betreft die
ontsnapt van de mannen die ik in
UW handen lever, de ziel van de
een zal voor de ziel van de ander in
de plaats gesteld worden.”c

25 Nu gebeurde het dat zodra
hĳ klaar was met het opdragen
van het brandoffer, J _ehu onmid-
dellĳk tot de hardlopers en de ad-
judanten zei: „Komt binnen, slaat
hen neer! Laat er niet

´
e

´
en uit-

gaan.”d Toen sloegen de hardlo-
pers en de adjudantene hen met
de scherpte van het zwaard en
wierpen hen eruit, en zĳ dron-
gen door tot aan de stad van
het huis van B _a

¨
al. 26 Vervol-

gens brachten zĳ de heilige zui-
lenf van het huis van B _a

¨
al naar

buiten enverbranddeng elk [daar-
van]. 27 Voorts braken zĳ de
heilige zuil van B _a

¨
al afh en bra-

ken het huis van B _a
¨
ali af, en zĳ

hielden het voor privatenj afge-
zonderd tot op deze dag.

28 Zo verdelgde J _ehu B _a
¨
al uit

_Isra
¨
el. 29 Alleen van het navol-

gen van de zonden van Jer _obeam,k

de zoon van N _ebat, waarmee hĳ
_Isra

¨
el had doen zondigen,l week

J _ehu niet af, [dat wil zeggen] de
gouden kalverenm waarvan er

´
e

´
en

te B _ethel stond en
´
e

´
en te Dan.n

30 Dientengevolge zei Jehovah
tot J _ehu: „Omdat gĳ goed gehan-
deld hebt, door te doen wat recht
is in mĳn ogen,o [en] met het huis
van _Achab gedaan hebt naar alles
wat in mĳn hart was,p zullen zelfs
zonen tot in het vierde geslacht

voor u op de troon van _Isra
¨
el zit-

ten.”a 31 En J _ehu zelf zorgde er
niet voor met geheel zĳn hart in
dewet van Jehovah, deGodvan _Is-
ra

¨
el, te wandelen.b Hĳ week niet

af van de zonden van Jer _obeam,
waarmee hĳ _Isra

¨
el had doen zon-

digen.c

32 In die dagen begon Jeho-
vah _Isra

¨
el stukje bĳ beetje af

te snĳden; en H _aza
¨
eld bleef hen

slaan in heel het gebied van _Is-
ra

¨
el, 33 vanaf de Jord _a _an in de

richting van de opgang der zon,
heel het land G _ilead,e de Gadietenf

en de Rubenieteng en de Manas-
sieten,h vanaf _Aro

¨
er,i dat aan het

stroomdal van de _Arnon ligt, ja,
G _ilead en B _asan.j

34 En de rest van de aangele-
genheden van J _ehu en alles wat
hĳ gedaan heeft en al zĳn machts-
betoon, is dat niet beschreven in
het boekk van de aangelegenhe-
den van de dagen der koningen
van _Isra

¨
el? 35 Ten slotte legde

J _ehu zich neer bĳ zĳn voorvaders,l

en men begroef hem in Sam _aria;
en zĳn zoon J _oahazm begon in zĳn
plaats te regeren. 36 En de da-
gen dat J _ehu te Sam _aria over _Is-
ra

¨
el had geregeerd, waren achten-

twintig jaar.

11 Wat nu Ath _alian betreft,
de moeder van Ah _azia,o zĳ

zag dat haar zoon gestorven was.
Derhalve stond zĳ op en verdelg-
de heel het nageslacht van het
koninkrĳk.p 2 Maar Jos _eba,q de
dochter van koning J _oram, de zus-
ter van Ah _azia, nam J _oas,r de zoon
van Ah _azia, en stal hem uit het
midden van de koningszonen die
ter dood gebracht moesten wor-
den, ja, hem en zĳn voedster, [en
verborg hem] in de binnenkamer
voor de rustbedden, en zĳ hiel-
den hemvoor het aangezicht van
Ath _alia verborgen,s en hĳ werd
niet ter dood gebracht. 3 En hĳ
bleef zes jaar lang bĳ haar ver-
borgen in het huis van Jehovah,
terwĳl Ath _alia over het land re-
geerde.t

t 2Kr 22:12; Ps 12:8; Jes 3:12; Mal 3:15; 1Ti 2:12.
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4 En in het zevende jaar ont-
bood J _ojadaa de oversten van hon-
derdvan de Karischeb lĳfwacht en
van de hardlopersc en nam [hen]
vervolgens en bracht hen bĳ zich
in het huis van Jehovah en sloot
een verbondd met hen en liet hen
zwerene in het huis van Jehovah,
waarna hĳ hun de zoon van de
koning toonde. 5 Voorts gebood
hĳ hun en zei: „Dit is het wat GIJ

zult doen: Een derde van U komt
binnen op de sabbat en houdt
streng de wacht bĳ het huis van
de koning;f 6 en een derde zal bĳ
de Fundamentpoortg zĳn, en een
derde zal bĳ de poort achter de
hardlopers zĳn; en GIJ moet om
beurten streng de wacht houden
bĳ het huis.h 7 En er zĳn twee
afdelingen onder U waarvan allen
op de sabbat uitgaan, en zĳ moe-
ten streng dewacht houden bĳ het
huis van Jehovah ten behoeve van
de koning. 8 En GIJ moet een
kring vormen om de koning, ieder
met zĳn wapens in zĳn hand; en
iedereen die binnen de rĳen komt,
zal ter dood worden gebracht. En
blĳft bĳ de koning, wanneer hĳ
uitgaat en wanneer hĳ binnen-
komt.”

9 De oversten over honderdi de-
den voorts naar al wat de pries-
ter J _ojada geboden had. Zĳ na-
men dus ieder hun mannen die op
de sabbat binnenkwamen,j te za-
men met degenen die op de sab-
bat uitgingen, en kwamen toen bĳ
de priester J _ojada. 10 De pries-
ter gaf de oversten van honderd
nu de speren en de ronde schil-
den die aan koning D _avid behoord
hadden, die in het huis van Je-
hovah waren.k 11 En de hardlo-
persl bleven staan, ieder met zĳn
wapens in de hand, van de rech-
terzĳde van het huis helemaal tot
de linkerzĳde van het huis, bĳ het
altaarm en bĳ het huis, rondom
nabĳ de koning. 12 Toen bracht
hĳ de zoonn van de koning naar
buiten en zette hem de diadeemo

en de Getuigenisp op; en zo maak-
ten zĳ hem koningq en zalfden
hem.r En zĳ klapten daarbĳ in de

handena en zeiden: „Leve de ko-
ning!”b

13 Toen Ath _alia het geluid
van het toelopende volk hoor-
de, kwam zĳ terstond naar het
volk in het huis van Jehovah.c

14 Toen zag zĳ, en zie, daar stond
de koning bĳ de zuil,d volgens
het gebruik, en de oversten en
de trompettene bĳ de koning, en
al het volk van het land verheug-
de zichf en blies op de trompet-
ten. Onmiddellĳk scheurdeAth _a-
liag haar klederen en riep toen:
„Een samenzwering! Een samen-
zwering!”h 15 Maar de priester
J _ojada gebood de oversten van
honderd, de aangestelden van
de krĳgsmacht,i en zei tot hen:
„Haalt haar weg uit het midden
der rĳen, en wat een ieder be-
treft die haar nagaat, die wor-
de met het zwaard ter dood ge-
bracht!”j Want de priester had
gezegd: „Laat haar niet in het
huis van Jehovah ter dood ge-
bracht worden.” 16 Zĳ sloegen
dus de hand aan haar, en zĳ kwam
via de paardeningangk van het
huis van de koning,l en daar werd
zĳ ter dood gebracht.m

17 Toen sloot J _ojada het ver-
bondn tussen Jehovaho en de ko-
ningp en het volk, dat zĳ zich het
volk van Jehovah zouden beto-
nen; en ook tussen de koning en
het volk.q 18 Daarna ging al het
volk van het land naar het huis
van B _a

¨
al en brak zĳn altaren af;r

en zĳn beelden braken zĳ volko-
men aan stukken,s en de Ba

¨
als-

priester M _attant doodden zĳ v
´
o

´
or

de altaren.u

En de priester stelde nu opzie-
ners aan over het huis van Je-
hovah.v 19 Voorts nam hĳ de
oversten van honderd en de Ka-
rischew lĳfwacht en de hardlo-
persx en al het volk van het land,
opdat zĳ de koning uit het huis
van Jehovah afwaarts zouden
brengen; en zĳ kwamen ten slot-
te via de poorty der hardlopers
in het huis van de koning; en
hĳ nam plaats op de troonz van
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de koningen. 20 En al het volk
van het land bleef zich verheu-
gen;a en wat de stad betreft, die
had rust, en Ath _alia zelf had-
den zĳ bĳ het huis van de ko-
ning met het zwaard ter dood ge-
bracht.b

21 Zeven jaar oud was J _oasc

toen hĳ begon te regeren.d

12 In het zevende jaar van
J _ehue werd J _oasf koning, en

hĳ heeft veertig jaar lang te Jer _u-
zalem geregeerd. En de naam van
zĳn moeder was Z _ibja, uit Ber-
s _eba. 2 En J _oas bleef doen wat
recht was in Jehovah’s ogen ge-
durende al zĳn dagen waarin de
priester J _ojada hem onderricht-
te.g 3 Alleen de hoge plaatsen
verdwenenniet.h Nog steeds ging
het volk door met het brengen
van slachtoffers en offerrook op
de hoge plaatsen.

4 En J _oas zei nu tot de pries-
ters:i „Al het geld voor de heilige
offergavenj dat naar het huis van
Jehovahwordt gebracht,k het geld
dat voor ieder is vastgesteld,l het
geld voor de zielen naar ieders
schatting,m al het geld dat in
ieders hart opkomt om het naar
het huis van Jehovah te bren-
gen,n 5 laten de priesters het
voor zich nemen, ieder van zĳn
bekende;o en laten zĳ van hun
kant de scheuren van het huis
herstellen, overal waar een scheur
gevonden wordt.”p

6 Nu gebeurde het dat tegen
het drie

¨
entwintigste jaar van ko-

ning J _oas de priesters de scheu-
ren van het huis nog niet had-
den hersteld.q 7 Daarom riep
koning J _oas de priester J _ojadar en
de priesters en zei tot hen: „Waar-
om herstelt GIJ de scheuren van
het huis niet? Nu dan, neemt
van UW bekenden geen geld meer
aan, maar voor de scheuren van
het huis dient GIJ het te geven.”s

8 Daarop stemden de priesters
ermee in geen geld meer van het
volk aan te nemen en de scheu-
ren van het huis niet te herstel-
len.

9 De priester J _ojada nam nu
een kista en boorde een gat in het
deksel ervan en plaatste die naast
het altaar, rechts als men het huis
van Jehovah binnenkomt, en daar-
in deden de priesters, de deur-
wachters,b al het geldc dat in het
huis van Jehovah gebracht werd.
10 Nu gebeurde het dat zodra zĳ
zagen dat er veel geld in de kist
was, de secretarisd van de ko-
ning en de hogepriester altĳd op-
kwamen, en zĳ bonden het dan
te zamen en telden het geld dat
in het huis van Jehovah gevonden
werd.e 11 En zĳ stelden het af-
getelde geld ter hand aan degenen
die het werk verrichttenf [en] die
[over] het huis van Jehovahwaren
aangesteld. Dezen betaalden het
op hun beurt uit aan de houtbe-
werkers en aan de bouwlieden die
aan het huis van Jehovah werk-
ten, 12 en aan de metselaars en
aan de steenhouwers,g en om bal-
ken en gehouwen stenen te kopen
om de scheuren van het huis van
Jehovah te herstellen, en voor al-
les wat uitgegeven werd voor het
herstel van het huis.

13 Alleen werden er met be-
trekking tot het huis van Jehovah
geen zilveren bekkens, lichtdo-
vers,h schalen,i trompetten,j ge-
nerlei gouden voorwerpen en zil-
veren voorwerpen gemaakt van
het geld dat naar het huis van Je-
hovah gebracht werd;k 14 want
aan degenen die het werk ver-
richtten, placht men het te ge-
ven, en daarmee herstelden zĳ
het huis van Jehovah.l 15 En
men vroeg doorgaans geen re-
kenschapm aan de mannen aan
wie men het geld gewoonlĳk ter
hand stelde om het te geven aan
degenen die het werk verricht-
ten,n want zĳ handelden in ge-
trouwheid.o 16 Wat het geld be-
treft voor schuldoffersp en het
geld voor zondeoffers, dat werd
niet naar het huis van Jehovah
gebracht. Dat kwam dus aan de
priesters.q

17 In die tĳd nu trok H _aza
¨
el,r

de koning van S _yri
¨
e, voorts op en
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streed tegen Gatha en nam het
in, waarna H _aza

¨
el zĳn aangezicht

erop richtteb om tegen Jer _uzalem
op te trekken.c 18 Daarop nam
J _oas, de koning van J _uda, al de
heilige offergavend die J _osafat en
J _oramen Ah _azia, zĳnvoorvaders,
de koningen van J _uda, geheiligd
hadden, alsmede zĳn eigen heili-
ge offergaven en al het goud dat
in de schatten van het huis van
Jehovah en het huis van de ko-
ning te vinden was en zonde het
naar H _aza

¨
el, de koning van S _y-

ri
¨
e. Derhalve trok hĳ weg van

Jer _uzalem.

19 Wat de rest van de aangele-
genhedenvan J _oas betreft en alles
wat hĳ gedaanheeft, is dat niet be-
schreven in het boekf van de aan-
gelegenheden van de dagen der
koningen van J _uda? 20 Zĳn die-
nareng stonden echter op en ver-
bonden zich in een samenzweringh

en sloegen J _oas neer in het huisi

van de Wal,j [op de weg] die af-
daalt naar S _illa. 21 En J _ozakar,
de zoon van S _imeath, en J _ozabad,k

de zoon van S _omer, zĳn dienaren,
waren degenen die hem neersloe-
gen, zodat hĳ stierf. Bĳgevolg be-
groeven zĳ hem bĳ zĳn voorva-
ders in de Stad van D _avid; en zĳn
zoon Am _azial begon in zĳn plaats
te regeren.

13 In het drie
¨
entwintigste

jaar van J _oas,m de zoon van
Ah _azia,n de koning van J _uda, werd
J _oahaz,o de zoonvan J _ehu,p koning
over _Isra

¨
el te Sam _aria, voor zeven-

tien jaar. 2 En hĳ bleef doenwat
kwaad was in Jehovah’s ogenq en
ging de zonde navolgen van Jer _o-
beam,r de zoon van N _ebat, waar-
mee hĳ _Isra

¨
el had doen zondigen.s

Daarvan week hĳ niet af. 3 En
Jehovah’s toornt ontbrandde te-
gen _Isra

¨
el, zodat hĳ hen geduren-

de al hun dagen in de hand van
H _aza

¨
el,u de koning van S _yri

¨
e, gaf

en in de hand van Ben-H _adad,v de
zoon van H _aza

¨
el.

4 Naverloop van tĳd vermurw-
dew J _oahaz het aangezicht van Je-

hovah, zodat Jehovah naar hem
luisterde;a want hĳ had de ver-
drukking over _Isra

¨
el gezien,b om-

dat de koning van S _yri
¨
e hen ver-

drukt had.c 5 Dientengevolge
gaf Jehovah _Isra

¨
el een redder,d

zodat zĳ onder de hand van S _y-
ri

¨
e vandaan kwamen, en de zonen

van _Isra
¨
el woonden weer in hun

huizen zoals voorheen.e 6 (Al-
leenweken zĳ niet af van de zonde
van het huis van Jer _obeam, waar-
mee hĳ _Isra

¨
el had doen zondigen.f

Daarin wandelde hĳ;g en ook de
heilige paalh zelf stond te Sam _a-
ria.) 7 Want hĳ had J _oahaz niet
meer volk overgelaten dan vĳftig
ruiters en tien wagens en tiendui-
zend man voetvolk,i want de ko-
ning van S _yri

¨
e had hen verdelgd,j

om hen te maken als het stof bĳ
het dorsen.k

8 Wat de rest van de aangele-
genheden van J _oahaz betreft en
alles wat hĳ gedaan heeft en zĳn
machtsbetoon, is dat niet beschre-
ven in het boekl van de aange-
legenheden van de dagen der ko-
ningen van _Isra

¨
el? 9 Ten slotte

legde J _oahaz zich neer bĳ zĳn
voorvaders, en men begroef hem
in Sam _aria;m en zĳn zoon J _oasn

begon in zĳn plaats te regeren.

10 In het zevenendertigste jaar
van J _oas, de koning van J _uda,
werd J _oas,o de zoon van J _oahaz,
koning over _Isra

¨
el te Sam _aria,

voor zestien jaar. 11 En hĳ bleef
doen wat kwaad was in Jehovah’s
ogen.p Hĳ week niet af van alle
zonden van Jer _obeam, de zoon
van N _ebat, waarmee hĳ _Isra

¨
el had

doen zondigen.q Daarin wandel-
de hĳ.

12 Wat de rest van de aangele-
genheden van J _oas betreft en al-
les wat hĳ gedaan heeft en zĳn
machtsbetoon [en] hoe hĳ ge-
streden heeftr tegen Am _azia, de
koning van J _uda, is dat niet be-
schreven in het boeks van de aan-
gelegenheden van de dagen der
koningen van _Isra

¨
el? 13 Ten

slotte legde J _oas zich neer bĳ zĳn
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voorvaders, en Jer _obeama zelf zet-
te zich op zĳn troon. Op zĳn beurt
werd J _oas begraven te Sam _aria bĳ
de koningen van _Isra

¨
el.b

14 Wat El _isac betreft, hĳ was
ziek geworden aan de ziekte
waaraan hĳ sterven zou.d Daar-
om kwam J _oas, de koning van

_Isra
¨
el, tot hem af, en hĳ ween-

de toen over zĳn aangezicht en
zei: „Mĳn vader,e mĳn vader, de
strĳdwagenvan _Isra

¨
el en zĳn rui-

ters!”f 15 El _isa zei nu tot hem:
„Neem een boog en pĳlen.” Hĳ
nam zich dus een boog en pĳ-
len. 16 Vervolgens zei hĳ tot de
koning van _Isra

¨
el: „Leg uw hand

aan de boog.” Bĳgevolg legde hĳ
zĳn hand eraan, waarna El _isa
zĳn handen op de handeng van de
koning legde. 17 Toen zei hĳ:
„Open het venster naar het oos-
ten.”Hĳ opendehet dus. Ten slot-
te zei El _isa: „Schiet!” Hĳ schoot
dus. Nu zei hĳ: „Jehovah’s pĳl
van redding, ja, de pĳl van red-
dingh tegen S _yri

¨
e! En gĳ zult S _y-

ri
¨
e bĳ _Afeki stellig geheel en al

verslaan.”

18 Vervolgens zei hĳ: „Neem de
pĳlen.” Daarop nam hĳ [ze]. Toen
zei hĳ tot de koning van _Isra

¨
el:

„Sla op de aarde.” Hĳ sloeg derhal-
ve driemaal en hield op.j 19 En
de man van de [ware] Godk werd
verontwaardigd op hem; daarom
zei hĳ: „Het was de bedoeling vĳf-
of zesmaal te slaan! In dat geval
zoudt gĳ S _yri

¨
e stellig geheel en

al verslaan, maar nu zult gĳ S _yri
¨
e

driemaal verslaan.”l

20 Daarna stierf El _isa en men
begroef hem.m En er waren rovers-
bendenn van de Moabieteno die bĳ
de intrede van het jaar geregeld
in het land kwamen. 21 Nu ge-
beurde het dat toen men bezig was
een man te begraven, wel, daar za-
gen zĳ de roversbende. Terstond
wierpen zĳ de man in de grafstede
van El _isa en gingen heen. Toen de
man in aanraking kwam met het
gebeente van El _isa, kwam hĳ on-
middellĳk tot levenp en stond op
zĳn voeten.q

22 Wat H _aza
¨
ela betreft, de ko-

ning van S _yri
¨
e, hĳ verdrukteb

_Isra
¨
el al de dagen van J _oahaz.

23 Maar Jehovah betoonde hun
gunstc en was hun barmhartigd

en keerde zich tot hen ter wille
van zĳn verbonde met _Abraham,f

_Isa
¨
akg en J _akob;h en hĳ wilde hen

niet in het verderf storten,i en
hĳ heeft hen tot nu toe nog niet
van voor zĳn aangezicht wegge-
worpen. 24 Ten slotte stierf H _a-
za

¨
el, de koning van S _yri

¨
e, en zĳn

zoon Ben-H _adad begon in zĳn
plaats te regeren. 25 En J _oas,
de zoon van J _oahaz, nam voorts
uit de hand van Ben-H _adad, de
zoon van H _aza

¨
el, de steden weer

terug die hĳ in de oorlog uit de
hand van zĳn vader J _oahaz geno-
men had. Driemaal versloeg J _oas
hem, en hĳ heroverde ten slotte
de steden van _Isra

¨
el.j

14 In het tweede jaar van
J _oas,k de zoon van J _oahaz,

de koning van _Isra
¨
el, werd Am _a-

zia,l de zoon van J _oas, de koning
van J _uda, koning. 2 Vĳfentwin-
tig jaar oudwas hĳ geworden toen
hĳ begon te regeren, en hĳ heeft
negenentwintig jaar lang te Je-
r _uzalem geregeerd. En de naam
van zĳn moeder was J _oaddin,m

uit Jer _uzalem. 3 En hĳ bleef
doen wat recht was in Jehovah’s
ogen,n alleen niet zoals zĳn voor-
vader D _avid.o Hĳ deed naar al-
les wat zĳn vader J _oas gedaan
had.p 4 Alleen de hoge plaatsen
verdwenen niet.q Nog steeds ging
het volk door met het brengen
van slachtoffers en offerrook op
de hoge plaatsen.r 5 Nu gebeur-
de het dat zodra het koninkrĳk
sterk geworden was in zĳn hand,
hĳ voorts zĳn dienaren neersloegs

die de koning, zĳn vader, neerge-
slagen hadden.t 6 En de zonen
van de doodslagers bracht hĳ niet
ter dood, overeenkomstig hetgeen
geschreven staat in het boek van
de wet van M _ozes, waarin Jeho-
vah het volgende geboden heeft:u

„Vaders dienen niet ter dood ge-
bracht te worden wegens zonen,

HFDST. 13

a 2Kon 14:28

b 2Kon 10:35

2Kon 13:9

c 1Kon 19:16

2Kon 5:8

d Za 1:5

e 2Kon 5:13

f 2Kon 2:12

g Ps 144:1

h Ps 18:14

i 1Sa 29:1

1Kon 20:26

j Ga 6:9

k Jes 44:26

l 2Kon 13:25

m Ps 139:8

n 2Kon 24:2

o 2Kon 1:1

p Jo 11:44

Heb 11:35

q Opb 11:11

�����������������������������

2ekolom

a 1Kon 19:15

2Kon 10:32

b 2Kon 8:12

Ps 106:41

c Re10:16

2Kon 14:27

Ne 9:31

Ps 86:15

Jes 30:18

Klg 3:32

d Ps 145:8

2Kor 1:3

Ef 2:4

e Ex 2:24

f Ge13:16

Ge 17:7

Ge 22:17

Ex 32:13

g Ge26:3

h Ge28:13

Le 26:42

i Ps 105:8

Mi 7:20

Heb 6:18

j 2Kon 13:19

�����������������������������

HFDST. 14

k 2Kon 13:10

l 1Kr 3:12

m 2Kr 25:1

n 2Kr 25:2

o 1Kon 15:5

p 2Kr 24:2

2Kr 24:18

Za 1:4

q 1Kon 15:14

2Kon 12:3

r 2Kon 15:4

2Kon 15:35

s Ge9:6

Ex 21:12

Le 24:17

Nu35:33

t 2Kon 12:20

2Kr 24:25

2Kr 25:3

u 2Kr 25:4

513 Elisa ziek, sterft; man herleeft. Amazia 2 KONINGEN 13:14–14:6



en zonen op hun beurt dienen niet
ter dood gebracht te worden we-
gens vaders; maar ieder dient om
zĳn eigen zonde ter dood gebracht
te worden.”a 7 Hĳzelf sloeg de
Edomietenb neer in het Zoutdal,c

tienduizend man, en veroverde
ten slotte S _ela in de oorlog, en
het kreeg de naam J _okte

¨
el, tot op

deze dag.

8 Het was toen dat Am _azia bo-
den zond naar J _oas, de zoon van
J _oahaz, de zoon van J _ehu, de ko-
ning van _Isra

¨
el, en [aan hem] liet

zeggen: „Kom toch. Laten wĳ el-
kaar in het aangezicht zien.”d

9 Daarop liet J _oas, de koning van
_Isra

¨
el, aan Am _azia, de koning van

J _uda, zeggen: „Het doornige on-
kruid zelf dat op de L _ibanon was,
liet aan de cedere die op de L _iba-
non was zeggen: ’Geef uw doch-
ter toch als vrouw aan mĳn zoon.’
Maar een wild dier van het veld
dat op de L _ibanon was, kwam
voorbĳ en vertrapte het doornige
onkruid.f 10 Gĳ hebt onmisken-
baar _Edom verslagen,g en uw hart
heeft u verheven.h Geniet van uw
eeri en woon in uw eigen huis.
Waarom zoudt gĳ dan de strĳd
aanbindenj onder ongunstige om-
standighedenk en ten val moe-
ten komen, gĳ en J _uda met u?”
11 En Am _azia luisterde niet.l

J _oas, de koning van _Isra
¨
el, trok

dus op, en zĳ zagen elkaar ver-
volgens in het aangezicht,m hĳ
en Am _azia, de koning van J _uda,
bĳ Beth-S _emes,n dat tot J _uda be-
hoort. 12 En J _uda leed ten slot-
te de nederlaag voor _Isra

¨
el,o zodat

zĳ op de vlucht sloegen, ieder naar
zĳn tent. 13 En het was Am _a-
zia, de koning van J _uda, de zoon
van J _oas, de zoon van Ah _azia, die
door J _oas, de koning van _Isra

¨
el,

bĳ Beth-S _emes gevangen werd
genomen, waarna zĳ naar Jer _u-
zalem kwamen en hĳ een bres in
de muur van Jer _uzalem maakte
bĳ de Efra

¨
ımpoort,p helemaal tot

aan de Hoekpoort,q vierhonderd
el. 14 En hĳ nam al het goud
en zilver en alle voorwerpen die

in het huis van Jehovaha en in de
schatten van het huis van de ko-
ning te vindenwaren, en de gĳze-
laars, en keerde toen naar Sam _a-
ria terug.

15 Wat de rest van de aange-
legenheden van J _oas betreft, wat
hĳ gedaan heeft en zĳn machts-
betoon en hoe hĳ gestreden heeft
tegen Am _azia, de koning van
J _uda, is dat niet beschreven in
het boekb van de aangelegenhe-
den van de dagen der koningen
van _Isra

¨
el? 16 Ten slotte leg-

de J _oas zich neer bĳ zĳn voorva-
dersc en werd begraven te Sam _a-
riad bĳ de koningen van _Isra

¨
el, en

zĳn zoon Jer _obeame begon in zĳn
plaats te regeren.

17 En Am _azia,f de zoon van
J _oas, de koning van J _uda, leef-
de na de dood van J _oas,g de zoon
van J _oahaz, de koning van _Is-
ra

¨
el, nog vĳftien jaar.h 18 Wat

de rest van de aangelegenheden
van Am _azia betreft, is dat niet
beschreven in het boeki van de
aangelegenheden van de dagen
der koningen van J _uda?j 19 Ten
slotte verbond men zich te Jer _u-
zalem in een samenzweringk te-
gen hem, en hĳ vluchtte toen naar
L _achis;l maar zĳ lieten hem ach-
ternazetten naar L _achis en brach-
ten hem daar ter dood.m 20 Zĳ
vervoerden hem derhalve op paar-
den en hĳ werd te Jer _uzalem be-
gravenn bĳ zĳn voorvaders in de
Stad van D _avid.o 21 Toen nam
het gehele volk van J _uda Az _arja,p

die destĳds zestien jaar oud was,q

en zĳ maakten hem koning in
de plaats van zĳn vader Am _azia.r

22 Hĳ was het die _Elaths bouwde
en het ten slotte aan J _uda terug-
bracht, nadat de koning zich bĳ
zĳn voorvaders had neergelegd.

23 In het vĳftiende jaar van
Am _azia, de zoon van J _oas, de ko-
ning van J _uda, werd Jer _obeam,t

de zoon van J _oas, de koning van

_Isra
¨
el, koning te Sam _aria, voor

eenenveertig jaar. 24 En hĳ
bleef doen wat kwaad was in Jeho-
vah’s ogen. Hĳ week niet af van
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alle zonden van Jer _obeam, de zoon
van N _ebat, waarmee hĳ _Isra

¨
el

had doen zondigen.a 25 Hĳ was
het die de grens van _Isra

¨
el her-

stelde, vanaf de toegang van H _a-
mathb helemaal tot aan de zee van
de Ar _aba,c naar het woord van Je-
hovah, de God van _Isra

¨
el, die ge-

sprokenhad door bemiddeling van
zĳn knecht J _ona,d de zoon van
Am _ittai, de profeet die afkomstig
was uit Gath-H _efer.e 26 Want
Jehovah had de zeer bittere el-
lende van _Isra

¨
el gezien.f Er was

geen hulpeloze noch waardeloze,
en er was geen helper voor _Isra

¨
el.g

27 En Jehovah had beloofd de
naam van _Isra

¨
el niet van onder de

hemel uit te wissen.h Dientenge-
volge redde hĳi hen door de hand
van Jer _obeam, de zoon van J _oas.

28 Wat de rest van de aange-
legenheden van Jer _obeam betreft
en alles wat hĳ gedaan heeft en
zĳn machtsbetoon, hoe hĳ ge-
streden heeft en hoe hĳ Dam _as-
kusj en H _amathk aan J _uda in _Is-
ra

¨
el teruggebracht heeft, is dat

niet beschreven in het boek van
de aangelegenheden van de dagen
der koningen van _Isra

¨
el? 29 Ten

slotte legde Jer _obeam zich neer bĳ
zĳn voorvaders, bĳ de koningen
van _Isra

¨
el, en zĳn zoon Zachar _ial

begon in zĳn plaats te regeren.

15 In het zevenentwintigste
jaar van Jer _obeam, de ko-

ning van _Isra
¨
el, werd Az _arja,m de

zoon van Am _azia,n de koning van
J _uda, koning. 2 Zestien jaar oud
was hĳ geworden toen hĳ begon te
regeren, en hĳ heeft twee

¨
envĳftig

jaar lang te Jer _uzalem geregeerd.o

En de naam van zĳn moeder was
Jech _olia, uit Jer _uzalem. 3 En hĳ
bleef doen wat recht was in Jeho-
vah’s ogen, naar alles wat zĳn va-
der Am _azia gedaan had.p 4 Al-
leen de hoge plaatsen verdwenen
niet.q Nog steeds ging het volk
door met het brengen van slacht-
offers en offerrook op de hoge
plaatsen.r 5 Ten slotte sloeg Je-
hovah de koning met een plaag,s

en hĳ bleef een melaatset tot op de

dag van zĳn dood, en hĳ bleef vrĳ-
gesteld van plichtena in zĳn huis
wonen, terwĳl J _otham,b de zoon
van de koning, over het huis ging
en het volk van het land richtte.c

6 Wat de rest van de aangelegen-
heden van Az _arja betreft en alles
wat hĳ gedaanheeft, is dat niet be-
schreven in het boekd van de aan-
gelegenheden van de dagen der
koningen van J _uda? 7 Ten slot-
te legde Az _arja zich neer bĳ zĳn
voorvaders,e en men begroef hem
bĳ zĳn voorvaders in de Stad van
D _avid; en zĳn zoon J _otham be-
gon in zĳn plaats te regeren.f

8 In het achtendertigste jaar
van Az _arja,g de koning van J _uda,
werd Zachar _ia,h de zoon van Je-
r _obeam, koning over _Isra

¨
el te Sa-

m _aria, voor zes maanden. 9 En
hĳ ging voort te doen wat kwaad
was in Jehovah’s ogen, net als
zĳn voorvaders gedaan hadden.i

Hĳ week niet af van de zonden
van Jer _obeam,j de zoon van N _e-
bat, waarmee hĳ _Isra

¨
el had doen

zondigen.k 10 Toen smeedde S _al-
lum, de zoon van J _abes, een sa-
menzweringl tegen hem en sloegm

hem neer te J _ibleamn en bracht
hem ter dood en begon in zĳn
plaats te regeren. 11 Wat de
rest van de aangelegenheden van
Zachar _ia betreft, zie, dat is be-
schreven in het boeko van de aan-
gelegenheden van de dagen der
koningen van _Isra

¨
el. 12 Dat was

Jehovah’s woordp dat hĳ gespro-
ken had tot J _ehu, toen hĳ zei:q

„Zelfs zonenr tot in het vierde ge-
slacht zullen voor u op de troon
van _Isra

¨
el zitten.” En zo geschied-

de het ook.s

13 Wat S _allum betreft, de zoon
van J _abes, hĳ werd koning in het
negenendertigste jaar van Uz-
z _ia,t de koning van J _uda, en hĳ
bleef een volle maanmaand te Sa-
m _aria regeren.u 14 Toen trok
Men _ahem,v de zoon van G _adi, uit
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T _irzaa op en kwam naar Sam _a-
ria en sloeg S _allum,b de zoon van
J _abes, te Sam _aria neer en bracht
hem ter dood; en hĳ begon in
zĳn plaats te regeren. 15 Wat de
rest van de aangelegenheden van
S _allum betreft en zĳn samenzwe-
ringc waarmee hĳ samengezworen
heeft, zie, dat is beschreven in het
boek van de aangelegenheden van
de dagen der koningen van _Isra

¨
el.

16 Het was toen dat Men _ahem er-
toe overging T _ifsah te slaanmet al
wat erin was en het daarbĳ beho-
rend gebied, van T _irza uit, omdat
het niet geopend had, en hĳ sloeg
het nu. Al zĳn zwangere vrouwen
reet hĳ open.d

17 In het negenendertigstee

jaar van Az _arja, de koning van
J _uda, werd Men _ahem, de zoon
van G _adi, koning over _Isra

¨
el, voor

tien jaar, te Sam _aria. 18 En hĳ
bleef doen wat kwaad was in Jeho-
vah’s ogen.f Hĳ week al zĳn dagen
niet af van al de zonden van Jer _o-
beam,g de zoon van N _ebat, waar-
mee hĳ _Isra

¨
el had doen zondigen.h

19 Pul,i de koning van Ass _yri
¨
e,j

kwam in het land. Dientengevol-
ge gafk Men _ahem aan Pul duizend
talenten zilver,l opdat zĳn handen
met hem zouden blĳken te zĳn
om het koninkrĳk in zĳn eigen
hand te bevestigen.m 20 Men _a-
hem dan bracht het zilver op ten
koste van _Isra

¨
el, ten koste van

alle dappere, sterke mannen,n om
aan de koning van Ass _yri

¨
e vĳf-

tig sikkelen zilver per man te ge-
ven. Daarop keerde de koning van
Ass _yri

¨
e terug, en hĳ bleef daar

niet in het land. 21 Wat de rest
van de aangelegenheden van Me-
n _ahemo betreft en alles wat hĳ ge-
daan heeft, is dat niet beschreven
in het boekp van de aangelegen-
heden van de dagen der koningen
van _Isra

¨
el? 22 Ten slotte legde

Men _ahem zich neer bĳ zĳn voor-
vaders, en zĳn zoon Pek _ahiaq be-
gon in zĳn plaats te regeren.

23 In het vĳftigste jaar van
Az _arja, de koning van J _uda, werd
Pek _ahia, de zoon van Men _ahem,

koning over _Isra
¨
el te Sam _aria,

voor tweea jaar. 24 En hĳ bleef
doen wat kwaad was in Jehovah’s
ogen.b Hĳ week niet af van de
zonden van Jer _obeam,c de zoon
van N _ebat, waarmee hĳ _Isra

¨
el had

doen zondigen.d 25 Toen smeed-
de P _ekah,e de zoon van Rem _a-
lia, zĳn adjudant,f een samenzwe-
ringg tegen hem en sloeg hem
neer te Sam _aria in de woonto-
ren van het huis van de koning,h

met _Argob en _Arje, en met hem
waren vĳftig man van de zonen
van G _ilead. Hĳ bracht hem dus
ter dood en begon in zĳn plaats
te regeren. 26 Wat de rest van
de aangelegenheden van Pek _ahia
betreft en alles wat hĳ gedaan
heeft, zie, dat is beschreven in
het boeki van de aangelegenhe-
den van de dagen der koningen
van _Isra

¨
el.

27 In het twee
¨
envĳftigste jaar

van Az _arja, de koning van J _uda,
werd P _ekah,j de zoon van Rem _a-
lia,k koning over _Isra

¨
el te Sam _a-

ria, voor twintig jaar. 28 En hĳ
bleef doen wat kwaad was in Je-
hovah’s ogen.l Hĳ week niet af
van de zonden van Jer _obeam,m de
zoon van N _ebat, waarmee hĳ _Is-
ra

¨
el had doen zondigen.n 29 In

de dagen van P _ekah, de koning
van _Isra

¨
el, kwam T _iglath-Pil _e-

ser,o de koning van Ass _yri
¨
e,p en

hĳ veroverde voorts _Ijonq en _Abel-
Beth-M _a

¨
achar en Jan _oah en K _e-

dess en H _azort en G _ileadu en Gali-
l _ea,v het gehele land van N _aftali,w

en voerde [de bewoners] in bal-
lingschap naar Ass _yri

¨
e.x 30 Ten

slotte smeedde Hos _ea,y de zoon
van _Ela, een samenzweringz te-
gen P _ekah, de zoon van Rem _a-
lia, en sloeg hem neera en bracht
hem ter dood; en hĳ begon in zĳn
plaats te regeren in het twintigste
jaar van J _otham,b de zoon van Uz-
z _ia. 31 Wat de rest van de aan-
gelegenheden van P _ekah betreft
en alles wat hĳ gedaan heeft, zie,
dat is beschreven in het boekc van
de aangelegenheden van de dagen
der koningen van _Isra

¨
el.
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32 In het tweede jaar van P _e-
kah, de zoon van Rem _alia, de ko-
ning van _Isra

¨
el, werd J _otham,a

de zoonvanUzz _ia,b de koning van
J _uda, koning. 33 Vĳfentwintig
jaar oud was hĳ geworden toen hĳ
begon te regeren, en hĳ heeft zes-
tien jaar lang te Jer _uzalem gere-
geerd. En de naam van zĳn moe-
der was Jer _usa, de dochter van
Z _adok.c 34 En hĳ bleef doen wat
recht was in Jehovah’s ogen.d Hĳ
deed naar alles wat zĳn vader Uz-
z _ia gedaan had.e 35 Alleen de
hoge plaatsen verdwenen niet.
Nog steeds ging het volk door
met het brengen van slachtoffers
en offerrook op de hoge plaat-
sen.f Hĳ was het die de bovenpoort
van het huis van Jehovah bouw-
de.g 36 Wat de rest van de aan-
gelegenheden van J _otham betreft,
wat hĳ gedaanheeft, is dat niet be-
schreven in het boek van de aan-
gelegenheden van de dagen der
koningen van J _uda?h 37 In die
dagen begon Jehovah R _ezin,i de
koning van S _yri

¨
e, en P _ekah,j de

zoon van Rem _alia, tegen J _uda
te zenden.k 38 Ten slotte leg-
de J _otham zich neer bĳ zĳn voor-
vaders en werd bĳ zĳn voorva-
ders begraven in de Stad van
D _avid, zĳn voorvader,l en zĳn
zoon _Achazm begon in zĳn plaats
te regeren.

16 In het zeventiende jaar van
P _ekah, de zoon van Rem _a-

lia, werd _Achaz,n de zoon van J _o-
tham, de koning van J _uda, koning.
2 Twintig jaar oud was _Achaz
toen hĳ begon te regeren, en hĳ
heeft zestien jaar lang te Jer _uza-
lem geregeerd; en hĳ deed niet
wat recht was in de ogen van Je-
hovah, zĳn God, zoals zĳn voorva-
der D _avid.o 3 En hĳ ging de weg
bewandelen van de koningen van
_Isra

¨
el,p en hĳ liet zelfs zĳn eigen

zoon door het vuur gaan,q over-
eenkomstig de verfoeilĳkhedenr

van de nati
¨
en die Jehovah wegens

de zonen van _Isra
¨
el verdreven

had. 4 En hĳ ging door met het
brengen van slachtoffers en offer-

rook op de hoge plaatsena en op de
heuvelsb en onder elke lommerrĳ-
ke boom.c

5 Het was toen dat R _ezin,d de
koning van S _yri

¨
e, en P _ekah,e de

zoon van Rem _alia, de koning van

_Isra
¨
el, voorts tegen Jer _uzalem

ten strĳde trokken en _Achaz be-
legerden, maar zĳ waren niet in
staat te strĳden.f 6 In die tĳd
bracht R _ezin, de koning van S _y-
ri

¨
e, _Elathg aan _Edom terug, waar-

na hĳ de joden uit _Elath ver-
dreef; en de Edomieten, van hun
kant, kwamen naar _Elath en zĳn
daar blĳven wonen tot op deze
dag. 7 Daarom zond _Achaz bo-
den naar T _iglath-Pil _eser,h de ko-
ning van Ass _yri

¨
e, om te zeggen:

„Ik ben uw knechti en uw zoon.
Trek op en redj mĳ uit de hand-
palm van de koning van S _yri

¨
e

en uit de handpalm van de ko-
ning van _Isra

¨
el, die tegen mĳ op-

staan.” 8 Bĳgevolg nam _Achaz
het zilver en het goud dat in het
huis van Jehovah en in de schat-
ten van het huis van de koning
te vinden wask en zond de ko-
ning van Ass _yri

¨
e een omkoopge-

schenk.l 9 Daarop luisterde de
koning van Ass _yri

¨
e naar hem en

de koning van Ass _yri
¨
e trok op

naar Dam _askusm en nam het inn

en voerde [de bevolking] ervan in
ballingschap naar Kir,o en R _ezinp

bracht hĳ ter dood.

10 Toen ging koning _Achazq

naar Dam _askus om T _iglath-Pil _e-
ser,r de koning van Ass _yri

¨
e, te

ontmoeten, en hĳ kreeg het al-
taar te ziens dat in Dam _askus was.
Koning _Achaz dan zond aan de
priester Ur _ia de tekening van het
altaar en het model ervan met be-
trekking tot heel de uitvoering
ervan.t 11 En de priester Ur _iau

bouwde voorts het altaar.v Naar
alles wat koning _Achaz uit Da-
m _askus gezonden had, zo maakte
de priesterUr _ia het, in afwachting
van de tĳd dat koning _Achaz uit
Dam _askus kwam. 12 Toen de

t Ps 106:39; u Jes 8:2; v Jer 23:11; Ez 22:26.
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koning uit Dam _askus kwam, zag
de koning ten slotte het altaar;
en de koning trad toen nader
tot het altaara en offerde daar-
op.b 13 En vervolgens liet hĳ
zĳn brandofferc en zĳn graan-
offerd in rook opgaane en goot zĳn
drankofferf uit en sprenkelde het
bloed van de gemeenschapsoffers
die van hem waren, op het altaar.
14 En het koperen altaarg dat
voor het aangezicht van Jehovah
stond, bracht hĳ nu naderbĳ van
v

´
o

´
or het huis, van [de plaats] tus-

sen zĳn altaar en het huis van Je-
hovah,h en zette het aan de noord-
kant van zĳn altaar. 15 Voorts
gebood koning _Achaz hem, ja, de
priester Ur _ia,i en zei: „Laat op
het grote altaar het morgenbrand-
offer in rook opgaan,j alsmede het
avondgraanofferk en het brand-
offer van de koningl en zĳn graan-
offer en het brandoffer van al het
volk van het land en hun graan-
offer en hun drankoffers; en al
het bloed van [het] brandoffer en
al het bloed van een slachtoffer
dient gĳ erop te sprenkelen. Wat
het koperen altaar betreft, dat
zal voor mĳ nog iets worden wat
ik in overweging moet nemen.”
16 Toen deed de priester Ur _iam

naar alles wat koning _Achaz ge-
boden had.n

17 Verder sneedo koning _Achaz
de zĳwandenp van de wagentjesq

in stukken en nam er de bekkensr

af; en de zees lichtte hĳ van de ko-
peren stierent af die eronder wa-
ren en zette haar toen op een
stenen plaveisel. 18 En de over-
dekte constructie voor de sabbat
die men in het huis had gebouwd,
en de buitenste toegang voor de
koning verplaatste hĳ uit het huis
van Jehovah wegens de koning
van Ass _yri

¨
e.

19 Wat de rest van de aangele-
genheden van _Achaz betreft, wat
hĳ gedaan heeft, is dat niet be-
schreven in het boeku van de aan-
gelegenheden van de dagen der
koningen van J _uda? 20 Ten slot-
te legde _Achaz zich neer bĳ zĳn
voorvaders en werd bĳ zĳn voor-

vaders begraven in de Stad van
D _avid;a en zĳn zoon Hizk _iab begon
in zĳn plaats te regeren.

17 In het twaalfde jaar van

_Achaz, de koning van J _uda,
werd Hos _ea,c de zoon van _Ela, te
Sam _ariad koning over _Isra

¨
el, voor

negen jaar. 2 En hĳ bleef doen
wat kwaad was in Jehovah’s ogen,
alleen niet zoals de koningen van

_Isra
¨
el die er v

´
o

´
or hem bleken te

zĳn.e 3 Tegen hem trok Salma-
n _eser,f de koning van Ass _yri

¨
e,g op,

en Hos _eawerd zĳn knecht en ging
hem schatting betalen.h 4 Maar
de koning van Ass _yri

¨
e ontdekte

ten slotte een samenzweringi in
Hos _ea’s geval, omdat hĳ boden
had gezonden naar So, de koning
van Eg _ypte,j en aan de koning van
Ass _yri

¨
e geen schatting meer op-

bracht zoals in voorgaande jaren.
Daarom sloot de koning van As-
s _yri

¨
e hemop en hield hem geboeid

in het huis van bewaring.k

5 Toen trok de koning van As-
s _yri

¨
e op tegen het gehele land en

trok op naar Sam _aria en beleger-
del het drie jaar lang. 6 In het
negende jaar van Hos _ea nam de
koning van Ass _yri

¨
e Sam _aria in,m

waarna hĳ _Isra
¨
el in ballingschap

voerden naar Ass _yri
¨
e en hen liet

wonen in H _alaho en in H _abor aan
de rivier de G _ozanp en in de ste-
den van de Meden.q

7 Dit nu gebeurde omdat de zo-
nen van _Isra

¨
el gezondigd haddenr

tegen Jehovah, hun God, die hen
uit het land Eg _ypte van onder de
hand van Farao, de koning van
Eg _ypte, had opgevoerd,s en zĳ an-
dere goden waren gaan vrezen;t

8 en zĳ bleven wandelen in de in-
zettingenu van de nati

¨
en die Je-

hovah van voor het aangezicht
van de zonen van _Isra

¨
el verdre-

ven had, en [in de inzettingen van]
de koningen van _Isra

¨
el, die de-

zen gemaakt hadden; 9 en de zo-
nen van _Isra

¨
el gingen de dingen

navorsen die tegenover Jehovah,
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hun God, niet recht warena en ble-
ven zich hoge plaatsenb bouwen
in al hun steden, vanaf de torenc

van de wachters helemaal tot aan
de versterkte stad; 10 en zĳ ble-
ven zich heilige zuilend en heili-
ge palene oprichten op elke hoge
heuvelf en onder elke lommerrĳke
boom;g 11 en daar, op alle hoge
plaatsen, gingen zĳ ermee voort
offerrook te brengen, evenals de
nati

¨
enh die Jehovahwegens hen in

ballingschap had gevoerd, en zĳ
bleven slechte dingen doen om Je-
hovah te krenken;i

12 en zĳ gingen ermee voort
drekgoden te dienen,j waarvan Je-
hovah hun had gezegd: „GIJ moogt
deze zaak niet doen”;k 13 en Je-
hovah bleef _Isra

¨
ell en J _udam waar-

schuwenn door bemiddeling van
al zĳn profeteno [en] iedere visio-
nair,p door te zeggen: „Keert van
UW slechte wegen terugq en on-
derhoudt mĳn geboden,r mĳn in-
zettingen,s overeenkomstig heel
de wett die ik UW voorvaders heb
gebodenu en die ik tot U heb ge-
zonden door bemiddeling van mĳn
knechten, de profeten”;v 14 en
zĳ luisterden niet maar bleven
hunnek verhardenw gelĳk de nek
van hun voorvaders, die geen
geloof hadden geoefendx in Je-
hovah, hun God; 15 en zĳ ver-
wierpen voortdurend zĳn voor-
schriften en zĳn verbondy dat
hĳ met hun voorvaders gesloten
had, en zĳn vermaningenz waar-
mee hĳ hen gewaarschuwd had,
en zĳ gingen ĳdele afgodena ach-
ternalopen en werden zelf tot
ĳdelheid,b ja, in nabootsing van
de nati

¨
en die rondom hen waren,

met betrekking waartoe Jehovah
hun geboden had niet te doen
zoals deze;c

16 en zĳ bleven al de gebo-
dend van Jehovah, hun God, ver-
laten en maakten zich voorts ge-
goten beelden,e twee kalveren,f

en zĳ gingen een heilige paal ma-
keng en zich voor heel het heerle-
ger van de hemel neerbuigenh en
B _a

¨
al dienen;i 17 en zĳ gingen

ermee voort hun zonen en hun
dochters door het vuur te laten
gaana en waarzeggerĳ te beoefe-
nenb envoortekens te zoeken,c en
zĳ bleven zich verkopend om te
doen wat kwaad was in de ogen
van Jehovah, om hem te kren-
ken;e

18 daarom werd Jehovah zeer
vertoorndf op _Isra

¨
el, zodat hĳ hen

van voor zĳn aangezicht verwĳ-
derde.g Hĳ liet niets overblĳven
dan alleen de stam J _uda.h

19 Ook J _uda zelf onderhield
niet de geboden van Jehovah, hun
God,i maar zĳ gingen wandelen in
de inzettingen van _Isra

¨
el,j die zĳ

gemaakt hadden. 20 Dientenge-
volge verwierp Jehovah heel het
zaadk van _Isra

¨
el, en hĳ bleef hen

kwellen en hen in de hand van
plunderaars geven, totdat hĳ hen
van voor zĳn aangezicht had weg-
geworpen.l 21 Want hĳ scheur-
de _Isra

¨
el van het huis van D _avid

af, waarop zĳ Jer _obeam, de zoon
van N _ebat, koning maakten; en
Jer _obeamm trok _Isra

¨
el voorts van

het volgen van Jehovah af, en hĳ
deed hen zondigen met een grote
zonde.n 22 En de zonen van _Is-
ra

¨
el gingen wandelen in al de

zonden van Jer _obeam, die hĳ ge-
daan had.o Zĳ weken daarvan
niet af, 23 totdat Jehovah _Is-
ra

¨
el van voor zĳn aangezicht ver-

wĳderde,p juist zoals hĳ gespro-
ken had door bemiddeling van al
zĳn knechten, de profeten.q Zo
ging _Isra

¨
el van zĳn eigen grond

in ballingschap naar Ass _yri
¨
e, tot

op deze dag.r

24 Nadien bracht de koning
van Ass _yri

¨
e [mensen] uit B _aby-

lons en K _utha en _Avvat en H _a-
mathu en Sefarv _a

¨
ımv en liet hen
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in de plaats van de zonen van _Is-
ra

¨
el in de steden van Sam _ariaa

wonen; en zĳ namen voorts Sa-
m _aria in bezit en gingen in de ste-
den daarvan wonen. 25 Nu ge-
beurde het in het begin dat zĳ
daarwoonden, dat zĳ Jehovah niet
vreesden.b Daarom zond Jehovah
leeuwenc onder hen, en die dood-
den ten slotte [sommigen] onder
hen. 26 Zĳ lieten dus aan de ko-
ning van Ass _yri

¨
e zeggen: „De na-

ti
¨
en die gĳ in ballingschap hebt

gevoerd en vervolgens in de ste-
den van Sam _aria hebt doen wo-
nen, hebben de religie van de God
vanhet land niet gekend, zodat hĳ
voortdurend leeuwen onder hen
zendt;d en zie! die brengen hen ter
dood, aangezien er niemand is die
de religie van de God van het land
kent.”

27 Daarop gebood de koning
van Ass _yri

¨
e en zei: „Laat een

van de priesterse die GIJ vandaar
in ballingschap hebt gevoerd, er-
heen gaan, opdat hĳ er kan gaan
wonen en hen in de religie van
de God van het land onderwĳst.”
28 Bĳgevolg kwam er een van
de priesters die men in balling-
schap uit Sam _aria had gevoerd,
en hĳ ging te B _ethelf wonen,
en hĳ werd een onderwĳzer van
hen met betrekking tot de wĳze
waarop zĳ Jehovah moesten vre-
zen.g

29 Maar elke onderscheiden na-
tie maakte ten slotte haar eigen
god,h die zĳ vervolgens neerzet-
ten in het huis van de hoge plaat-
sen die de Samaritanen gemaakt
hadden, elke onderscheiden na-
tie, in hun steden waar zĳ woon-
den. 30 En de mannen van B _a-
bylon, van hun kant, maakten
S _ukkoth-B _enoth, en de mannen
van Kuth,i van hun kant, maak-
ten N _ergal, en de mannen van
H _amath, van hun kant, maakten
As _ima. 31 Wat de Avvietenj be-
treft, zĳ maakten N _ibhaz en T _ar-
tak; en de Sefarvietenk verbrand-
den hun zonen in het vuurl voor
Adramm _elech en Anamm _elech,

de goden van Sefarv _a
¨
ım. 32 En

zĳ werden mensen die Jehovah
vreesden en gingen zich priesters
der hoge plaatsen maken uit het
volk in het algemeen,a en dezen
werden functionarissen voor hen
in het huis van de hoge plaatsen.
33 Zĳ werden mensen die wel Je-
hovah vreesdenb maar hun eigen
goden bleken te aanbidden,c naar
de religie van de nati

¨
en waaruit

men hen in ballingschap had ge-
voerd.d

34 Tot op deze dag doen zĳ
naar hun vroegere religies.e Er
waren er geen die Jehovah vrees-
denf en geen die deden naar zĳn
inzettingen en zĳn rechterlĳke
beslissingeng en de weth en het
gebodi dat Jehovah geboden had
aan de zonen van J _akob,j die hĳ
de naam _Isra

¨
el gaf,k 35 toen Je-

hovah eenverbondl met hen sloot
en hun het volgende gebood: „GIJ

moogt geen andere goden vre-
zen,m en GIJ moogt U voor die
niet neerbuigen, noch ze dienen
noch er slachtoffers aan bren-
gen.n 36 Maar Jehovah, die U

met grote kracht en uitgestrek-
te arm uit het land Eg _ypte heeft
opgevoerd,o hem dient GIJ te vre-
zen,p en voor hem dient GIJ Uneer
te buigenq en aan hem dient GIJ

slachtoffers te brengen.r 37 En
de voorschriftens en de rechter-
lĳke beslissingent en de wet en
het gebod dat hĳ voor U heeft
opgeschreven,u dient GIJ altĳd
zorgvuldig te betrachten;v en GIJ

moogt geen andere goden vrezen.
38 En het verbond dat ik met U

heb gesloten, moogt GIJ niet ver-
geten;w en GIJ moogt geen andere
goden vrezen.x 39 Maar Jeho-
vah,y UWGod, dient GIJ te vrezen,
daar hĳ U uit de hand van al UW

vĳanden zal bevrĳden.”z

40 En zĳ gehoorzaamden niet,
maar zĳ deden naar hunvroegere
religie.a 41 En deze nati

¨
en wer-

den [nati
¨
en] die Jehovah vrees-
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den,a maar ze bleken hun eigen
gehouwen beelden te dienen.Wat
zowel hun zonen als hun klein-
zonen betreft, net zoals hunvoor-
vaders hadden gedaan, doen ook
zĳ tot op deze dag.

18 Het geschiedde nu in het
derde jaar van Hos _ea,b de

zoon van _Ela, de koning van _Is-
ra

¨
el, dat Hizk _ia,c de zoon van

_Achaz,d de koning van J _uda, ko-
ning werd. 2 Vĳfentwintig jaar
oud was hĳ geworden toen hĳ be-
gon te regeren, en hĳ heeft ne-
genentwintig jaar lang te Jer _uza-
lem geregeerd. En de naam van
zĳn moeder was _Abi, de dochter
van Zachar _ia.e 3 En hĳ bleef
doen wat recht was in Jehovah’s
ogen,f naar alles wat zĳn voor-
vader D _avid gedaan had.g 4 Hĳ
was het die de hoge plaatsen ver-
wĳderdeh en de heilige zuilen aan
stukken braki en de heiligej paal
omhakte en de koperen slangk

die door M _ozes gemaakt was,l aan
stukken sloeg; want tot in die da-
gen hadden de zonen van _Isra

¨
el

er voortdurend offerrookm voor
gebracht, en men placht haar de
koperen slang-afgodn te noemen.
5 Op Jehovah, de God van _Isra

¨
el,

vertrouwde hĳ;o en na hem bleek
er niemand te zĳn als hĳ onder al
de koningen van J _uda,p zelfs niet
onder hen die er v

´
o

´
or hem bleken

te zĳn.q 6 En hĳ bleef aan Je-
hovah gehecht.r Hĳ week er niet
van af hem te volgen, maar on-
derhield voortdurend zĳn gebo-
den, die Jehovah aan M _ozes ge-
boden had.s 7 En Jehovah bleek
met hem te zĳn.t Waarheen hĳ
ook uittrok, hĳ handelde altĳd be-
hoedzaam;u en hĳ ging tegen de
koning van Ass _yri

¨
e rebelleren en

diende hem niet.v 8 Hĳ was het
die de Filistĳnenw sloeg helemaal
tot aan G _azax en ook de gebieden
ervan, van de toreny van de wach-
ters af helemaal tot aan de ver-
sterkte stad.

9 Het geschiedde nu in het vier-
de jaar van koning Hizk _ia, dat is
het zevende jaar van Hos _ea,z de

zoon van _Ela, de koning van _Is-
ra

¨
el, dat Salman _eser,a de koning

van Ass _yri
¨
e, tegen Sam _aria op-

trok en er vervolgens het beleg
voor sloeg.b 10 En na verloop
van drie jaar namen zĳ het ten
slotte in;c in het zesde jaar van
Hizk _ia, dat is het negende jaar van
Hos _ea, de koning van _Isra

¨
el, werd

Sam _aria ingenomen.d 11 Daar-
na voerde de koning van Ass _yri

¨
ee

_Isra
¨
el in ballingschapf naar Ass _y-

ri
¨
e en plaatste hen in H _alahg en

in H _abor,h aan de rivier de G _ozan,
en in de steden van de Meden,i

12 wegens het feit dat zĳ niet ge-
luisterd haddenj naar de stem van
Jehovah, hun God, maar zĳn ver-
bond bleven overtreden,k ja, al wat
M _ozes,l de knecht van Jehovah,
geboden had.m Zĳ luisterden [er]
niet [naar] en handelden [er] niet
[naar].

13 En in het veertiende jaar
van koning Hizk _ia trok S _anhe-
rib,n de koning van Ass _yri

¨
e,o op

tegen alle versterkte steden van
J _uda en veroverde ze vervolgens.
14 Daarom zond Hizk _ia, de ko-
ning van J _uda, een boodschap
naar de koning van Ass _yri

¨
e te

L _achis, om te zeggen: „Ik heb ge-
zondigd. Trek van mĳ weg. Wat
gĳ mĳ ookoplegt, zal ik dragen.”p

Bĳgevolg legde de koning van
Ass _yri

¨
e Hizk _ia, de koning van

J _uda, driehonderd talenten zil-
verq en dertig talenten goud op.
15 Daarom gaf Hizk _ia al het zil-
ver dat in het huis van Jehovahr

en in de schatten van het huis van
de koning te vinden was.s 16 In
die tĳd heeft Hizk _ia de deuren
van de tempel van Jehovaht en de
deurposten, die Hizk _ia, de koning
van J _uda, had overtrokken,u afge-
sneden en ze vervolgens aan de
koning van Ass _yri

¨
e gegeven.

17 Voorts zond de koning van
Ass _yri

¨
ev T _artanw en Rabs _aris en
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R _absak
´
ea vanuit L _achisb met een

zware krĳgsmacht naar koning
Hizk _ia te Jer _uzalem, opdat zĳ zou-
den optrekken en naar Jer _uzalem
zouden komen. Zĳ trokken dus op
en kwamen er en bleven staan bĳ
de waterleidingc van de bovenvĳ-
ver,d die aan de grote weg van het
veld van de wasman is.e 18 Nu
riepen zĳ tot de koning, maar wie
tot hen uitkwamen, waren _Elja-
kim,f de zoon van Hilk _ia, die over
de huishouding ging, en S _ebna,g de
secretaris, en J _oah, de zoon van

_Asaf, de geschiedschrĳver.

19 Bĳgevolg zei R _absak
´
eh tot

hen: „Zegt alstublieft tegen Hiz-
k _ia: ’Dit heeft de grote koning,i

de koning van Ass _yri
¨
e, gezegd:

„Wat is dit voor een vertrouwen
dat gĳ hebt gekoesterd?j 20 Gĳ
hebt gezegd (doch het is [lou-
ter] het woord van de lippen):
’Er is raadk en macht tot de oor-
log.’ Op wie hebt gĳ nu uw ver-
trouwen gesteld, dat gĳ tegen mĳ
hebt gerebelleerd?l 21 Nu dan,
zie! gĳ hebt uw vertrouwen ge-
steld in de steun van die geknak-
te rietstengel,m Eg _ypte,n die, in-
dien een man daarop zou steunen,
stellig in zĳn handpalm zou drin-
gen en die zou doorboren. Zo is Fa-
rao,o de koning van Eg _ypte, voor
allen die hun vertrouwen op hem
stellen. 22 En ingeval GIJ tot mĳ
zegt: ’Op Jehovah,p onze God,
hebben wĳ ons vertrouwen ge-
steld’,q is hĳ het niet wiens hoge
plaatsenr en wiens altaren Hizk _ias

heeft verwĳderd, terwĳl hĳ tot
J _uda en Jer _uzalem zegt: ’Voor dit
altaar dient GIJ U neer te buigen
in Jer _uzalem’?” ’t 23 Nu dan, ga
alstublieft een weddenschap aanu

met mĳn heer, de koning van As-
s _yri

¨
e, en laat ik u tweeduizend

paarden geven [om te zien] of gĳ,
van uw kant, in staat zĳt daar be-
rĳders voor te leveren.v 24 Hoe
zoudt gĳ dan het aangezicht van
´
e

´
en stadhouder uit de geringste

knechten van mĳn heer kunnen
afkeren,w terwĳl gĳ, van uw kant,
uw vertrouwen stelt in Eg _ypte

voor wagensa en voor ruiters?b

25 Welnu, ben ik soms zonder
machtiging van Jehovah tegen
deze plaats opgetrokken om ze in
het verderf te storten? Jehovah
zelf heeft tot mĳ gezegd:c ’Trek
op tegen dit land, en gĳ moet het
in het verderf storten.’ ”

26 Hierop zeiden _Eljakim,d de
zoon van Hilk _ia, en S _ebnae en
J _oahf tot R _absak

´
e:g „Spreek als-

tublieft in de Syrische taalh met
uw knechten, want wĳ kunnen
luisteren; en spreek met ons niet
in de taal van de jodeni ten aan-
horen van het volk dat op de
muur is.” 27 Maar R _absak

´
e zei

tot hen: „Heeft mĳn heer mĳ
soms tot uw heer en tot u gezon-
den om dezewoorden te spreken?
Is het niet tot de mannen die op
de muur zitten, opdat zĳ met U

hun eigen uitwerpselen etenj en
hun eigen urine drinken?”k

28 En R _absak
´
e bleef staan en

met luider stem in de taal van
de joden roepen;l en hĳ sprak en
zei vervolgens: „Hoort het woord
van de grote koning,m de koning
van Ass _yri

¨
e. 29 Dit heeft de ko-

ning gezegd: ’Laat Hizk _ia U niet
bedriegen, want hĳ is niet bĳ
machte U te bevrĳden uit mĳn
hand.n 30 En laat Hizk _ia U niet
op Jehovah doen vertrouwen,o

door te zeggen: „Jehovah zal ons
zonder mankeren bevrĳden,p en
deze stad zal niet in de hand van
de koning van Ass _yri

¨
e worden ge-

geven.”q 31 Luistert niet naar
Hizk _ia; want dit heeft de koning
van Ass _yri

¨
e gezegd: „Geeft U aan

mĳ over, en komt uit tot mĳ, en
eet ieder van zĳn eigen wĳnstok
en ieder van zĳn eigen vĳgen-
boomr en drinkt ieder het water
van zĳn eigen regenput,s 32 tot-
dat ik kom en U werkelĳk breng
naar een land gelĳk UW eigen
land,t een land van koren en nieu-
we wĳn, een land van broodu en
wĳngaarden,v een land van olierĳ-
ke olĳfbomen en honing;w en blĳft
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leven opdat GIJ niet sterft. En
luistert niet naar Hizk _ia, want
hĳ verlokt U, door te zeggen: ’Je-
hovah zelf zal ons bevrĳden.’a

33 Hebben soms de goden van de
nati

¨
en ieder hun eigen land uit

de hand van de koning van As-
s _yri

¨
eb bevrĳd?c 34 Waar zĳn de

goden van H _amathd en _Arpad?e

Waar zĳn de goden van Sefarv _a-
im,f H _enag en _Ivva?h Hebben ze
soms Sam _aria uit mĳn hand be-
vrĳd?i 35 Wie zĳn er onder al
de goden van de landen die hun
land uit mĳn hand hebben be-
vrĳd,j zodat Jehovah Jer _uzalem
uit mĳn hand zou bevrĳden?” ’”k

36 En het volk bleef zwĳgenl

en antwoordde hem met geen
woord,m want het gebodvan de ko-
ning luidde aldus: „GIJ moogt hem
niet antwoorden.”n 37 Maar _El-
jakim,o de zoon van Hilk _ia, die
over de huishouding ging, en S _eb-
na,p de secretaris, en J _oah,q de
zoon van _Asaf, de geschiedschrĳ-
ver, kwamen met gescheurde kle-
renr bĳ Hizk _ia en meldden hem de
woorden van R _absak

´
e.

19 Nu geschiedde het dat zo-
dra koning Hizk _ias [het]

hoorde, hĳ onmiddellĳk zĳn kle-
deren scheurdet en zich met een
zak bedekteu en het huis van Jeho-
vahv binnenging. 2 Voorts zond
hĳ _Eljakim,w die over de huis-
houding ging, en S _ebna,x de se-
cretaris, en de oudere mannen
van de priesters, bedekt met zak-
ken, naar de profeet Jes _aja,y de
zoon van _Amoz.z 3 Zĳ dan zei-
den tot hem: „Dit heeft Hizk _ia
gezegd: ’Deze dag is een dag van
benauwdheida en van bestraffingb

en van smadelĳke onbeschaamd-
heid;c want de zonen zĳn tot aan
de baarmoedermond gekomen,d en
er is geen kracht om te baren.e

4 Misschien zal Jehovah, uw God,
al de woorden van R _absak

´
e, die

door de koning van Ass _yri
¨
e, zĳn

heer, gezonden is om de leven-
de God te honen,f horeng en zal
hĳ hem werkelĳk ter verantwoor-
ding roepen voor de woorden die

Jehovah, uw God, gehoord heeft.a

En gĳ moet een gebedb opheffen
ten behoeve van het overblĳfselc

dat er nog te vinden is.’ ”

5 Zo kwamen dan de dienaren
van koning Hizk _ia bĳ Jes _aja.d

6 Toen zei Jes _aja tot hen: „Dit
dient GIJ tot UW heer te zeggen:
’Dit heeft Jehovah gezegd:e „Wees
niet bevreesdf wegens de woor-
den die gĳ hebt gehoord, waar-
mee de bedienden van de koning
van Ass _yri

¨
e schimpend over mĳ

gesproken hebben.g 7 Zie, ik leg
een geesth in hem, en hĳ moet een
bericht horeni en naar zĳn eigen
land terugkeren; en ik zal hem
stellig in zĳn eigen land door het
zwaard doen vallen.” ’”j

8 Daarna keerde R _absak
´
ek te-

rug en vond de koning van Ass _y-
ri

¨
e strĳdend tegen L _ibna;l want

hĳ had gehoord dat hĳ van L _a-
chism opgebroken was. 9 Hĳ
hoorde aangaande Tirh _aka, de ko-
ning van Ethi _opi

¨
e, zeggen: „Zie,

hĳ is uitgetrokken om tegen u
te strĳden.” Daarom zond hĳ op-
nieuw bodenn naar Hizk _ia en liet
zeggen: 10 „Dit dient GIJ tot Hiz-
k _ia, de koning van J _uda, te zeg-
gen: ’Laat uw God, op wie gĳ ver-
trouwt, u niet bedriegen,o door
te zeggen: „Jer _uzalemp zal niet in
de hand van de koning van Ass _y-
ri

¨
e worden gegeven.”q 11 Zie!

Gĳ hebt zelf gehoordwat de konin-
gen van Ass _yri

¨
e met alle landen

gedaan hebben door ze aan de ver-
nietiging prĳs te geven;r en zult
g
´
ı
´
j danworden bevrĳd?s 12 Heb-

ben de godent van de nati
¨
en die

door mĳn voorvaders in het ver-
derf zĳn gestort, ze bevrĳd, ja,
G _ozanu en H _aranv en R _ezef en
de zonen van _Edenw die in Tel-

_Assar waren?x 13 Waar is hĳ
— de koning van H _amathy en de
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koning van _Arpada en de koning
van de steden Sefarv _a

¨
ım, H _ena en

_Ivva?’ ”b

14 Toen nam Hizk _ia de brie-
ven uit de hand van de boden
en las ze,c waarna Hizk _ia opging
naar het huis van Jehovah en
die voor het aangezicht van Je-
hovah uitspreidde.d 15 En Hiz-
k _ia ging voor het aangezicht van
Jehovah biddene en zei: „O Jeho-
vah, de God van _Isra

¨
el,f die op

de cherubs zit,g gĳ alleen zĳt de
[ware] God van alle koninkrĳ-
kenh der aarde.i G

´
ı
´
j hebt de hemelj

en de aarde gemaakt.k 16 Neig
uwoor, o Jehovah, en hoor.l Open
uw ogen,m o Jehovah, en zie, en
hoor de woorden van S _anherib,
die hĳ gezonden heeft om de le-
vende God te honen.n 17 Het is
een feit, o Jehovah, de koningen
van Ass _yri

¨
e hebben de nati

¨
en en

hun land verwoest.o 18 En zĳ
hebben hun goden aan het vuur
prĳsgegeven, omdat het geen go-
den waren,p maar het werk van
mensenhanden,q hout en steen,
zodat zĳ ze vernietigd hebben.
19 En nu, o Jehovah, onze God,r

red onss alstublieft uit zĳn hand,
opdat alle koninkrĳken van de
aarde mogen weten dat gĳ, o Je-
hovah, all

´
e

´
en God zĳt.”t

20 Toen liet Jes _aja, de zoonvan
_Amoz, aan Hizk _ia zeggen: „Dit
heeft Jehovah, de God van _Isra

¨
el,

gezegd:u ’Het gebedv dat gĳ be-
treffende S _anherib, de koning van
Ass _yri

¨
e, tot mĳ hebt gericht, heb

ik gehoord.w 21 Dit is het woord
dat Jehovah tegen hem gesproken
heeft:

„De maagdelĳke dochter van
S _ion heeft u veracht,x zĳ
heeft u bespot.y

De dochter van Jer _uzalemz

heeft achter u het hoofd
geschud.a

22 Wie hebt gĳ gehoondb en be-
schimpt?c

En tegen wie hebt gĳ [uw]
stem verhevend

En slaat gĳ uw ogen om-
hoog?e

Tegen de Heilige _Isra
¨
els!f

23 Door bemiddeling van uw bo-
dena hebt gĳ Jehovah ge-
hoond en gĳ zegt:b

’Met het grote aantal van
mĳn strĳdwagens [zal] ik-
zelfc —

Ik zal stellig de hoogte van
berglandschappen bestĳ-
gen,d

De meest afgelegen streken
van de L _ibanon;e

En ik zal zĳn hoog oprĳzende
ceders,f de keur van zĳn je-
neverbomen, omhakken.g

En ik wil doordringen tot
zĳn laatste nachtkwar-
tier, het woud van zĳn
boomgaard.h

24 Ikzelf zal stellig graven en
vreemde wateren drinken,

En ik zal met mĳn voetzolen
alle Nĳlkanalen van Eg _yp-
te droogleggen.’i

25 Hebt gĳ [het] niet gehoord?j

Sinds lang vervlogen tĳ-
den wil ik dit doen.k

Sinds voorbĳgegane dagen
heb ik het zelfs vorm ge-
geven.l

Nu wil ik het doen komen.m

En gĳ zult ertoe dienen ver-
sterkte steden woest en
verlaten te maken als ho-
pen puin.n

26 En hun inwoners zullen slap-
pe handen hebben;o

Zĳ zullen eenvoudig door
schrik bevangen zĳn en
zullen beschaamd staan.p

Zĳ moetenworden als planten-
groei op het veld en als
groen, mals gras,q

Als gras op de daken,r wan-
neer er verzenging is voor
de oostenwind.s

27 Enuw rustige zitten enuw uit-
gaant en uw ingaan ken ik
heel goed,u

Alsmede uw opgewonden
zĳn tegen mĳ,v
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28 Want uw opgewonden zĳn te-
gen mĳa en uw tieren, zĳn
in mĳn oren opgestegen.b

En ik zal stellig mĳn haak
in uw neus slaan en mĳn
toom tussen uw lippen
[leggen],c

En ik zal u werkelĳk terug-
voeren langs de weg die
gĳ gekomen zĳt.”d

29 En dit zal voor u het teken
zĳn:e Dit jaar zal men eten wat
uit gevallen korrels opschiet,f en
in het tweede jaar koren dat van-
zelf opkomt; maar zaaitg en oogst
in het derde jaar, en plant wĳn-
gaarden en eet de vrucht ervan.h

30 En wie er van het huis van
J _uda ontkomen, wie er overblĳ-
ven,i zullen stellig wortel schieten
naar beneden en vrucht voort-
brengen naar boven.j 31 Want
van Jer _uzalem zal een overblĳfsel
uitgaan,k en wie ontkomen, van
de berg S _ion.l Ja, de ĳverm van
Jehovah der legerscharen zal dit
doen.

32 Daarom heeft Jehovah aan-
gaande de koning van Ass _yri

¨
e

het volgende gezegd:n „Hĳ zal
deze stad niet binnenkomeno en
er geen pĳl in schietenp en er
met geen schild v

´
o

´
or komen en

er geen belegeringsdamtegen op-
werpen.q 33 Langs de weg die
hĳ aanvankelĳk gekomen is, zal
hĳ terugkeren, en deze stad zal
hĳ niet binnenkomen, is de uit-
spraak van Jehovah.r 34 En ik
zal deze stad stellig verdedigens

om haar te redden, ter wille van
mĳt en ter wille van mĳn knecht
D _avid.” ’ ”u

35 Het gebeurde nu in die
nacht, dat de engel van Jeho-
vah voorts uittrok en in de le-
gerplaatsv van de Assyri

¨
ers hon-

derd vĳfentachtig duizend [man]
neersloeg.w Toen men ’s morgens
vroeg opstond, wel, zie, zĳ allen
waren dood, lĳken.x 36 Daarom
brak S _anherib,y de koning van As-
s _yri

¨
e, op en aanvaardde de te-

rugtocht,z en hĳ ging in N _inev
´
ea

wonen. 37 Nu gebeurde het dat
toen hĳ zich neerboog in het huis

van N _isroch,a zĳn god,b Adram-
m _elech en Sar _ezer, zĳn zonen,
ja zĳzelf, hem neersloegen met
het zwaard,c en zĳzelf ontkwa-
men naar het land _Ararat.d En
zĳn zoon _Esar-H _addone begon in
zĳn plaats te regeren.

20 In die dagen werd Hizk _ia
ziek tot stervens toe.f Bĳ-

gevolg kwam Jes _aja,g de zoon van

_Amoz, de profeet, bĳ hem en zei
tot hem: „Dit heeft Jehovah ge-
zegd: ’Geef bevelen aan uw huis-
gezin,h want gĳzelf zult inder-
daad sterven en zult niet leven.’”i

2 Daarop keerde hĳ zĳn gezicht
naar de muurj en ging tot Jeho-
vah biddenk en zei: 3 „Ik smeek
u, o Jehovah, gedenkl alstublieft
hoe ik in waarachtigheidm en met
een onverdeeld hartn voor uwaan-
gezicht heb gewandeldo en dat
wat goed was in uw ogen heb ge-
daan.”p En Hizk _ia barstte uit in
een stroom van tranen.q

4 Nu gebeurde het dat Jes _a-
ja zelf nog niet tot het middel-
ste voorhof was uitgegaan of Je-
hovah’s woord kwam tot hem,r

dat luidde: 5 „Keer terug, en gĳ
moet tot Hizk _ia, de leiders van
mĳn volk, zeggen: ’Dit heeft Je-
hovah, de Godt van uw voorvader
D _avid, gezegd: „Ik heb uw gebedu

gehoord.v Ik heb uw tranenw ge-
zien. Zie, ik genees u.x Op de derde
dag zult gĳ opgaan naar het huis
van Jehovah.y 6 En ik zal stel-
lig vĳftien jaar aan uw dagen toe-
voegen, en uit de handpalm van
de koning van Ass _yri

¨
e zal ik u en

deze stad bevrĳden, en ik wil deze
stad verdedigenz ter wille van mĳ
en ter wille van mĳn knecht D _a-
vid.” ’ ”a

7 Vervolgens zei Jes _aja: „Haalt
een koek van samengepersteb
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gedroogde vĳgen.” Zĳ haalden die
dus en legden hem op de zweer,a

waarna hĳ geleidelĳk weer op-
leefde.b

8 Intussen zei Hizk _ia tot Jes _a-
ja: „Wat is het tekenc dat Jeho-
vah mĳ zal genezen en ik stellig
op de derde dag zal opgaan naar
het huis van Jehovah?” 9 Hier-
op zei Jes _aja: „Dit is voor u het te-
kend vanwege Jehovah, dat Jeho-
vah het woord dat hĳ gesproken
heeft, ten uitvoer zal brengen: Zal
de schaduw werkelĳk tien treden
[van de trap] vooruitgaan of dient
ze tien treden terug te gaan?”
10 Toen zei Hizk _ia: „Het is voor
de schaduw gemakkelĳk om zich
tien treden verder uit te strekken,
maar niet dat de schaduw tien tre-
den terug zou gaan.”e 11 Daar-
op riep de profeet Jes _aja tot Jeho-
vah; en hĳ deed de schaduw die
gedaaldwas, geleidelĳk teruggaan
op de treden, dat wil zeggen op de
treden [van de trap] van _Achaz,
tien treden achteruit.f

12 In die tĳd zond B _erodach-
B _aladan,g de zoon van B _aladan, de
koning van B _abylon,h brieveni en
een geschenk aan Hizk _ia; want hĳ
had gehoord dat Hizk _ia ziek was
geweest. 13 Hizk _ia dan luister-
de naar hen en liet hun heel zĳn
schathuis zien,j het zilver en het
goudk en de balsemoliel en de goe-
de olie en zĳn tuighuis en al wat er
onder zĳn schatten te vinden was.
Er bleek niets te zĳn wat Hizk _ia
hun niet liet zien in zĳn eigen huis
en in heel zĳn rĳk.m

14 Daarna kwam de profeet Je-
s _aja bĳ koning Hizk _ia en zei tot
hem:n „Wat hebben deze mannen
gezegd en vanwaar zĳn zĳ voorts
naar u toe gekomen?”o Hizk _ia dan
zei: „Uit een ver land zĳn zĳ ge-
komen, uit B _abylon.” 15 Vervol-
gens zei hĳ: „Wat hebben zĳ in
uw huis gezien?” Hierop zei Hiz-
k _ia: „Alles wat in mĳn huis is, heb-
ben zĳ gezien. Er bleek onder mĳn
schatten niets te zĳn wat ik hun
niet heb laten zien.”p

16 Nu zei Jes _aja tot Hizk _ia:
„Hoor het woord van Jehovah:q

17 ’„Zie! Er komen dagen, en al-
les wat er in uw eigen huisa is en
wat uw voorvaders tot op deze
dag hebben opgehoopt, zal wer-
kelĳk naar B _abylon worden ge-
voerd.b Niets zal er worden over-
gelaten”,c heeft Jehovah gezegd.
18 „En sommigen van uw eigen
zonen, die uit u zullen voortko-
men, van wie gĳ vader zult wor-
den, zĳzelf zullen genomen wor-
dend en inderdaad hofbeambtene

worden in het paleis van de ko-
ning van B _abylon.” ’ ”f

19 Daarop zei Hizk _ia tot Jes _a-
ja: „Het woord van Jehovah dat gĳ
gesproken hebt, is goed.”g Vervol-
gens zei hĳ: „Is het niet zo, indien
in mĳn eigen dagen maar vrede en
waarheidh zullen voortduren?”i

20 Wat de rest van de aangele-
genheden van Hizk _ia betreft en
al zĳn machtsbetoon en hoe hĳ
de vĳverj en de waterleidingk ge-
maakt heeft en vervolgens het
water in de stad heeft gebracht, is
dat niet beschreven in het boekl

van de aangelegenheden van de
dagen der koningen van J _uda?
21 Ten slotte legde Hizk _ia zich
neer bĳ zĳn voorvaders;m en zĳn
zoonMan _assen begon in zĳn plaats
te regeren.

21 Twaalf jaar oudwas Man _as-
seo toen hĳ begon te rege-

ren, en hĳ heeft vĳfenvĳftig jaar
lang te Jer _uzalem geregeerd. En
de naam van zĳn moeder was H _ef-
sibah. 2 En hĳ deed voorts wat
kwaad was in Jehovah’s ogen,p

overeenkomstig de verfoeilĳkhe-
den van de nati

¨
enq die Jehovah

vanvoor het aangezicht der zonen
van _Isra

¨
el verdreven had. 3 Zo

bouwde hĳ opnieuw de hoge plaat-
sen die zĳn vader Hizk _ia had ver-
nield,r en richtte altaren op voor
B _a

¨
al en maakte een heilige paal,

net zoals _Achab,s de koning van _Is-
ra

¨
el, had gedaan; voorts boog hĳ

zich neert voor heel het heerle-
ger van de hemelu en diende ze.v

4 En hĳ bouwde altaren in het
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huis van Jehovah,a ten aanzien
waarvan Jehovah gezegd had: „Te
Jer _uzalem zal ik mĳn naam vesti-
gen.”b 5 Hĳ bouwde vervolgens
altaren voor heel het heerleger
van de hemelc in twee voorhoven
van het huis van Jehovah.d 6 En
hĳ liet zĳn eigen zoon door het
vuur gaan,e en hĳ beoefende ma-
gief en zocht voortekens en stel-
de geestenmediumsg en beroeps-
voorzeggersh van gebeurtenissen
aan. Hĳ deed op grote schaal wat
kwaad was in Jehovah’s ogen, om
hem te krenken.

7 Verder plaatste hĳ het gesne-
den beeldi van de heilige paal dat
hĳ gemaakt had, in het huisj waar-
van Jehovah tot D _avid en tot zĳn
zoon S _alomo gezegd had: „In dit
huis en te Jer _uzalem, dat ik uit
alle stammen van _Isra

¨
el heb uit-

gekozen, zal ik tot onbepaalde tĳd
mĳnnaamvestigen.k 8 En ik zal
de voet van _Isra

¨
el niet meer doen

dolen ver weg van de grond die ik
hunvoorvaders gegevenheb,l mits
zĳ slechts zorgvuldig doen naar
alles wat ik hun geboden heb,m ja,
betreffende heel de wet die mĳn
knecht M _ozes hun geboden heeft.”
9 En zĳ luisterden niet,n maar
Man _asse bleef hen verleiden om
nog meer kwaad te doeno dan de
nati

¨
enp die Jehovah van voor het

aangezicht van de zonen van _Is-
ra

¨
el verdelgd had.

10 En Jehovah bleef door be-
middeling van zĳn knechten, de
profeten, sprekenq en liet zeggen:
11 „Omdat Man _asse,r de koning
van J _uda, deze verfoeilĳkhedens

heeft gedaan, heeft hĳ goddelo-
zer gehandeld dan al wat de Amo-
rietent gedaan hebben die er v

´
o

´
or

hem geweest zĳn, en hĳ heeft
voorts zelfs J _uda met zĳn drekgo-
den doen zondigen.u 12 Daar-
om heeft Jehovah, de God van
_Isra

¨
el, dit gezegd: ’Zie, ik breng

een rampspoed over Jer _uzalemv

en J _uda, waarvan ieder die het
hoort, de beide oren zullen tui-
ten.w 13 En ik zal stellig over
Jer _uzalem het meetsnoer trek-

kena dat aan Sam _aria is aange-
legdb en ook het waterpasinstru-
ment dat aan het huis van _Achab
is aangelegd;c en ik zal Jer _uza-
lem eenvoudig schoonvegend net
zoalsmen de schotel zonder hand-
vat schoonveegt, die men schoon-
veegt en ondersteboven keert.e

14 En ik zal het overblĳfself van
mĳn erfdeelg waarlĳk verstoten
en hen in de hand van hun vĳan-
den geven, en zĳ zullen eenvou-
dig tot roofgoed en plundering
worden voor al hun vĳanden,h

15 omdat zĳ gedaan hebben wat
kwaad was in mĳn ogen en mĳ
voortdurend krenkten van de dag
af dat hun voorvaders uit Eg _ypte
trokken tot op deze dag.’ ”i

16 Ook heeft Man _asse zeer veel
onschuldig bloed vergoten,j totdat
hĳ Jer _uzalem ermee gevuld had
van het ene einde tot het ande-
re, afgezien van zĳn zonde waar-
mee hĳ J _uda deed zondigen door
te doen wat kwaad was in de ogen
van Jehovah.k 17 Wat de rest
van de aangelegenheden van Ma-
n _asse betreft en alles wat hĳ ge-
daan heeft en zĳn zonde waar-
mee hĳ gezondigd heeft, is dat
niet beschreven in het boekl van
de aangelegenheden van de dagen
der koningen van J _uda? 18 Ten
slotte legde Man _asse zich neer
bĳ zĳn voorvadersm en werd be-
graven in de tuin van zĳn huis, in
de tuin van _Uzza;n en zĳn zoon

_Amon begon in zĳn plaats te rege-
ren.

19 Twee
¨
entwintig jaar oud was

_Amono toen hĳ begon te rege-
ren, en hĳ heeft twee jaarp lang
te Jer _uzalem geregeerd. En de
naam van zĳn moeder was Me-
sull _emeth, de dochter van H _aruz,
uit J _otba. 20 En hĳ bleef doen
wat kwaadwas in Jehovah’s ogen,
net zoals zĳn vader Man _asse ge-
daan had.q 21 En hĳ bleef heel
de weg bewandelen die zĳn va-
der bewandeld had,r en hĳ ging
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ermee voort de drekgodena te
dienen die zĳnvader gediend had
en zich voor die neer te buigen.
22 Aldus verliet hĳ Jehovah,b de
God van zĳn voorvaders, en hĳ
bewandelde de weg van Jehovah
niet.c 23 Uiteindelĳk smeedden
dienaren van _Amon een samen-
zwering tegen hem en brachten
de koning ter doodd in zĳn eigen
huis. 24 Maar het volk van het
land sloeg allen die tegen ko-
ning _Amon hadden samengezwo-
ren neer.e Toen maakte het volk
van het land zĳn zoon Jos _iaf ko-
ning in zĳn plaats. 25 Wat de
rest van de aangelegenheden van

_Amon betreft, wat hĳ gedaan
heeft, is dat niet beschreven in
het boekg van de aangelegenhe-
den van de dagen der koningen
van J _uda? 26 Zo begroeven zĳ
hem in zĳn graf in de tuin van

_Uzza;h en zĳn zoon Jos _iai begon
in zĳn plaats te regeren.

22 Acht jaar oud was Jos _iaj

toen hĳ begon te regeren,
en hĳ heeft eenendertig jaar lang
te Jer _uzalem geregeerd. En de
naam van zĳn moeder was Jed _i-
da, de dochter van Ad _aja, uit
B _ozkath.k 2 En hĳ deed voorts
wat recht was in Jehovah’s ogenl

en bewandelde heel de weg van
zĳn voorvader D _avid,m en hĳ
week noch naar rechts noch naar
links af.n

3 Het gebeurde nu in het acht-
tiende jaar van koning Jos _ia, dat
de koning S _afan,o de zoon van
Az _alja, de zoon van Mes _ullam,
de secretaris, naar het huis van
Jehovah zond en zei: 4 „Ga op
naar de hogepriesterp Hilk _ia,q en
laat hem het volledige bedrag aan
geldr verzamelen dat in het huis
van Jehovah wordt gebracht,s dat
de deurwachterst hebben inge-
zameld van het volk; 5 en laat
men het ter hand stellen aan de-
genen die het werk verrichten,u

de aangestelden, in het huis van
Jehovah, opdat zĳ het kunnen ge-
ven aan degenen die het werk

verrichten, die in het huis van Je-
hovah zĳn om de scheuren van
het huis te herstellen,a 6 aan de
handwerkslieden en de bouwlie-
den en de metselaars, en om bal-
ken en gehouwen stenen te kopen
om het huis te herstellen.b 7 Al-
leen dient er geen afrekening van
het geld te worden gehouden met
hen aan wie het ter hand wordt
gesteld,c want zĳ werken in ge-
trouwheid.”d

8 Later zei de hogepriester Hil-
k _iae tot S _afan,f de secretaris:g

„Het wetboekh heb ik in het huis
van Jehovah gevonden.” Hilk _ia
dan gaf het boek aan S _afan, en
hĳ ging het lezen. 9 Toenkwam
S _afan, de secretaris, bĳ de ko-
ning en antwoordde de koning
en zei: „Uw dienaren hebben het
geld dat in het huis te vinden
was, uitgestort, en men blĳft het
ter hand stellen aan degenen die
het werk verrichten, de aange-
stelden, in het huis van Jehovah.”i

10 Voorts vertelde S _afan, de se-
cretaris, de koning en zei: „Er is
een boekj dat de priester Hilk _ia
mĳheeft gegeven.” EnS _afan ging
het de koning voorlezen.

11 Nu gebeurde het dat zodra
de koning dewoordenvanhet wet-
boek hoorde, hĳ onmiddellĳk zĳn
klederen scheurde.k 12 Toen ge-
bood de koning de priester Hilk _ia
en Ah _ikam,l de zoon van S _afan,
en _Achbor, de zoon van Mich _aja,
en S _afan, de secretaris, en As _aja,m

de dienaar van de koning, en zei:
13 „Gaat ten behoeve van mĳ en
ten behoeve van het volk en ten
behoeve van heel J _uda Jehovah
raadplegenn betreffende de woor-
den van dit boek dat gevonden
is; want groot is Jehovah’s woedeo

die tegen ons ontbrand is wegens
het feit dat onze voorvadersp niet
geluisterd hebben naar de woor-
den van dit boek, door te doen
naar alles wat betreffende ons ge-
schreven is.”q

14 Bĳgevolg gingen de pries-
ter Hilk _ia en Ah _ikam en _Achbor
en S _afan en As _aja naar de pro-
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fetesa H _ulda, de vrouw van S _al-
lum, de zoon van T _ikva, de zoon
van H _arhas, de klerenbewaarderb

— zĳ nu woonde in Jer _uzalem, in
het tweede stadsgedeelte — en zĳ
spraken voorts tot haar.c 15 Zĳ
zei op haar beurt tot hen: „Dit
heeft Jehovah, de God van _Isra

¨
el,

gezegd:d ’Zegt tot de man die U

tot mĳ gezonden heeft: 16 „Dit
heeft Jehovah gezegd: ’Zie, ik
breng rampspoede over deze plaats
en over haar inwoners,f ja, al de
woordeng van het boek dat de
koning van J _uda gelezen heeft,h

17 ten gevolge van het feit dat
zĳ mĳ verlaten hebben en offer-
rook zĳn gaan brengen aan ande-
re goden,i ten einde mĳ te kren-
ken met al het werk van hun
handen,j en mĳn woede is ont-
brand tegen deze plaats en zal
niet worden geblust.’ ” ’k 18 En
wat de koning van J _uda aangaat,
die U zendt om Jehovah te raad-
plegen, dit dient GIJ tot hem te
zeggen: ’Dit heeft Jehovah, de
God van _Isra

¨
el, gezegd: „Wat de

woorden betreft die gĳ gehoord
hebt,l 19 omdat uw hartm week
was, zodat gĳ u wegens Jehovah
verootmoedigdn hebt op het ho-
ren van wat ik tegen deze plaats
en haar inwoners gesproken heb,
[dat ze] een voorwerp van ont-
zetting en een vervloekingo zal
worden, en gĳ daarop uw klede-
ren hebt gescheurdp en voor mĳn
aangezicht zĳt gaan wenen, heb
ik, ja ik, gehoord”, is de uitspraak
van Jehovah.q 20 „Daarom, zie,
vergaderr ik u tot uw voorva-
ders, en gĳ zult stellig in vrede
tot uw eigen begraafplaats ver-
gaderd worden,s en uw ogen zul-
len al de rampspoed niet aan-
schouwen die ik over deze plaats
breng.” ’ ” Zĳ dan brachten de ko-
ning het antwoord over.

23 Toen liet de koning alle
oudere mannen van J _uda

en Jer _uzalem bĳ zich bĳeenko-
men.t 2 Daarna ging de koning
op naar het huis van Jehovah,
en ook alle mannen van J _uda en

alle inwoners van Jer _uzalem met
hem, en ook de priestersa en de
profeten en al het volk, van klein
tot groot;b en hĳ lasc toen ten
aanhoren van hen al de woor-
den van het boekd van het ver-
bonde dat in het huis van Jehovah
gevonden was.f 3 En de koning
bleef bĳ de zuil staang en sloot nu
het verbondh voor het aangezicht
van Jehovah, om Jehovah te vol-
geni en met geheel het hartj en
met geheel de zielk zĳn gebodenl

en zĳn getuigenissenm en zĳn in-
zettingenn te onderhouden door
de woorden van dit verbond, die
in dit boek geschreven stonden,
ten uitvoer te brengen.o Bĳge-
volg trad het gehele volk tot het
verbond toe.p

4 Vervolgens gebood dekoning
de hogepriester Hilk _iaq en de
priesters van de tweede rang en
de deurwachtersr om al het ge-
rei dat gemaakt was voor B _a

¨
als

en voor de heilige paalt en voor
heel het heerleger van de he-
mel, uit de tempel van Jehovah
naar buiten te brengen.u Toen ver-
brandde hĳ het buiten Jer _uza-
lem op de Kidronterrassen,v en hĳ
bracht het stof ervan naar B _eth-
el.w 5 En hĳ ontsloeg de pries-
ters van buitenlandse goden, die
door de koningen van J _uda waren
aangesteld om offerrook te bren-
gen op de hoge plaatsen in de ste-
den van J _uda en in de omgeving
van Jer _uzalem, en ook degenen
die offerrook brachten aan B _a

¨
al,x

aan de zon en aan de maan en
aan de sterrenbeelden van de die-
renriem en aan heel het heerle-
ger van de hemel.y 6 Bovendien
bracht hĳ de heilige paalz uit het
huis van Jehovah weg naar de
buitenwĳken van Jer _uzalem, naar
het stroomdal van de K _idron, en
verbrandde hema in het stroom-
dal van de K _idron en verpulverde
hem tot stof en wierp het stof er-
van op de begraafplaatsb van de

r 2Kon 12:9; s 2Kon 21:7; t 2Kr 33:3; 2Kr 34:4;

u 2Kr 34:33; v Jo 18:1; w 1Kon 12:29; x 2Kon
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zonen van het volk. 7 Voorts
brak hĳ de huizen van de manne-
lĳke tempelprostitu

´
esa af, die in

het huis van Jehovahwaren, waar
de vrouwen tentschrĳnen weef-
den voor de heilige paal.

8 Toen liet hĳ alle priesters uit
de steden van J _uda komen om
de hoge plaatsen waar de pries-
ters offerrook hadden gebracht,
van G _ebab tot aan Bers _eba,c on-
geschikt voor aanbidding te ma-
ken; en hĳ slechtte de hoge plaat-
sen der poorten die bĳ de ingang
van de poort van de stadsoverste
J _ozuawaren, welke aan de linker-
kant was als men de stadspoort
binnenkwam. 9 Alleenwaren de
priestersd der hoge plaatsen niet
gewoon op te gaan tot het al-
taar van Jehovah te Jer _uzalem,
maar zĳ aten ongezuurdee bro-
den te midden van hun broeders.
10 En hĳ maakte T _ofeth,f dat in
het dalvan de zonenvan H _innomg

ligt, ongeschikt voor aanbidding,
opdat niemand zĳn zoon of zĳn
dochter voor M _olechh door het
vuur zou doen gaan.i 11 Voorts
liet hĳ de paarden die de konin-
gen van J _uda aan de zon hadden
gegeven, niet meer bĳ het eet-
vertrekj van de hofbeambte N _a-
than-M _elech, dat zich in de over-
dekte zuilengangen bevond, het
huis van Jehovah binnengaan;
en de zonnewagensk verbrandde
hĳ in het vuur. 12 En de alta-
ren die op het dak van het dak-
vertrekl van _Achaz waren, die de
koningen van J _uda hadden ge-
maakt, en de altarenm die Ma-
n _asse in twee voorhoven van het
huis van Jehovah had gemaakt,
brak de koning af, waarna hĳ
ze daar stuksloeg, en hĳ wierp
het stof ervan in het stroomdal
van de K _idron. 13 En de hoge
plaatsen die v

´
o

´
orn Jer _uzalem wa-

ren, die rechts van de Berg van
het Verderf waren, die S _alomo,o

de koning van _Isra
¨
el, gebouwd

had voor _Astoreth,p het walgelĳ-
ke ding van de Sidoni

¨
ers, en voor

K _amos,q het walgelĳke ding van

M _oab, en voor M _ilkom,a het wal-
gelĳke ding van de zonen van

_Ammon, maakte de koning onge-
schikt voor aanbidding. 14 En
hĳ brakb de heilige zuilen aan
stukken en hakte voorts de hei-
lige palen om en vulde de plaat-
sen daarvan op met mensenbeen-
deren. 15 En ook het altaar dat
te B _ethel was,c de hoge plaats die
door Jer _obeam,d de zoon van N _e-
bat, die _Isra

¨
el had doen zondigen,e

was gemaakt, zelfs dat altaar en
de hoge plaats slechtte hĳ. Toen
verbrandde hĳ de hoge plaats; hĳ
verpulverde [ze] tot stof en ver-
brandde de heilige paal.

16 Toen Jos _ia zich omkeerde,
kreeg hĳ de grafsteden te zien
die daar op de berg waren. Hĳ
dan liet de beenderen uit de graf-
steden halen en verbranddef ze
op het altaar, om het ongeschikt
voor aanbidding te maken, naar
Jehovah’s woordg dat door de man
van de [ware] God verkondigd
was,h die deze dingen verkondigd
had. 17 Toen zei hĳ: „Wat is dat
voor een grafsteen die ik daar-
ginds zie?” Hierop zeiden deman-
nen van de stad tot hem: „Het
is de grafstedei van de man van
de [ware] God die uit J _uda ge-
komen wasj en voorts deze din-
gen heeft verkondigd die gĳ te-
gen het altaar van B _ethelk hebt
gedaan.” 18 Hĳ dan zei: „Laat
hem met rust.l Laat niemand zĳn
gebeente storen.” Dientengevol-
ge liet men zĳn gebeente onge-
moeid, samen met het gebeente
van de profeetm die uit Sam _aria
was gekomen.

19 En ook alle huizenn van de
hoge plaatsen die in de stedeno

van Sam _aria waren, die door de
koningenp van _Isra

¨
el waren ge-

bouwd om [Hem] te krenken,q

verwĳderde Jos _ia, en hĳ deed er
vervolgens mee naar al de da-
den die hĳ te B _ethelr gedaan
had. 20 Bĳgevolg slachtte hĳ
alle priesterss der hoge plaatsen
die daar waren op de altaren en
verbrandde er mensenbeenderen
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op.a Daarna keerde hĳ naar Jer _u-
zalem terug.

21 De koning gebood nu het
gehele volk en zei: „Viert voor
Jehovah, UW God, een Pascha,b

naar hetgeen geschreven staat
in dit boek van het verbond.”c

22 Want zo’n Pascha had men
niet meer gevierd sinds de da-
gen van de rechters die _Isra

¨
el ge-

richt hadden,d noch gedurende al
de dagen van de koningen van _Is-
ra

¨
el en de koningen van J _uda.e

23 Maar in het achttiende jaar
van koning Jos _iawerd dit Pascha
voor Jehovah te Jer _uzalem ge-
vierd.f

24 En ook de geestenmediumsg

en de beroepsvoorzeggersh van
gebeurtenissen en de terafimi en
de drekgodenj en al de walge-
lĳkhedenk die in het land J _uda
en in Jer _uzalem verschenen wa-
ren, ruimde Jos _ia op, ten einde de
woorden van de wet die geschre-
ven waren in het boekl dat de
priester Hilk _ia in het huis van
Jehovah gevonden had,m metter-
daad ten uitvoer te brengen.n

25 En zoals hĳ bleeker v
´
o

´
or hem

geen koning geweest te zĳn die
met geheel zĳn hart en met ge-
heel zĳn zielo en met geheel zĳn
levenskracht, naar de gehele wet
van M _ozes, tot Jehovah is terug-
gekeerd;p en ook na hem is er
geen opgestaan zoals hĳ.

26 Toch keerde Jehovah zich
niet af van de grote hitte van zĳn
toorn, waarmee zĳn toorn ont-
brand was tegen J _udaq vanwege al
de krenkingen waarmee Man _asse
hen ertoe gebracht had [hem] te
krenken.r 27 Maar Jehovah zei:
„Ook J _udas zal ik van voor mĳn
aangezicht verwĳderen,t net zoals
ik _Isra

¨
el verwĳderd heb;u en ik zal

deze stad die ik uitgekozenheb, ja,
Jer _uzalem, en het huis waarvan ik
gezegd heb: ’Mĳn naam zal daar
blĳven’,v stellig verwerpen.”

28 Wat de rest van de aangele-
genheden van Jos _ia betreft en al-
les wat hĳ gedaan heeft, is dat
niet beschreven in het boekw van

de aangelegenheden van de dagen
der koningen van J _uda? 29 In
zĳn dagen trok farao N _echo,a de
koning van Eg _ypte, naar de ko-
ning van Ass _yri

¨
e bĳ de rivier de

_E _ufraatb op, en koning Jos _ia ging
hem voorts tegemoet;c maar hĳ
bracht hem ter doodd te Meg _id-
do,e zodra hĳ hem zag. 30 Zĳn
dienaren vervoerden hem daarom
dood op een wagen van Meg _iddo
en brachten hem naar Jer _uzalemf

en begroeven hem in zĳn graf.
Toen nam het volk van het land
J _oahaz,g de zoon van Jos _ia, en zalf-
de hem en maakte hem koning in
de plaats van zĳn vader.

31 Drie
¨
entwintig jaar oud was

J _oahazh toen hĳ begon te rege-
ren, en hĳ heeft drie maanden
lang te Jer _uzalem geregeerd. En
de naam van zĳn moeder was Ha-
m _utal,i de dochter van Jerem _ia,
uit L _ibna. 32 En hĳ ging doen
wat kwaad was in Jehovah’s ogen,
naar alles wat zĳn voorvaders ge-
daan hadden.j 33 En farao N _e-
chok sloot hem ten slotte te R _i-
bla,l in het land van H _amath, in
boeien,m opdat hĳ niet te Jer _u-
zalem zou regeren, en legde het
land toen een boete opn van hon-
derd talenten zilvero en een ta-
lent goud.p 34 Bovendien maak-
te farao N _echo _Eljakim,q de zoon
van Jos _ia, koning in de plaats van
zĳnvader Jos _ia en veranderde zĳn
naam in J _ojakim; en J _oahaz nam
hĳ mee en bracht hem vervolgens
naar Eg _ypte, waar hĳ ten slotte
stierf.r 35 En het zilvers en het
goud gaf J _ojakim aan Farao. Al-
leen legde hĳ het land belasting
op,t om het zilver naar het bevel
van Farao te geven. Van een ieder
naar dat hĳ aangeslagenwas,u vor-
derde hĳ het zilver en het goud
van het volk van het land, om het
aan farao N _echo te geven.

36 Vĳfentwintig jaar oud was
J _ojakimv toen hĳ begon te re-
geren, en hĳ heeft elf jaar lang
te Jer _uzalem geregeerd.w En de

s 2Kon 23:33; t 2Kon 15:20; u Ro 13:1; Ro 13:7;

v 1Kr 3:15; Jer 1:3; Jer 22:19; w 2Kr 36:5.
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naam van zĳn moeder was Ze-
b _udda, de dochter van Ped _aja, uit
R _uma. 37 En hĳ bleef doen wat
kwaad wasa in Jehovah’s ogen,
naar alles wat zĳn voorvaders ge-
daan hadden.b

24 In zĳn dagen trok Nebu-
kadn _ezar,c de koning van

B _abylon, op, en zo werd J _ojakim
zĳn knecht,d drie jaar lang. Maar
hĳ keerde zich om en rebelleerde
tegen hem. 2 En Jehovah zond
nu tegen hem roversbenden van
Chaldee

¨
ene en roversbenden van

Syri
¨
ers en roversbenden van Moa-

bietenf en roversbenden van de zo-
nen van _Ammon, en hĳ bleef ze
tegen J _uda zenden om het te ver-
delgen, naar Jehovah’s woordg dat
hĳ gesproken had door bemidde-
ling van zĳn knechten, de profe-
ten. 3 Het was slechts op be-
vel van Jehovah dat dit tegen
J _uda geschiedde, om het uit zĳn
ogenweg te doenh wegens de zon-
den van Man _asse,i naar alles wat
hĳ gedaan had; 4 en ook [we-
gens] het onschuldige bloedj dat
hĳ vergoten had, zodat hĳ Jer _u-
zalem met onschuldig bloed ge-
vuld had, en Jehovah wilde geen
vergeving schenken.k

5 Wat de rest van de aange-
legenheden van J _ojakiml betreft
en alles wat hĳ gedaan heeft, is
dat niet beschreven in het boekm

van de aangelegenheden van de
dagen der koningen van J _uda?
6 Ten slotte legde J _ojakim zich
neer bĳ zĳn voorvaders,n en zĳn
zoon J _ojachin begon in zĳn plaats
te regeren.

7 En nooit meero trok de ko-
ning van Eg _ypte uit zĳn land,p

want de koning van B _abylon had
alles veroverd wat aan de koning
van Eg _ypte had toebehoord,q van-
af het stroomdalr van [de beek
van] Eg _ypte tot aan de rivier de

_E _ufraat.s

8 Achttien jaar oud was J _oja-
chint toen hĳ begon te regeren,
en hĳ heeft drie maanden lang
te Jer _uzalem geregeerd.u En de

naam van zĳn moeder was Ne-
h _usta, de dochter van Eln _athan,
uit Jer _uzalem. 9 En hĳ bleef
doenwat kwaadwas in Jehovah’s
ogen, naar alles wat zĳn vader
gedaan had.a 10 Gedurende die
tĳd trokken de dienaren van Ne-
bukadn _ezar, de koning van B _a-
bylon, op naar Jer _uzalem, zodat
de stad onder belegering kwam.b

11 Voorts kwam Nebukadn _ezar,
de koning van B _abylon, tegen de
stad, terwĳl zĳn dienaren haar
belegerden.c

12 Uiteindelĳk ging J _ojachin, de
koning van J _uda, uit tot de koning
van B _abylon,d hĳ met zĳn moe-
dere en zĳn dienaren en zĳn vor-
sten en zĳn hofbeambten; en de
koning van B _abylon nam hem ten
slotte [gevangen] in het achtstef

jaar dat hĳ koning was. 13 Toen
voerde hĳ vandaar alle schatten
van het huis van Jehovah en de
schatten van het huis van de ko-
ning wegg en sloeg vervolgens
al het gouden gereih dat S _alomo,
de koning van _Isra

¨
el, in de tem-

pel van Jehovah gemaakt had, in
stukken, juist zoals Jehovah ge-
sproken had. 14 En hĳ voerde
heel Jer _uzalem in ballingschapi

en alle vorstenj en alle dappere,
sterkek mannen — tienduizend
voerde hĳ er in ballingschap —
en ook iedere handwerksmanl en
bouwer van bolwerken. Niemand
was achtergelaten behalve de ge-
ringe klassem van het volk van
het land. 15 Zo voerde hĳ J _oja-
chinn in ballingschap naar B _aby-
lon;o en de moeder van de koningp

en de vrouwen van de koning
en zĳn hofbeambtenq en de voor-
naamsten van het land voerde hĳ
als ballingen uit Jer _uzalem weg
naar B _abylon. 16 Wat alle dap-
pere mannen betreft — zevendui-
zend — en de handwerkslieden en
de bouwers van bolwerken — dui-
zend —, alle sterke mannen die
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oorlog konden voeren, de koning
van B _abylon bracht hen voorts als
ballingennaar B _abylon.a 17 Ver-
der maakte de koning van B _aby-
lonb Matt _anja, zĳn oom,c koning
in zĳn plaats. Toen veranderde hĳ
zĳn naam in Zedek _ia.d

18 Eenentwintig jaar oud was
Zedek _iae toen hĳ begon te rege-
ren, en hĳ heeft elf jaar lang te
Jer _uzalem geregeerd. En de naam
van zĳn moeder was Ham _utal,f de
dochter van Jerem _ia, uit L _ibna.
19 En hĳ bleef doen wat kwaad
was in Jehovah’s ogen, naar al-
les wat J _ojakim gedaan had.g

20 Want vanwege de toornh van
Jehovah geschiedde het in Jer _u-
zalem en in J _uda, totdat hĳ hen
had weggeworpen uit zĳn ogen.i

En Zedek _ia ging tegen de koning
van B _abylon rebelleren.j

25 Nu geschiedde het in het
negendek jaar dat hĳ ko-

ning was, in de tiende maand, op
de tiendel dag van de maand, dat
Nebukadn _ezar,m de koning van
B _abylon, ja, hĳ en heel zĳn krĳgs-
macht, tegen Jer _uzalem kwamn en
zich ertegen ging legeren en zĳ
er voorts rondom een belegerings-
wal tegen bouwden.o 2 En de
stad kwam onder belegering tot
het elfde jaar van koning Zede-
k _ia. 3 Op de negendep dag van
de [vierde] maand was de hongers-
noodq zwaar in de stad, en er bleek
geen broodr te zĳn voor het volk
van het land. 4 En er werd een
bres in de stad geslagen,s en alle
krĳgslieden [vluchtten] ’s nachts
langs de weg van de poort tus-
sen de dubbele muur, die bĳ de ko-
ningstuin is,t terwĳl de Chaldee-
enu rondom tegen de stad lagen;
en [de koning] sloeg de weg naar
de Ar _abav in.w 5 En een krĳgs-
macht van Chaldee

¨
enx zette de

koning toen achterna, en zĳ ach-
terhaalden hemy ten slotte in de
woestĳnvlakten van J _ericho;z en
heel zĳn eigen krĳgsmacht werd
van zĳn zĳde vandaan verstrooid.
6 Toen grepen zĳ de koninga en

voerden hem op naar de koning
van B _abylon te R _ibla,a opdat men
een rechterlĳke beslissing over
hem zou uitspreken. 7 En Ze-
dek _ia’s zonen slachtte men voor
zĳn ogen af,b en Zedek _ia’s ogen
maakte hĳ blind,c waarna hĳ hem
met koperen boeien bondd en naar
B _abylon bracht.e

8 En in de vĳfde maand, op
de zevende [dag] van de maand,
dat wil zeggen het negentiendef

jaar van koning Nebukadn _ezar,
de koning van B _abylon, kwam
Nebuz _aradan,g de overste van de
lĳfwacht, de dienaar van de ko-
ning van B _abylon, naar Jer _uza-
lem.h 9 Hĳ dan verbrandde het
huis van Jehovahi en het huis van
de koningj en alle huizen van Je-
r _uzalem;k en het huis van ieder
groot man verbrandde hĳ met
vuur.l 10 En de muren van Je-
r _uzalem, rondom, brak de gehe-
le krĳgsmacht vanChaldee

¨
en die

bĳ de overste van de lĳfwacht
was af.m 11 En de rest van het
volkn dat in de stadachtergelaten
was, en de overlopers die over-
gelopen waren naar de koning
van B _abylon, en de rest van de
menigte voerde Nebuz _aradan, de
overste van de lĳfwacht, in bal-
lingschap weg.o 12 En enkelen
van het geringe volkp van het
land liet de overste van de lĳf-
wacht achter als wĳngaardeniers
en als dwangarbeiders.q 13 En
de koperen zuilenr die in het huis
van Jehovahwaren, en de wagen-
tjess en de koperen zeet die in
het huis van Jehovahwaren, bra-
ken de Chaldee

¨
en aan stukken,

waarop zĳ het koper daarvan
naar B _abylon voerden.u 14 En
de bakken en de schoppen en de
lichtdovers en de bekers en al
het koperen gereiv waarmee men
de dienst placht te verrichten,
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namen zĳ mee. 15 En de over-
ste van de lĳfwacht nam de vuur-
potten mee en de schalen die
van zuiver goud warena en die
welke van zuiver zilver waren.b

16 Wat de twee zuilen betreft, de
ene zee en de wagentjes die S _a-
lomo voor het huis van Jehovah
gemaakt had, het bleek niet mo-
gelĳk het gewicht van het koper
van al dit gerei vast te stellen.c

17 Achttien eld was de hoogte
van elke zuil, en het kapiteele

erop was van koper; en de hoogte
van het kapiteel was drie el; en
het netwerken de granaatappelsf

rondom op het kapiteel, dat alles
was van koper; en de tweede zuil
had hetzelfde als deze op het net-
werk.

18 Bovendien nam de overste
van de lĳfwacht de overpries-
ter Ser _ajag en de tweede priester
Zef _anjah en drie deurwachtersi

mee; 19 en uit de stad nam hĳ
´
e

´
en hofbeambte mee, die bevel

had over de krĳgslieden, en vĳf
mannen uit degenen die toegang
hadden tot de koning, die in de
stad gevonden werden; en de se-
cretaris van de legeroverste, die
het volk van het land monster-
de, en zestig mannen uit het volk
van het land, die in de stad ge-
vonden werden;j 20 en Nebu-
z _aradan,k de overste van de lĳf-
wacht, nam hen voorts meel en
voerde hen naar de koning van
B _abylon te R _ibla.m 21 En de ko-
ning van B _abylon sloeg hen toen
neern en bracht hen ter dood te
R _ibla, in het land van H _amath.o

Zo ging J _uda in ballingschap, weg
van zĳn bodem.p

22 Wat het volkq betreft dat
in het land J _uda achtergelaten
was, dat Nebukadn _ezar, de ko-
ning van B _abylon, achtergelaten
had, over hen stelde hĳ nu Ge-
d _alja,r de zoon van Ah _ikam,s de
zoon van S _afan,t aan. 23 Toen
alle oversten der strĳdkrachten,u

zĳ en hun mannen, hoorden dat
de koning van B _abylon Ged _alja
aangesteld had, kwamen zĳ on-

middellĳk naar Ged _alja te M _iz-
pa,a namelĳk _Isma

¨
el, de zoon

van Neth _anja, en Joh _anan, de
zoon van Kar _eah, en Ser _aja, de
zoon van de Netofathiet Tanch _u-
meth, en Ja

¨
az _anja, de zoon van

de Ma
¨
achathiet, zĳ en hun man-

nen. 24 Toen zwoerb Ged _alja
hun en hun mannen en zei tot
hen: „Weest niet bevreesd diena-
ren van de Chaldee

¨
en [te zĳn].

Woont in het land en dient de ko-
ning van B _abylon, en het zal U

goed gaan.”c

25 Het geschiedde nu in de ze-
vended maand dat _Isma

¨
el,e de

zoon van Neth _anja, de zoon van
Elis _ama, van het koninklĳke na-
geslacht, kwam met nog tien
mannen bĳ zich, en zĳ sloegen
ten slotte Ged _alja neer,f zodat
hĳ stierf, en tevens de joden en
de Chaldee

¨
en die zich bĳ hem

te M _izpa bevonden.g 26 Daar-
na stond heel het volk, van klein
tot groot, met de oversten van
de strĳdkrachten op, en zĳ kwa-
men in Eg _ypte;h want zĳ waren
bevreesd geworden wegens de
Chaldee

¨
en.i

27 Voorts geschiedde het in
het zevenendertigste jaar van de
ballingschap van J _ojachin,j de ko-
ning van J _uda, in de twaalfde
maand, op de zevenentwintigste
dag van demaand, dat _Evil-M _ero-
dach,k de koning van B _abylon, in
het jaar dat hĳ koning werd, het
hoofd van J _ojachin, de koning
van J _uda, uit het huis van bewa-
ring verhief;l 28 hĳ dan sprak
goede [woorden] met hemen stel-
de zĳn troon toen hoger dan de
tronen van de koningen die met
hem in B _abylon waren.m 29 En
hĳ legde zĳn gevangeniskleren
af;n en hĳ at voortdurend broodo

voor zĳn aangezicht, al de da-
gen van zĳn leven. 30 Wat het
hem toegewezen deelp betreft,
een toegewezen deel werd hem
voortdurend vanwege de koning
verstrekt, zoveel [hem] dagelĳks
toekwam, al de dagen van zĳn
leven.
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1 _Adam,a

Seth,b

_Enos,c

2 K _enan,d

Mah _alalel,e

J _ered,f

3 H _enoch,g

Meth _usalah,h

L _amech,i

4 N _oach,j

Sem,k Chaml en J _afeth.m

5 De zonen van J _afeth waren
G _omer en M _agogn en M _adaio en
J _avanp en T _ubal en M _esechq en
T _iras.r

6 En de zonen van G _omer
waren _Askenazs en R _ifatht en
Tog _arma.u

7 En de zonen van J _avan wa-
ren El _isav en T _arsis,w K _ittimx

en R _odanim.y

8 De zonen van Cham waren
Kuschz en Mizr _a

¨
ım,a Putb en K _a-

na
¨
an.c

9 Ende zonenvanKuschwa-
ren S _ebad en Hav _ila en S _abtae

en Ra _
¨
emaf en S _abtecha.g

En de zonen van Ra _
¨
emawa-

ren Sch _eba en D _edan.h

10 En Kusch zelf werd de va-
der van N _imrod.i Hĳ was het
die er een begin mee maakte
een geweldige te worden op de
aarde.j

11 Wat Mizr _a
¨
ım betreft, hĳ

werd de vader van L _udimk en
_Anamim en L _ehabim en N _af-
tuhiml 12 en P _athrusimm en
Kasl _uhimn (uit wie de Filis-
tĳneno zĳn voortgekomen) en
K _aftorim.p

13 Wat K _ana
¨
an betreft, hĳ

werd de vader van S _idon,q zĳn
eerstgeborene, en Hethr 14 en
de Jebusiets en de Amoriett en
de Girgasietu 15 en de He-
vietv en de Arkiet en de Sinietw

16 en de Arvadietx en de Ze-
mariety en de Hamathiet.z

17 De zonen van Sema waren
_Elamb en _Assurc en Arp _achsadd

en Lude en _Aram,

En Uz en Hul en G _ether en
Mas.a

18 Wat Arp _achsad betreft,
hĳ werd de vader van S _elah,b

en S _elah zelfwerd de vader van
H _eber.c

19 En aan H _eber werden
twee zonen geboren. De naam
van de een was P _eleg,d om-
dat in zĳn dagen de aarde ver-
deeld werd; en de naam van
zĳn broer was J _oktan.

20 Wat J _oktan betreft, hĳ
werd de vader van Alm _o-
dad en S _elef en Hazarm _a-
veth en J _erahe 21 en Had _o-
ram en _Uzal en D _iklaf 22 en
_Obal en Ab _ima

¨
el en Sch _ebag

23 en _Ofirh en Hav _ilai en J _o-
bab;j al dezen waren de zonen
van J _oktan.

24 Sem,k

Arp _achsad,l

S _elah,m

25 H _eber,n

P _eleg,o

R _ehu,p

26 S _erug,q

N _ahor,r

T _erah,s

27 _Abram,t dat wil zeggen _Abra-
ham.u

28 De zonen van _Abraham wa-
ren _Isa

¨
akv en _Isma

¨
el.w

29 Dit is hun familieafkomst:
_Isma

¨
els eerstgeborene Neb _ajothx

en K _edary en _Adbe
¨
el en M _ibsam,z

30 M _isma en D _uma,a M _assa, H _a-
dadb en T _ema, 31 J _etur, N _afis
en K _edma.c Dit waren de zonen
van _Isma

¨
el.

32 Wat de zonen van Ket _urad

betreft, _Abrahams bĳvrouw,e zĳ
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baarde Z _imran en J _oksan en M _e-
dana en M _idianb en J _isbakc en
S _uah.d

En de zonen van J _oksan wa-
ren Sch _eba en D _edan.e

33 En de zonen van M _idianwa-
ren _Efaf en _Efer en H _anoch en
Ab _ida en Eld _a

¨
a.g

Al dezen waren de zonen van Ke-
t _ura.

34 En _Abraham werd de vader
van _Isa

¨
ak.h De zonen van _Isa

¨
ak

waren _Esaui en _Isra
¨
el.j

35 De zonen van _Esau waren
El _ifaz, R _ehu

¨
elk en J _e

¨
us en Ja _

¨
e-

lam en K _orach.l

36 De zonen van El _ifaz wa-
ren T _emanm en _Omar, Z _efo en
G _a

¨
etam, K _enazn en T _imnao en

_Amalek.p

37 De zonen van R _ehu
¨
el wa-

ren N _ahath, Z _era, S _amma en
M _izza.q

38 En de zonen van S _e
¨
ırr wa-

ren L _otan en S _obal en Z _ibeon en
_Anas en D _ison en _Ezer en D _isan.t

39 Ende zonenvan L _otanwa-
ren H _ori en H _omam. En L _otans
zuster was T _imna.u

40 De zonen van S _obal waren
_Alvan en Man _ahath en _Ebal, S _efo
en _Onam.v

En de zonen van Z _ibeon wa-
ren _Ajja en _Ana.w

41 De zonen van _Ana: D _ison.x

En de zonen van D _ison waren
H _emdan en _Esban en J _ithran en
Ch _eran.y

42 De zonen van _Ezerz waren
B _ilhan en Z _a

¨
avan en _Akan.a

De zonen van D _isan warenUz
en _Aran.b

43 Endit zĳn de koningen die in
het land _Edomc hebben geregeerd
voordat er enige koningd over de
zonen van _Isra

¨
el regeerde: B _ela,

de zoon van B _eor; de naam van
zĳn stad was Dinh _aba.e 44 Ten
slotte stierf B _ela, en J _obab, de
zoon van Z _era,f uit B _ozra,g ging in
zĳn plaats regeren. 45 Ten slot-
te stierf J _obab, en H _usam,h uit het
land van de Temanieten,i ging in
zĳn plaats regeren. 46 Ten slot-
te stierf H _usam, en H _adad,j de
zoon van B _edad, die M _idiank in

het veld van M _oab versloeg, ging
in zĳn plaats regeren. En de naam
van zĳn stad was _Avith.a 47 Ten
slotte stierf H _adad, en S _amla, uit
Masr _eka,b ging in zĳn plaats re-
geren. 48 Ten slotte stierf S _am-
la, en Saul, uit Reh _obothc aan
deRivier, ging in zĳn plaats rege-
ren. 49 Ten slotte stierf Saul,
en B _a

¨
al-H _anan, de zoon van _Ach-

bor,d ging in zĳn plaats regeren.
50 Ten slotte stierf B _a

¨
al-H _anan,

en H _adad ging in zĳn plaats re-
geren; en de naam van zĳn stad
was P _a

¨
u, en de naam van zĳn

vrouw was Mehet _abe
¨
el, de doch-

ter van M _atred, de dochter van
Mez _ahab.e 51 Ten slotte stierf
H _adad.

En de stamhoofden van _Edom
werden stamhoofd T _imna, stam-
hoofd _Alva, stamhoofd J _etheth,f

52 stamhoofd Oholib _ama, stam-
hoofd _Ela, stamhoofd P _inon,g

53 stamhoofd K _enaz, stamhoofd
T _eman, stamhoofd M _ibzar,h

54 stamhoofd M _agdi
¨
el, stam-

hoofd _Iram.i Dit waren de stam-
hoofdenj van _Edom.

2 Dit waren de zonen van _Is-
ra

¨
el:k R _uben,l S _imeon,m L _evin

en J _uda,o _Issascharp en Z _ebulon,q

2 Dan,r J _ozefs en B _enjamin,t N _af-
tali,u Gadv en _Aser.w

3 De zonen van J _uda waren
Erx en _Onany en S _elah.z De drie
werden hem geboren uit S _ua’s
dochter, de Kana

¨
anitische. En

Er, de eerstgeborene van J _uda,
werd slecht in de ogen van Je-
hovah, zodat hĳ hem ter dood
bracht.a 4 En het was T _amar,b

zĳn schoondochter, die hem P _e-
rezc en Z _era baarde. Alle zonen
van J _uda waren vĳf [in getal].

5 De zonen van P _erez waren
H _ezron en H _amul.d

6 En de zonen van Z _erae wa-
ren Z _imri en _Ethan en H _eman
en K _alkol en D _ara.f In het ge-
heel vĳf.
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7 En de zonen van K _armi:a

_Achar, die de banvloek over _Is-
ra

¨
el bracht,b die een daad van

ontrouw beging met betrek-
king tot het gebannene, dat
aan de vernietiging prĳsgege-
ven was.c

8 En de zonen van _Ethan:d

Az _arja.
9 En de zonen van H _ezron,e

die hem geboren werden, wa-
ren Jer _ahme

¨
elf en Ramg en Ke-

l _ubai.
10 Wat Ram betreft, hĳ

werd de vader van Ammi-
n _adab.h Ammin _adab op zĳn
beurt werd de vader van Na-
h _esson,i de overste van de
zonen van J _uda. 11 Nah _es-
son op zĳn beurt werd de
vader van S _alma.j S _alma op
zĳn beurt werd de vader van
B _oaz.k 12 B _oaz op zĳn beurt
werd de vader van _Obed.l

_Obed op zĳn beurt werd de
vader van _Isa

¨
ı.m 13 _Isa

¨
ı op

zĳn beurt werd de vader van
zĳn eerstgeborene El _iab,n en
Abin _adab,o de tweede, en S _i-
mea,p de derde, 14 Neth _ane-
el, de vierde, R _addai, de vĳfde,
15 _Ozem, de zesde, D _avid,q

de zevende. 16 En hun zus-
ters waren Zer _uja en Ab _iga

¨
ıl;r

en de zonen van Zer _uja wa-
ren Ab _isa

¨
ıs en J _oabt en _Asa

¨
el,u

drie. 17 Wat Ab _iga
¨
ıl betreft,

zĳ baarde Am _asa;v en de va-
der van Am _asa was de Isma

¨
e-

liet J _ether.w

18 Wat K _aleb betreft, de
zoon van H _ezron,x hĳ werd
de vader van zonen bĳ zĳn
vrouw Az _uba en bĳ J _erioth;
en dit waren haar zonen:
J _eser en S _obab en _Ardon.
19 Ten slotte stierf Az _uba.
Derhalve nam K _aleb _Efrathy

tot zich, die hem mettertĳd
Hurz baarde. 20 Hur op zĳn
beurt werd de vader van _Uri.a

_Uri op zĳn beurt werd de va-
der van Bez _ale

¨
el.b

21 En naderhand had H _ez-
ron betrekkingen met de doch-

ter van M _achir,a de vader van
G _ilead.b En hĳzelf nam haar
toen hĳ zestig jaar oud was,
maar zĳ baarde hem S _egub.
22 S _egub op zĳn beurt werd
de vader van J _a

¨
ır,c die in het

bezit kwam van drie
¨
entwin-

tig stedend in het land G _ilead.
23 Later namen G _esure en S _y-
ri

¨
ef hun H _avvoth-J _a

¨
ırg af, met

K _enathh en zĳn onderhorige
plaatsen, zestig steden. Al de-
zen waren de zonen van M _a-
chir, de vader van G _ilead.

24 En na de dood van H _ez-
roni in K _aleb- _Efratha, terwĳl
Ab _ia de vrouw van H _ezron
was, baarde zĳ hem voorts nog

_Ashur, de vader van Tek _oa.j

25 En de zonen van Jer _ah-
me

¨
el,k de eerstgeborene van

H _ezron, waren Ram,l de eerst-
geborene, en B _una en _Oren en

_Ozem, Ah _ia. 26 En Jer _ah-
me

¨
el had ten slotte nog een

andere vrouw, wier naam At _a-
ra was. Zĳ was de moeder
van _Onam. 27 En de zonen
van Ram,m de eerstgeborene
van Jer _ahme

¨
el, werden M _a

¨
az

en J _amin en _Eker. 28 En
de zonen van _Onamn werden
S _ammai en J _ada. En de zo-
nenvan S _ammai waren N _adab
en Ab _isur. 29 En de naam
van Ab _isurs vrouw was Ab _i-
cha

¨
ıl, die hem mettertĳd _Ach-

ban en M _olid baarde. 30 En
de zonen van N _adabo waren
S _eled en App _a

¨
ım. Maar S _eled

stierf zonder zonen. 31 En
de zonen van App _a

¨
ım: J _ise

¨
ı.

En de zonen van J _ise
¨
ı: S _esan;p

en de zonenvan S _esan: _Achlai.
32 En de zonen van J _ada, de
broer van S _ammai, waren J _e-
ther en J _onathan.Maar J _ether
stierf zonder zonen. 33 En
de zonen van J _onathan waren
P _eleth en Z _aza. Dit werden de
zonen van Jer _ahme

¨
el.

34 En S _esanq kreeg geen
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zonen, maar [alleen] dochters.
S _esan nu had een Egyptische
knechta wiens naam J _arha
was. 35 Daarom gaf S _esan
zĳn dochter aan zĳn knecht
J _arha tot vrouw, die hem met-
tertĳd _Attai baarde. 36 _At-
tai op zĳn beurt werd de vader
van N _athan. N _athan op zĳn
beurt werd de vader van Z _a-
bad.b 37 Z _abad op zĳn beurt
werd de vader van _Eflal. _Ef-
lal op zĳn beurt werd de vader
van _Obed. 38 _Obed op zĳn
beurt werd de vader van J _ehu.
J _ehu op zĳn beurt werd de
vader van Az _arja. 39 Az _ar-
ja op zĳn beurt werd de va-
der van H _elez. H _elez op zĳn
beurt werd de vader van El _a-
sa. 40 El _asa op zĳn beurt
werd de vader van S _ismai.
S _ismai op zĳn beurt werd de
vader van S _allum. 41 S _al-
lum op zĳn beurt werd de va-
der van Jek _amja. Jek _amja op
zĳn beurt werd de vader van
Elis _ama.

42 En de zonen van K _aleb,c

de broer van Jer _ahme
¨
el, wa-

ren M _esa, zĳn eerstgeborene,
die de vader was van Zif, en
de zonen van Mar _esa, de va-
der van H _ebron. 43 En de
zonen van H _ebron waren K _o-
rach en Tapp _uah en R _ekemen
S _ema. 44 S _ema op zĳn beurt
werd de vader van R _aham, de
vader van J _orkeam. R _ekem op
zĳn beurt werd de vader van
S _ammai. 45 En de zoon van
S _ammai was M _aon; en M _aon
was de vader van Beth-Zur.d

46 Wat _Efa betreft, de bĳ-
vrouw van K _aleb, zĳ baarde
H _aran en M _oza en G _azez. Wat
H _aran betreft, hĳ werd de va-
der van G _azez. 47 En de zo-
nen van J _ahdai waren R _egem
en J _otham en G _esan en P _elet
en _Efa en S _a

¨
af. 48 Wat K _a-

lebs bĳvrouw M _a
¨
acha betreft,

zĳ baarde S _eber en Tirh _a-
na. 49 Mettertĳd baarde zĳ
S _a

¨
af, de vader van Madm _an-

na,a S _eva, de vader van Mach-
b _ena en de vader van G _ibea.b

En K _alebsc dochter was _Ach-
sa.d 50 Dit werden de zonen
van K _aleb.

De zonen van Hur,e de
eerstgeborene van _Efratha:f

S _obal,g de vader van K _irjath-
Je _arim,h 51 S _alma, de va-
der van B _ethlehem,i H _aref,
de vader van Beth-G _ader.
52 En S _obal,j de vader van
K _irjath-Je _arim, kreeg zonen:
H _aro

¨
e, de helft van de Me-

nuchothieten. 53 En de fa-
milies van K _irjath-Je _arim
waren de Jethrietenk en de
Puthieten en de Sumathie-
ten en de Misra

¨
ıeten. Uit de-

zen zĳn de Zorathietenl en
de Estaolietenm voortgeko-
men. 54 De zonen van S _al-
ma waren B _ethlehemn en de
Netofathieten,o _Atroth-Beth-
J _oab en de helft van de Mana-
thieten, de Zorieten. 55 En
de families van de schrĳvers
die te J _abezp woonden, waren
de Tirathieten, de Simeathie-
ten, de Suchathieten. Dit wa-
ren de Kenietenq die afstam-
den van H _ammath, de vader
van het huis van R _echab.r

3 En dit werden de zonen van
D _avids die hem te H _ebront

werden geboren: de eerstgebore-
ne _Amnon,u van Ahin _oam,v de
Jizre

¨
elitische,w de tweede D _a-

ni
¨
el, van Ab _iga

¨
ıl,x de Karmeliti-

sche,y 2 de derde _Absalom,z de
zoon van M _a

¨
acha,a de dochter

van T _almai,b de koning van G _e-
sur,c de vierde Ad _onia,d de zoon
van H _aggith,e 3 de vĳfde Sef _at-
ja, vanAb _ital,f de zesde J _ithream,
van zĳnvrouw _Egla.g 4 Zes wer-
den er hem te H _ebron geboren; en
hĳ bleef daar zeven jaar en zes
maanden regeren, en drie

¨
endertig

jaar lang heeft hĳ te Jer _uzalem
geregeerd.h

5 En dezen werden hem te Je-
r _uzalemi geboren: S _imeaj en S _o-
babk en N _athanl en S _alomo,m vier
van Baths _eba,n de dochter van
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_Ammi
¨
el,a 6 en J _ibharb en Eli-

s _amac en Elif _elet,d 7 en N _ogah
en N _efeg en Jaf _ia,e 8 en Elis _a-
maf en _Eljada en Elif _elet,g negen,
9 allen zonen van D _avid, afge-
zien van de zonen van de bĳvrou-
wen, en hun zuster T _amar.h

10 En de zoon van S _alomo was
Reh _abeam,i diens zoon Ab _ia,j

diens zoon _Asa,k diens zoon J _o-
safat,l 11 diens zoon J _oram,m

diens zoon Ah _azia,n diens zoon
J _oas,o 12 diens zoon Am _azia,p

diens zoon Az _arja,q diens zoon
J _otham,r 13 diens zoon _Achaz,s

diens zoon Hizk _ia,t diens zoon
Man _asse,u 14 diens zoon _Amon,v

diens zoon Jos _ia.w 15 En de zo-
nen van Jos _ia waren de eerstge-
borene Joh _anan, de tweede J _oja-
kim,x de derde Zedek _ia,y de vierde
S _allum. 16 En de zonen van J _o-
jakim: zĳn zoon Jech _onja,z diens
zoon Zedek _ia. 17 En de zonen
van Jech _onja als gevangene wa-
ren zĳn zoon Se _althi

¨
ela 18 en

Malch _iram en Ped _aja en Sen _as-
sar, Jek _amja, H _osama en Ned _abja.
19 En de zonen van Ped _aja waren
Zerubb _abelb en S _ime

¨
ı; en de zonen

van Zerubb _abel waren Mes _ullam
en Han _anja (en Sel _omith was hun
zuster); 20 en Has _uba en _Ohel
en Ber _echja en Has _adja, J _usab-
H _esed, vĳf. 21 En de zonen van
Han _anja waren Pel _atjac en Jes _aja,
de zonen van [Jes _aja] Ref _aja, de
zonen van [Ref _aja] _Arnan, de zo-
nen van [ _Arnan] Ob _adja, de zonen
van [Ob _adja] Sech _anja; 22 en de
zonenvan Sech _anja: Sem _aja, en de
zonen van Sem _aja: H _attus en J _i-
gal en Bar _iah en Ne _arja en S _afat,
zes. 23 En de zonen van Ne _arja
waren Elj _o

¨
enai en Hizk _ia en Az-

r _ikam, drie. 24 En de zonen van
Elj _o

¨
enai waren Hod _avja en _Eljasib

enPel _aja en _Akkub en Joh _anan en
Del _aja en An _ani, zeven.

4 De zonen van J _udawaren P _e-
rez,d H _ezrone en K _armif en

Hurg en S _obal.h 2 Wat Re _ajai be-
treft, de zoon van S _obal, hĳ werd
de vader van J _ahath; J _ahath op
zĳn beurt werd de vader van Ah _u-

mai en L _ahad. Dit waren de fa-
milies van de Zorathieten.a 3 En
dit waren [de zonen van] de vader
van _Etam:b J _izre

¨
elc en J _isma en

J _idbas (en de naam van hun zus-
ter was Hazlelp _oni) 4 en Pn _u

¨
el,

de vader van G _edor,d en _Ezer, de
vader van H _usa. Dit waren de zo-
nen van Hur,e de eerstgeborene
van _Efratha, de vader van B _ethle-
hem.f 5 En _Ashur,g de vader van
Tek _oa,h kreeg twee vrouwen: H _ela
en N _a

¨
ara. 6 Mettertĳd baarde

N _a
¨
ara hem Ah _uzzam en H _efer en

T _emeni en Ah _astari. Dit waren de
zonenvan N _a

¨
ara. 7 En de zonen

van H _ela waren Z _ereth, J _izhar en

_Ethnan. 8 Wat Koz betreft, hĳ
werd de vader van _Anub en Hazo-
b _eba en de families van Ah _arhel,
de zoon van H _arum.

9 En J _abezi werd aanzienlĳkerj

dan zĳn broers; en het was zĳn
moeder die hem de naam J _abez
gaf, door te zeggen: „Ik heb hem
met smart gebaard.”k 10 En J _a-
bez ging de Godvan _Isra

¨
el aanroe-

penl en zei: „Indien gĳ mĳ zonder
mankeren zult zegenenm en inder-
daad mĳn gebied zult uitbreidenn

en uw hando werkelĳk met mĳ
blĳkt te zĳn, en gĳ [mĳ] werkelĳk
voor rampspoed behoedt,p dat die
mĳ niet moge derenq —” Bĳgevolg
bracht God [tot stand] wat hĳ ge-
vraagd had.r

11 Wat K _elub betreft, de broer
van S _uha, hĳ werd de vader van
M _ehir, die de vader was van

_Eston. 12 _Eston op zĳn beurt
werd de vader van Beth-R _afa
en Pas _eah en Teh _inna, de vader
van Ir-N _ahas. Dit waren de man-
nen van R _echa. 13 En de zo-
nen van K _enazs waren _Othni

¨
elt

en Ser _aja, en de zonen van _Oth-
ni

¨
el: H _athath. 14 Wat Me _ono-

thai betreft, hĳ werd de vader
van _Ofra. Wat Ser _aja betreft,
hĳ werd de vader van J _oab, de
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vader van Ge-H _arasjim; want
handwerksliedena werden zĳ.

15 En de zonen van K _aleb,b de
zoon van Jef _unne,c waren _Iru, _Ela
en N _a

¨
am; en de zonen van _Ela:

K _enaz. 16 En de zonen van Je-
h _allelel waren Zif en Z _ifa, Tir _ea
en As _are

¨
el. 17 En de zonen van

_Ezra waren J _ether en M _ered en
_Efer en J _alon; en zĳ werd zwanger
van M _irjam en S _ammai en J _isbah,
de vader van Estem _oa.d 18 Wat
zĳn joodse vrouw betreft, zĳ baar-
de J _ered, de vader van G _edor, en
H _eber, de vader van S _ocho, en Je-
k _uthi

¨
el, de vader van Zan _oah. En

dit waren de zonen van B _ithja, de
dochter van Farao, die M _ered ge-
nomen had.

19 En de zonen van Hod _ia’s
vrouw, de zuster van N _aham, wa-
ren de vader van Keh _ila,e de Gar-
miet, en Estem _oa, de Ma

¨
acha-

thiet. 20 Ende zonenvan S _imon
waren _Amnon en R _inna, Ben-H _a-
nan en T _ilon. En de zonen van J _i-
se

¨
ı waren Z _oheth en Ben-Z _oheth.

21 De zonen van S _elah,f de zoon
van J _uda, waren Er, de vader van
L _echa, en L _ada, de vader van Ma-
r _esa, en de families van het huis
van de vervaardigers van fĳn
weefselg van het huis van As-
b _ea; 22 en J _okim en de mannen
van Koz _eba en J _oas en S _araf, die
eigenaars werden van Moabiti-
sche vrouwen,h en Jas _ubi-L _ehem.
En de gezegden zĳn van oude
overlevering.i 23 Zĳ waren de
pottenbakkersj en de inwoners
van N _eta

¨
ım en Ged _era. Zĳ woon-

den daar bĳ de koning in zĳn
werk.k

24 De zonen van S _imeon wa-
ren N _emu

¨
ell en J _amin,m J _arib,

Z _era, Saul,n 25 diens zoon S _al-
lum, diens zoon M _ibsam, diens
zoon M _isma. 26 En de zonen
van M _isma: zĳn zoon H _ammu

¨
el,

diens zoon Z _akkur, diens zoon
S _ime

¨
ı. 27 En S _ime

¨
ı had zestien

zonen en zes dochters; maar zĳn
broers hadden niet veel zonen,
en geen van hun families had er
zoveel als de zonen van J _uda.o

28 En zĳ bleven wonen in Ber-
s _ebaa en M _oladab en H _azar-S _ualc

29 en in B _ilhad en in _Ezeme en
in Th _oladf 30 en in Beth _u

¨
elg en

in H _ormah en in Z _iklagi 31 en
in Beth-M _arkaboth en in H _azar-
S _usimj en in Beth-B _iri en in Sa

¨
a-

r _a
¨
ım.k Dit waren hun steden tot-

dat D _avid regeerde.

32 En hun nederzettingen wa-
ren _Etam en _A

¨
ın, R _immon en

T _ochen en _Asan,l vĳf steden.
33 En al hun nederzettingen die
rondom deze steden lagen, wa-
ren tot aan B _a

¨
al.m Dit waren hun

woonplaatsen en hun geslachts-
registers voor hen. 34 En Me-
s _obab en J _amlech en J _osa, de zoon
van Am _azia, 35 en J _o

¨
el en J _ehu,

de zoon van Jos _ibja, de zoon van
Ser _aja, de zoon van _Asi

¨
el, 36 en

Elj _o
¨
enai en Ja

¨
ak _oba en Jesoh _a-

ja en As _aja en Ad _i
¨
el en Jes _imi

¨
el

en Ben _aja, 37 en Z _iza, de zoon
van S _ife

¨
ı, de zoon van _Allon, de

zoonvan Jed _aja, de zoonvan S _im-
ri, de zoon van Sem _aja. 38 De-
zen die met name werden opge-
nomen, waren de oversten in hun
families,n en het huisgezin zelf
van hun voorvaders nam in tal-
rĳkheid toe. 39 En zĳ gingen
toen naar de toegangsweg van
G _edor, helemaal tot aan het oos-
ten van het dal, om weide te zoe-
ken voor hun kleinveekudden.
40 Ten slotte vonden zĳ vette en
goede weide,o en het land was
vrĳ uitgestrekt en genoot rustp

en was onbezorgd; want zĳ die
daar in vroeger tĳden woonden,
[stamden af] van Cham.q 41 En
deze met name opgetekenden
kwamen daar voorts in de da-
gen van Hizk _ia,r de koning van
J _uda, en sloegens de tenten van
de Chamieten en de M _e

¨
unim die

zich daar bevonden, zodat zĳ hen
aan de vernietiging prĳsgaven,t

tot op deze dag; en zĳ gingen daar
in hun plaats wonen, omdat daar
weideu was voor hun kleinvee-
kudden.

42 En uit hen waren er enke-
len van de zonen van S _imeon die
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naar het gebergte S _e
¨
ıra gingen,

vĳfhonderd man, met Pel _atja en
Ne _arja en Ref _aja en _Uzzi

¨
el, de

zonen van J _ise
¨
ı, aan het hoofd.

43 En zĳ sloegen vervolgens het
overblĳfsel dat ontkomen was van

_Amalekb neer, en zĳ bleven daar
wonen tot op deze dag.

5 En de zonen van R _uben,c de
eerstgeborene van _Isra

¨
el —

want hĳ was de eerstgeborene;d

maar omdat hĳ de legerstede van
zĳn vader had ontwĳd,e werd
zĳn eerstgeboorterecht gegeven
aan de zonen van J _ozef,f de zoon
van _Isra

¨
el, zodat hĳ niet in het

geslachtsregister ingeschreven
mocht worden voor het eerstge-
boorterecht. 2 Want J _udag zelf
bleek superieur te zĳn onder zĳn
broeders, en degene die tot leider
[bestemd] was, kwam uit hem;h

maar het eerstgeboorterecht was
van J _ozefi — 3 de zonenvan R _u-
ben, de eerstgeborene van _Isra

¨
el,

waren H _anochj en P _allu,k H _ez-
ron en K _armi.l 4 De zonen van
J _o

¨
el: zĳn zoon Sem _aja, diens zoon

Gog, diens zoon S _ime
¨
ı, 5 diens

zoon M _icha, diens zoon Re _aja,
diens zoon B _a

¨
al, 6 diens zoon

Be _
¨
era, die door T _ilgath-Piln _eser,m

de koning van Ass _yri
¨
e, in bal-

lingschap werd gevoerd; hĳ was
een overste van de Rubenieten.
7 En zĳn broeders, volgens hun
families, toen zĳ volgens hun af-
stammelingen in het geslachtsre-
gistern werden ingeschreven, wa-
ren Je _

¨
ı
¨
el, het hoofd, en Zachar _ia,

8 en B _ela, de zoon van _Azaz, de
zoon van S _ema, de zoon van J _o

¨
elo

— hĳ woonde in _Aro
¨
erp en tot aan

N _eboq en B _a
¨
al-M _eon.r 9 Zelfs in

oostelĳke richting woonde hĳ tot
waar men komt in de wildernis
bĳ de rivier de _E _ufraat,s want
hunvee zelfwas talrĳk geworden
in het land G _ilead.t 10 En in de
dagen van Saul voerden zĳ oor-
log met de Hagrieten,u die door
hun hand kwamen te vallen; en
zowoonden zĳ in hun tenten over
heel het gebied ten oosten van
G _ilead.

11 Wat de zonen van Gada te-
genover hen betreft, zĳ woonden
in het land B _asanb tot aan S _alcha.c

12 J _o
¨
el was het hoofd, en S _afam

de tweede, en Ja _
¨
enai en S _afat in

B _asan. 13 En hun broeders die
tot het huis van hun voorvaders
behoorden, waren M _icha

¨
el en Me-

s _ullam en S _eba en J _orai en J _akan
en Z _ia en H _eber, zeven. 14 Dit
waren de zonen van Ab _icha

¨
ıl, de

zoon van H _uri, de zoon van Ja-
r _oah, de zoon van G _ilead, de zoon
van M _icha

¨
el, de zoon van Jes _isai,

de zoon van J _ahdo, de zoon van
Buz; 15 _Ahi, de zoonvan _Abdi

¨
el,

de zoon van G _uni, hoofd van het
huis van hun voorvaders. 16 En
zĳ bleven wonen in G _ilead,d in B _a-
sane en in zĳn onderhorige plaat-
senf en op alle weidegronden van
S _aron tot aan hun uiterste gren-
zen. 17 Zĳ werden allen in het
geslachtsregister opgenomen in
de dagen van J _otham,g de koning
van J _uda, en in de dagen van Jer _o-
beam,h de koning van _Isra

¨
el.

18 Wat de zonen van R _uben en
deGadieten en dehalve stam Ma-
n _asse betreft, van degenen die
dapperei lieden waren, mannen
die schild en zwaard droegen en
de boog spanden en geoefend wa-
ren in de strĳd, waren er vier-
enveertigduizend zevenhonderd
zestig die in het leger uittrok-
ken.j 19 En zĳ gingen oorlog
voeren met de Hagrieten,k en J _e-
turl en N _afism en N _odab. 20 En
zĳ werden [in de strĳd] tegen
hen geholpen, zodat de Hagrie-
ten en allen die bĳ hen waren,
in hun hand werden gegeven,
want zĳ riepen in de strĳd tot
God om hulp,n en hĳ liet zich
ten gunste van hen verbidden,
omdat zĳ op hem vertrouwden.o

21 En zĳ voerden ten slotte hun
vee weg:p hun kamelen, vĳftig-
duizend, en schapen, tweehon-
derd vĳftig duizend, en ezels,
tweeduizend, en menselĳke zie-
len, honderdduizend.q 22 Want
er waren veel verslagenen ge-
vallen, omdat de strĳd van de
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[ware] God [uitging].a En zĳ ble-
ven op hun plaats wonen tot aan
de tĳd van de ballingschap.b

23 Wat de zonen van de halve
stam Man _assec betreft, zĳ woon-
den in het land vanaf B _asand tot
B _a

¨
al-H _ermone en S _enirf en de berg

H _ermon.g Zĳzelf werden talrĳk.
24 En dit waren de hoofden van
het huis van hun voorvaders: _Efer
en J _ise

¨
ı en _Eli

¨
el en _Azri

¨
el en Jere-

m _ia en Hod _avja en J _ahdi
¨
el, man-

nen die dappere, sterke lieden wa-
ren, mannen van vermaardheid,
hoofden van het huis van hun
voorvaders. 25 En zĳ gingen on-
trouw handelen jegens de God
van hun voorvaders en immorele
gemeenschap hebbenh met de go-
deni van de volken van het land,
die God van voor hun aangezicht
had verdelgd. 26 Dientengevol-
ge wekte de God van _Isra

¨
el de

geest opj van Pul,k de koning van
Ass _yri

¨
e,l ja, de geest van T _ilgath-

Piln _eser,m de koning van Ass _yri
¨
e,

zodat hĳ degenen van de Rube-
nieten en van de Gadieten en van
de halve stam Man _asse in balling-
schap voerden en hen bracht naar
H _alaho en H _abor en H _ara en de ri-
vier de G _ozan [omer te blĳven] tot
op deze dag.

6 De zonen van L _evip waren
G _erson,q K _ehathr en Mer _ari.s

2 En de zonen van K _ehath wa-
ren _Amram,t J _izharu en H _ebronv

en _Uzzi
¨
el.w 3 En de zonen van

_Amramx waren A _
¨
arony en M _o-

zes,z en dan was er M _irjam.a En
de zonen van A _

¨
aron waren N _a-

dabb en Ab _ihu,c Ele _azard en _Itha-
mar.e 4 Wat Ele _azarf betreft, hĳ
werd de vader van P _inehas.g P _i-
nehas zelf werd de vader van
Abis _ua.h 5 Abis _ua op zĳn beurt
werd de vader van B _ukki; B _ukki
op zĳn beurt werd de vader van
_Uzzi.i 6 _Uzzi op zĳn beurt werd

de vader van Zer _ahja; Zer _ahja op
zĳn beurt werd de vader van M _e-
rajoth.j 7 M _erajoth zelf werd de
vader van Am _arja; Am _arja op zĳn
beurt werd de vader van Ah _itub.k

8 Ah _itub op zĳn beurt werd de
vader van Z _adok;l Z _adok op zĳn

beurt werd de vader van Ahi-
m _a

¨
az.a 9 Ahim _a

¨
az op zĳn beurt

werd de vader van Az _arja. Az _arja
op zĳn beurt werd de vader van
Joh _anan. 10 Joh _anan op zĳn
beurt werd de vader van Az _arja.b

Hĳ was het die in het huis dat S _a-
lomo te Jer _uzalem gebouwd had,
als priester diende.

11 En Az _arja werd de vader
van Am _arja.c Am _arja op zĳn
beurt werd de vader van Ah _itub.d

12 Ah _itub op zĳn beurt werd de
vader van Z _adok.e Z _adok op zĳn
beurt werd de vader van S _allum.
13 S _allum op zĳn beurt werd de
vader van Hilk _ia. Hilk _iaf op zĳn
beurt werd de vader van Az _ar-
ja. 14 Az _arja op zĳn beurt werd
de vader van Ser _aja.g Ser _aja op
zĳn beurt werd de vader van J _o-
zadak.h 15 En J _ozadak was het
die heenging toen Jehovah J _uda
en Jer _uzalem door de hand van
Nebukadn _ezar in ballingschap
voerde.

16 De zonen van L _evii wa-
ren G _ersom, K _ehath en Mer _ari.
17 En dit zĳn de namen van de
zonen van G _ersom: L _ibnij en S _i-
me

¨
ı.k 18 En de zonen van K _e-

hathl waren _Amramm en J _izhar
en H _ebron en _Uzzi

¨
el.n 19 De zo-

nen van Mer _ari waren M _ahli en
M _usi.o

En dit waren de families van de
levieten volgens hun voorvaders:p

20 Van G _ersom: zĳn zoon L _ib-
ni,q diens zoon J _ahath, diens zoon
Z _imma, 21 diens zoon J _oah,r

diens zoon _Iddo, diens zoon Z _era,
diens zoon Je _athrai. 22 De zo-
nen van K _ehath waren zĳn zoon
Ammin _adab, diens zoon K _orach,s

diens zoon _Assir, 23 diens zoon
Elk _ana en diens zoon _Ebjasaft

en diens zoon _Assir; 24 diens
zoon T _ahath, diens zoon _Uri

¨
el,

diens zoon Uzz _ia en diens zoon
Saul. 25 En de zonen van Elk _a-
nau waren Am _asai en Ah _imoth.
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26 Wat Elk _ana betreft, de zonen
van Elk _anawaren zĳn zoon Z _ofaia

en diens zoon N _ahath, 27 diens
zoon El _iab,b diens zoon Jer _oham,
diens zoon Elk _ana.c 28 En de
zonen van S _amu

¨
eld waren de

eerstgeborene [J _o
¨
el] en de tweede,

Ab _ia.e 29 De zonen van Mer _ari
waren M _ahli,f diens zoon L _ibni,
diens zoon S _ime

¨
ı, diens zoon _Uzza,

30 diens zoon S _imea, diens zoon
Hagg _ia, diens zoon As _aja.

31 En dit waren degenen die
D _avidg belastte met de leiding
van de zang in het huis van Jeho-
vah, nadat deArkeen rustplaatsh

had [gevonden]. 32 En zĳ wer-
den dienareni bĳ de zangj v

´
o

´
or

de tabernakel van de tent der
samenkomst, totdat S _alomo het
huis van Jehovah bouwde te Je-
r _uzalem;k en zĳ bleven hun dienst
vervullen overeenkomstig hun
opdracht.l 33 En dit waren de
dienstdoenden en ook hun zonen:
Van de zonen van de Kehathie-
ten: H _emanm de zanger, de zoon
van J _o

¨
el,n de zoon van S _amu

¨
el,o

34 de zoon van Elk _ana,p de zoon
van Jer _oham, de zoon van _Eli

¨
el,q

de zoon van T _oah, 35 de zoon
van Zuf,r de zoon van Elk _ana, de
zoon van M _ahath, de zoon van
Am _asai, 36 de zoon van Elk _a-
na, de zoon van J _o

¨
el, de zoon

van Az _arja, de zoon van Zef _an-
ja, 37 de zoon van T _ahath, de
zoon van _Assir, de zoon van _Ebja-
saf,s de zoonvanK _orach,t 38 de
zoonvan J _izhar,u de zoonvan K _e-
hath, de zoon van L _evi, de zoon
van _Isra

¨
el.

39 Wat zĳn broeder _Asafv be-
treft, die aan zĳn rechterhand
dienst deed, _Asaf was de zoon
van Ber _echja,w de zoon van S _i-
mea, 40 de zoon van M _icha

¨
el,

de zoon van Ba
¨
es _eja, de zoon van

Malk _ia, 41 de zoon van _Ethni,
de zoon van Z _era, de zoon van
Ad _aja, 42 de zoon van _Ethan,
de zoon van Z _imma, de zoon van
S _ime

¨
ı, 43 de zoon van J _ahath,x

de zoon van G _ersom,y de zoon
van L _evi.

44 Wat de zonenvan Mer _aria be-
treft, hun broeders aan de linker-
hand, daar was _Ethan,b de zoon
van K _isi,c de zoon van _Abdi, de
zoon van M _alluch, 45 de zoon
van Has _abja, de zoon van Am _a-
zia, de zoon van Hilk _ia, 46 de
zoonvan _Amzi, de zoonvan B _ani,
de zoon van S _emer, 47 de zoon
van M _ahli, de zoon van M _usi,d de
zoon van Mer _ari,e de zoon van
L _evi.

48 En hun broeders, de levie-
ten,f waren degenen die gegeven
waren voor de gehele dienstg van
de tabernakel van het huis van de
[ware] God. 49 En A _

¨
aronh en

zĳn zonen brachten offerrooki op
het brandofferaltaarj en op het
reukaltaark voor al het werk van
de allerheiligste dingen en om
verzoening te doenl voor _Isra

¨
el,m

naar alles wat M _ozes, de knecht
van de [ware] God, geboden had.
50 En dit waren de zonen van
A _

¨
aron:n zĳn zoon Ele _azar,o diens

zoon P _inehas,p diens zoon Abi-
s _ua,q 51 diens zoon B _ukki, diens
zoon _Uzzi, diens zoon Zer _ahja,r

52 diens zoon M _erajoth,s diens
zoon Am _arja, diens zoon Ah _itub,t

53 diens zoon Z _adok,u diens zoon
Ahim _a

¨
az.v

54 En dit waren hunwoonplaat-
sen volgens hun ommuurde kam-
pementen in hun gebied,w voor
de zonen van A _

¨
aron die tot de

familie van de Kehathietenx be-
hoorden, want het lot was hun te
beurt gevallen. 55 Bĳgevolg ga-
ven zĳ hun H _ebrony in het land
van J _uda met zĳn omliggende
weidegronden. 56 En het akker-
land van de stad en haar neder-
zettingenz gaven zĳ aan K _aleb,a de
zoonvan Jef _unne.b 57 Enaan de
zonenvan A _

¨
aron gaven zĳ de toe-

vluchtssteden:c H _ebron,d en L _ib-
nae met zĳn weidegronden en
J _attirf en Estem _oag met zĳn wei-
degronden, 58 en Ch _ilenh met
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zĳn weidegronden, D _ebira met
zĳn weidegronden, 59 en _Asanb

met zĳn weidegronden en Beth-
S _emesc met zĳn weidegronden;
60 enuit de stamB _enjamin, G _ebad

met zĳn weidegronden en _Ale-
methe met zĳn weidegronden en

_Anathothf met zĳn weidegronden.
Al hun steden waren dertieng ste-
den onder hun families.

61 En aan de overgebleven zo-
nen van K _ehath [gaven zĳ] uit de
familie van de stam, uit de halve
stam, de helft van Man _asse, door
het lot tienh steden.

62 En aan de zonen van G _er-
somi volgens hun families [gaven
zĳ] uit de stam _Issascharj en uit
de stam _Aserk enuit de stam N _af-
talil en uit de stam Man _assem in
B _asan, dertien steden.

63 Aan de zonen van Mer _arin

volgens hun families [gaven zĳ]
uit de stam R _ubeno en uit de
stam Gadp en uit de stam Z _ebu-
lonq door het lot twaalf steden.

64 Zo gaven de zonen van _Is-
ra

¨
el aan de levietenr de steden

met hun weidegronden.s 65 Bo-
vendien gaven zĳ door het lot uit
de stam van de zonen van J _udat

en uit de stam van de zonen van
S _imeonu en uit de stamvan de zo-
nen van B _enjaminv deze steden,
die zĳ voortsmet namenoemden.

66 En sommige van de families
van de zonen van K _ehath kregen
de steden van hun gebied uit de
stam _Efra

¨
ım.w 67 Bĳgevolg ga-

ven zĳ hun de toevluchtssteden:
S _ichemx met zĳn weidegronden
in het bergland van _Efra

¨
ım, en

G _ezery met zĳn weidegronden,
68 en J _okmeamz met zĳn weide-
gronden en Beth-H _orona met zĳn
weidegronden, 69 en _Ajalonb

met zĳn weidegronden en Gath-
R _immonc met zĳn weidegron-
den; 70 en uit de halve stam
Man _asse, _Anerd met zĳn wei-
degronden en B _ileame met zĳn
weidegronden, voor de familie
van de overgebleven zonen van
K _ehath.f

71 En aan de zonen van G _er-
soma [gaven zĳ] uit de familie van
de halve stam Man _asse, Gol _anb in
B _asan met zĳn weidegronden en

_Astarothc met zĳn weidegronden;
72 en uit de stam _Issaschar, K _e-
desd met zĳn weidegronden en
D _aberathe met zĳn weidegronden,
73 en R _amothf met zĳn weide-
gronden en _Anemg met zĳn weide-
gronden; 74 enuit de stam _Aser,
M _asal met zĳn weidegronden en
_Abdonh met zĳn weidegronden,
75 en H _ukoki met zĳn weidegron-
den en R _ehobj met zĳn weidegron-
den; 76 en uit de stam N _aftali,k

K _edesl in Galil _eam met zĳn wei-
degronden en H _ammon met zĳn
weidegronden en Kirjath _a

¨
ımn met

zĳn weidegronden.

77 Aan de overgebleven zonen
van Mer _ari [gaven zĳ] uit de stam
Z _ebulon,o Rimm _onop met zĳn wei-
degronden, T _abor met zĳn weide-
gronden, 78 en in de Jordaan-
streek bĳ J _ericho, ten oosten
van de Jord _a _an, uit de stam R _u-
ben,q B _ezerr in de wildernis met
zĳn weidegronden en J _ahazs met
zĳnweidegronden, 79 en Ked _e-
motht met zĳn weidegronden en
M _efa

¨
athu met zĳn weidegronden;

80 en uit de stam Gad,v R _amothw

in G _ilead met zĳn weidegronden
en Mahan _a

¨
ımx met zĳn weide-

gronden, 81 en H _esbony met zĳn
weidegronden en Ja _

¨
ezerz met zĳn

weidegronden.

7 De zonen van _Issaschar nu
waren T _olaa en P _ua,b J _asub

en S _imron,c vier. 2 En de zo-
nen van T _olawaren _Uzzi en Ref _a-
ja en J _eri

¨
el en J _ahmai en J _ib-

sam en S _emu
¨
el, hoofden van het

huis van hun voorvaders. Van
T _ola waren er dappere, sterke
mannen, volgens hun afstamme-
lingen. Hun aantal was in de da-
gen van D _avidd twee

¨
entwintig-

duizend zeshonderd. 3 En de
zonen van _Uzzi waren: Jizr _ahja;
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en de zonen van Jizr _ahja waren
M _icha

¨
el en Ob _adja en J _o

¨
el, Jis-

s _ia, , vĳf, allemaal hoofden.
4 En bĳ hen waren, volgens hun
afstammelingen, naar het huis
van hun voorvaders, legertroe-
pen voor de oorlog, zesendertig-
duizend [man], want zĳ hadden
veel vrouwen en zonen.a 5 En
hun broeders uit alle families van

_Issaschar waren dappere, sterke
mannen,b zevenentachtigduizend
volgens de inschrĳving van hen
allen in het geslachtsregister.c

6 [De zonen van] B _enjamind

waren B _elae en B _echerf en Je-
d _ia

¨
el,g drie. 7 En de zonen van

B _elah waren _Ezbon en _Uzzi en _Uz-
zi

¨
el en J _erimoth en _Iri, vĳf, hoof-

den van het huis van hun voor-
vaders, dappere, sterke mannen;
en hun inschrĳving in het ge-
slachtsregisteri was twee

¨
entwin-

tigduizend vierendertig. 8 En
de zonen van B _echer waren Ze-
m _ira en J _oas en Eli _

¨
ezer en Elj _o

¨
e-

nai en _Omri en J _eremoth en Ab _ia
en _Anathoth en _Alemeth; al de-
zen waren de zonen van B _echer.
9 En hun inschrĳving in het ge-
slachtsregisterj volgens hun af-
stammelingen met betrekking tot
de hoofden van het huis van hun
voorvaders, dappere, sterke man-
nen, was twintigduizend twee-
honderd. 10 En de zonen van Je-
d _ia

¨
el:k B _ilhan; en de zonen van

B _ilhan waren J _e
¨
us en B _enjamin

en _Ehud en Ken _a
¨
ana en Z _ethan

en T _arsis en Ahis _ahar. 11 Al
dezen waren de zonen van Je-
d _ia

¨
el, naar de hoofden van hun

voorvaders, dappere, sterke man-
nen,l zeventienduizend tweehon-
derd, die in het leger ten strĳde
uittrokken.

12 En de S _uppimm en de H _up-
pimn waren de zonen van Ir;o de
H _usimwaren de zonen van _Aher.

13 De zonen van N _aftalip wa-
ren J _ahzi

¨
elq en G _unir en J _ezer en

S _allum,s de zonen van B _ilha.t

14 De zonen van Man _asseu wa-
ren: _Asri

¨
el, die zĳn Syrische bĳ-

vrouw [hem] baarde. (Zĳ baar-

de M _achir,a de vader van G _ilead.
15 En M _achir zelf nam een vrouw
voor H _uppim en voor S _uppim, en
de naam van zĳn zuster was M _a-
acha.) En de naam van de twee-
de was Zel _afead,b maar Zel _afead
kreeg dochters.c 16 Mettertĳd
baarde M _a

¨
acha, M _achirs vrouw,

een zoon en gaf hem de naam P _e-
res; en de naam van zĳn broer
was S _eres; en zĳn zonen waren
_Ulam en R _ekem. 17 En de zo-

nen van _Ulam: B _edan. Dit wa-
ren de zonen van G _ilead, de zoon
van M _achir, de zoon van Man _asse.
18 En zĳn zuster was Hammol _e-
cheth. Zĳ baarde _Ishod en Abi _

¨
e-

zerd en M _achla. 19 En de zonen
van Sem _ida werden Ah _ian en S _i-
chem en L _ikhi en An _iam.

20 En de zonen van _Efra
¨
ıme

waren: S _utelahf en diens zoon
B _ered en diens zoon T _ahath en
diens zoon El _ada en diens zoon
T _ahath, 21 en diens zoon Z _a-
bad en diens zoon S _utelah en

_Ezer en _Elad. En de mannen van
Gathg die in het land geboren wa-
ren, doodden hen, omdat zĳ waren
afgedaald om hun vee weg te ne-
men. 22 En _Efra

¨
ım, hun vader,

bedreef vele dagen rouw,h en zĳn
broeders kwamen voortdurend
om hem te troosten. 23 Nader-
hand had hĳ betrekkingen met
zĳn vrouw, zodat zĳ zwanger
werdi en een zoon baarde. Maar
hĳ gaf hemde naamBer _ia, omdat
zĳ zich met rampspoedj in zĳn
huis bevond. 24 En zĳn dochter
was S _e

¨
era, en zĳ bouwde ten slot-

te Beth-H _oron,k het lagel en het
hoge,m en _Uzzen-S _e

¨
era. 25 En

danwas erR _efah, zĳn zoon, en R _e-
sef, en diens zoon T _elah, en diens
zoon T _ahan, 26 diens zoon L _a-
dan, diens zoon Amm _ihud, diens
zoon Elis _ama, 27 diens zoon
Nun,n diens zoon Jeh _osua.o

28 En hun bezit en hun woon-
plaatsen waren B _ethelp en zĳn
onderhorige plaatsen en, naar
het oosten, N _a

¨
aranq en, naar het

westen, G _ezerr en zĳn onderho-
rige plaatsen, en S _ichems en zĳn
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onderhorige plaatsen helemaal
tot aan G _aza en zĳn onderhori-
ge plaatsen; 29 en aan de zĳde
van de zonen van Man _asse, Beth-
S _eana en zĳn onderhorige plaat-
sen, T _a

¨
anachb en zĳn onderho-

rige plaatsen, Meg _iddoc en zĳn
onderhorige plaatsen, Dord en
zĳn onderhorige plaatsen. Daar-
in woonden de zonen van J _ozef,e

de zoon van _Isra
¨
el.

30 De zonen van _Aserf waren
J _imnag en J _isva en J _isvih en Be-
r _ia;i en S _erah was hun zuster.
31 En de zonen van Ber _ia wa-
ren H _eber en M _alki

¨
el, die de va-

der was van Birz _avith. 32 Wat
H _eber betreft, hĳ werd de vader
van J _aflet en S _omer en H _otham,
en van hun zuster S _ua. 33 En
de zonen van J _aflet waren P _asach
en B _imhal en _Asvath. Dit waren
de zonenvan J _aflet. 34 Ende zo-
nen van S _emer waren _Ahi en R _o-
hega, Jeh _ubba en _Aram. 35 En
de zonen van zĳn broer H _elem wa-
ren Z _ofah en J _imna en S _eles en

_Amal. 36 De zonen van Z _ofah
waren S _uah en Harn _efer en S _ual
en B _eri en J _imra, 37 B _ezer en
Hod en S _amma en S _ilsa en J _ith-
ran en Be _

¨
era. 38 En de zonen

van J _etherwaren Jef _unne en P _is-
pa en _Ara. 39 En de zonen van
_Ulla waren _Arah en H _anni

¨
el en

R _izja. 40 Al dezen waren de zo-
nen van _Aser, hoofdenj van het
huis van de voorvaders, uitge-
lezen, dappere,k sterke mannen,
hoofden van de oversten; en hun
inschrĳving in het geslachtsre-
gisterl was bĳ het leger in de oor-
log. Hun aantal was zesentwin-
tigduizend man.m

8 Wat B _enjaminn betreft, hĳ
werd de vader van B _ela,o zĳn

eerstgeborene, _Asbel,p de tweede,
en _Ahrah,q de derde, 2 N _oha,r de
vierde, en R _afa, de vĳfde. 3 En
B _ela kreeg zonen: _Addar en G _eras

en Ab _ihud, 4 en Abis _ua en Na _
¨
a-

man en Ah _oah, 5 en G _era en Se-
f _ufant en H _uram.u 6 En dit wa-
ren de zonen van _Ehud. Dit waren
de hoofden van [de huizen van]

voorvaders die tot de inwoners
van G _ebaa behoorden, en men
voerde hen voorts in ballingschap
naar Man _ahath. 7 En Na _

¨
aman

en Ah _ia; en G _era — hĳ was het die
hen in ballingschap voerde, en hĳ
werd de vader van _Uzza en Ach _i-
hud. 8 Wat Sahar _a

¨
ım betreft,

hĳ werd de vader van [kinderen]
in het veldb van M _oab, nadat hĳ
hen weggezonden had. H _usim en
B _a

¨
arawaren zĳnvrouwen. 9 En

bĳ zĳn vrouw H _odes werd hĳ de
vader van J _obab en Z _ibja en M _esa
en M _alkam, 10 en J _e

¨
uz en S _och-

ja en M _irma. Dit waren zĳn zonen,
hoofden van [de huizen van] voor-
vaders.

11 En bĳ H _usim werd hĳ de va-
der van Ab _itub en Elp _a

¨
al. 12 En

de zonen van Elp _a
¨
al waren H _e-

ber en M _isam en S _emed, die _Onoc

en Lodd en zĳn onderhorige plaat-
sen heeft gebouwd, 13 en Ber _ia
en S _ema. Dit waren de hoofden
van [de huizen van] voorvaders,
behorend tot de inwoners van _Aja-
lon.e Zĳ waren het die de inwo-
ners van Gath hebben verjaagd.
14 En [dan waren er] Ah _io, S _a-
sak en J _eremoth, 15 en Zeb _adja
en _Arad en _Eder, 16 en M _icha

¨
el

en J _ispa en J _oha, de zonen van
Ber _ia,f 17 en Zeb _adja en Mes _ul-
lam en H _izki en H _eber, 18 en
J _ismerai en Jizl _ia en J _obab, de zo-
nen van Elp _a

¨
al, 19 en J _akim en

Z _ichri en Z _abdi, 20 en Elj _o
¨
enai

en Z _illethai en _Eli
¨
el, 21 en Ad _a-

ja en Ber _aja en S _imrath, de zo-
nen van S _ime

¨
ı,g 22 en J _ispan en

H _eber en _Eli
¨
el, 23 en _Abdon en

Z _ichri en H _anan, 24 en Han _anja
en _ElamenAnthoth _ia, 25 en J _if-
deja en Pn _u

¨
el, de zonen van S _a-

sak, 26 en S _amserai en Seh _ar-
ja en Ath _alia, 27 en Ja

¨
ar _esja en

El _ia en Z _ichri, de zonen van Jer _o-
ham. 28 Dit waren hoofden van
[de huizen van] voorvaders vol-
gens hun afstammelingen, hoofd-
lieden. Dezen waren het die in Je-
r _uzalemh woonden.

29 En in G _ibeoni woonde de va-
der vanG _ibeon, [Je _

¨
ı
¨
el,] en de naam
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van zĳn vrouw was M _a
¨
acha.a

30 En zĳn zoon, de eerstgebore-
ne, was _Abdon, en Zur en Kis
en B _a

¨
al en N _adab,b 31 en G _e-

dor en Ah _io en Z _echer.c 32 Wat
M _ikloth betreft, hĳ werd de va-
der van S _imea.d En dezen waren
het in werkelĳkheid die tegen-
over hun broeders in Jer _uzalem
woonden, te zamen met broeders
van hen.

33 Wat Nere betreft, hĳ werd de
vader van Kis;f Kis op zĳn beurt
werd de vader van Saul;g Saul
op zĳn beurt werd de vader van
J _onathanh en Malkis _uai en Abi-
n _adabj en Esb _a

¨
al.k 34 En J _ona-

thans zoon was M _erib-B _a
¨
al.l Wat

M _erib-B _a
¨
al betreft, hĳ werd de va-

der van M _icha.m 35 En de zonen
van M _icha waren P _ithon en M _e-
lech en Tar _ean en _Achaz. 36 Wat
_Achaz betreft, hĳ werd de va-
der van Jeh _oadda; Jeh _oadda op
zĳn beurt werd de vader van _Ale-
meth en Azm _aveth en Z _imri. Z _im-
ri op zĳn beurt werd de vader
van M _oza; 37 M _oza op zĳn beurt
werd de vader van B _ina, diens
zoon [was] R _afa,o diens zoon El _a-
sa, diens zoon _Azel. 38 En _Azel
had zes zonen, en dit waren hun
namen: Azr _ikam, B _ochru en _Is-
ma

¨
el en Se _arja en Ob _adja en H _a-

nan. Al dezen waren de zonen
van _Azel. 39 En de zonen van
zĳn broer _Esek waren _Ulam, zĳn
eerstgeborene, J _e

¨
us, de tweede,

en Elif _elet, de derde. 40 En de
zonen van _Ulam werden dappere,p

sterke mannen, die de boog span-
denq en veel zonenr en kleinzonen
hadden, honderd vĳftig. Al dezen
waren uit de zonen van B _enjamin.

9 Wat alle Isra
¨
elieten betreft,

zĳ werden ingeschreven in
geslachtsregisters;s en zie, zĳ
zĳn opgeschreven in het Boek
van de koningen van _Isra

¨
el. En

J _uda zelf werd wegens zĳn on-
trouw in ballingschapt naar B _a-
bylon gevoerd. 2 En de eerste
inwoners die in hun bezitting,
in hun steden, waren, waren de
Isra

¨
elieten,u de priesters,v de le-

vietena en de N _ethinim.b 3 En
in Jer _uzalemc woonden sommi-
gen van de zonen van J _udad en
sommigen van de zonen van B _en-
jamine en sommigen van de zo-
nen van _Efra

¨
ım en van Man _asse:

4 _Uthai, de zoon van Amm _ihud,
de zoon van _Omri, de zoon van

_Imri, de zoon van B _ani, uit de
zonen van P _erez,f de zoon van
J _uda.g 5 En van de Silonieten:h

As _aja, de eerstgeborene, en zĳn
zonen. 6 En van de zonen van
Z _era:i Je _

¨
u

¨
el, en zeshonderd ne-

gentig broeders van hen.

7 En van de zonen van B _enja-
min: S _allu, de zoon van Mes _ullam,
de zoon van Hod _avja, de zoon van
Hassen _ua, 8 en Jibn _ea, de zoon
van Jer _oham, en _Ela, de zoon van

_Uzzi, de zoon van M _ichri, en Me-
s _ullam, de zoon van Sef _atja, de
zoon van R _ehu

¨
el, de zoon van Jib-

n _ia. 9 En de broeders van hen
volgens hun afstammelingen wa-
ren negenhonderd zesenvĳftig [in
getal]. Al dezenwarenmannen die
hoofden waren van de vaders vol-
gens het huis van hun voorvaders.

10 En van de priesters waren
er Jed _aja en J _ojarib en J _achin,j

11 en Az _arja,k de zoon van Hil-
k _ia, de zoon van Mes _ullam, de
zoon van Z _adok, de zoon van M _e-
rajoth, de zoon van Ah _itub, een
leider van het huis van de [ware]
God, 12 en Ad _aja, de zoon van
Jer _oham, de zoon van P _ashur,
de zoon van Malk _ia, en M _asai,
de zoon van Ad _i

¨
el, de zoon van

Jahz _era, de zoon van Mes _ullam,
de zoon van Mesill _emith,l de zoon
van _Immer, 13 en hun broeders,
hoofden van het huis van hun
voorvaders, duizend zevenhon-
derd zestig, sterke mannen, ge-
schiktm voor het dienstwerk met
betrekking tot het huis van de
[ware] God.

14 Envan de levietenwaren er
Sem _aja, de zoon van H _assub, de
zoon van Azr _ikam, de zoon van
Has _abja,n uit de zonen van Me-
r _ari; 15 en Bakb _akkar, H _eres
en G _alal, en Matt _anja,o de zoon
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van M _icha,a de zoon van Z _ichri,b

de zoon van _Asaf,c 16 en Ob _ad-
ja, de zoon van Sem _aja,d de zoon
van G _alal, de zoon van Jed _uthun,e

en Ber _echja, de zoon van _Asa, de
zoon van Elk _ana, die in de neder-
zettingen van de Netofathietenf

woonde.

17 En de poortwachtersg wa-
ren S _allumh en _Akkub en T _almon
en Ah _iman, en hun broeder S _al-
lum was het hoofd, 18 en tot
op die tĳd was hĳ in de konings-
poorti op het oosten. Dit waren
de poortwachters van de leger-
plaatsen van de zonen van L _evi.j

19 En S _allum, de zoon van K _ore,
de zoon van _Ebjasaf,k de zoonl

van K _orach,m en zĳn broeders uit
het huis van zĳn vader, de Ko-
rachieten,n waren [aangesteld]
over het dienstwerk, de deur-
wachterso van de tent, en hun
vaderen over de legerplaats van
Jehovah, de bewakers van de toe-
gang. 20 En P _inehas,p de zoon
van Ele _azar,q bleek in het ver-
leden leider over hen geweest
te zĳn. Jehovah was met hem.r

21 Zachar _ia,s de zoon van Mese-
l _emja, was de poortwachter bĳ de
ingang van de tent der samen-
komst.

22 Al degenen diewaren uitge-
kozen als poortwachters aan de
drempels waren er tweehonderd
twaalf. Zĳ waren in hun neder-
zettingent volgens hun inschrĳ-
ving in de geslachtsregisters.u

Dezen waren door D _avidv en de
zienerw S _amu

¨
el in hun vertrou-

wenspositiex bevestigd. 23 En
zĳ en hun zonen waren [aange-
steld] over de poorten van het
huis van Jehovah, ja, het huis
van de tent, voor wachtdienst.y

24 Naar de vier richtingen kwa-
men de poortwachters [te staan],
naar het oosten,z naar het wes-
ten,a naar het noordenb en naar
het zuiden.c 25 En hun broeders
in hun nederzettingen moesten
van tĳd tot tĳd voor zevend da-
gen komen [om] met dezen [dienst
te doen]. 26 Want in de vertrou-

wenspositie waren vier sterke
mannen van de poortwachters.
Zĳ waren levieten, en zĳ bleken
het toezicht te hebben over de
eetvertrekkena en over de schat-
tenb van het huis van de [ware]
God. 27 En rondomhet huis van
de [ware] God brachten zĳ altĳd
de nacht door; want zĳ waren be-
last met de wachtdienst,c en zĳ
gingen over de sleutel, ja, [om]
elke morgen [open te doen].d

28 En sommigen van hen gin-
gen over het dienstgerei,e want
het was naar het getal dat zĳ het
plachten binnen te brengen en
naar het getal brachten zĳ het ook
weer naar buiten. 29 En sommi-
gen van hen waren mannen die
aangesteld waren over het gerei
en over al het heiligef gerei en
over de meelbloemg en de wĳnh

en de oliei en de geurige harsj

en de balsemolie.k 30 En sommi-
genvan de zonen der priesters wa-
ren bereiders van het zalfmengsell

van de balsemolie. 31 En Mat-
t _ithja, uit de levieten, die de eerst-
geborene was van de Korachiet
S _allum,m was in de vertrouwens-
positie waar hĳ het toezicht had
op datgene wat in pannen gebak-
kenwerd.n 32 En sommigen van
de zonen der Kehathieten, hun
broeders, gingen over het stapel-
brood,o om dit sabbat op sabbat
klaar te maken.p

33 En dit waren de zangers,q de
hoofden der vaderen van de levie-
ten in de eetvertrekken,r die vrĳ-
gesteld waren van dienst;s want
dag en nacht was het hun ver-
antwoordelĳkheid bezig te zĳn
met het werk.t 34 Dit waren de
hoofden der vaderen van de levie-
ten volgens hun afstammelingen,
hoofdlieden. Dezen waren het die
in Jer _uzalem woonden.u

35 En in G _ibeonv woonde de
vader van G _ibeon, Je _

¨
ı
¨
el. En de

naam van zĳn vrouw was M _a
¨
a-

cha. 36 En zĳn zoon, de eerst-
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geborene, was _Abdon, en Zur en
Kis en B _a

¨
al en Ner en N _adab,

37 en G _edor en Ah _io en Zacha-
r _iaa en M _ikloth. 38 Wat M _ik-
loth betreft, hĳ werd de vader
van S _imeam. En zĳ waren het in
werkelĳkheid die tegenover hun
broeders in Jer _uzalem woonden,
te zamen met broeders van hen.
39 Wat Nerb betreft, hĳ werd de
vader van Kis;c Kis op zĳn beurt
werd de vader van Saul;d Saul op
zĳn beurt werd de vader van J _ona-
thane en Malkis _uaf en Abin _adabg

en Esb _a
¨
al.h 40 En de zoon van

J _onathan was M _erib-B _a
¨
al.i Wat

M _erib-B _a
¨
al betreft, hĳ werd de

vader van M _icha.j 41 En de zo-
nen van M _icha waren P _ithon en
M _elech en Tahr _ea [en _Achaz].k

42 Wat _Achaz betreft, hĳ werd
de vader van Ja _

¨
era; Ja _

¨
era op zĳn

beurt werd de vader van _Ale-
meth en Azm _aveth en Z _imri. Z _im-
ri op zĳn beurt werd de vader van
M _oza. 43 Wat M _oza betreft, hĳ
werd de vader van B _ina, en diens
zoon [was] Ref _aja,l diens zoon El _a-
sa, diens zoon _Azel. 44 En _Azel
had zes zonen, en dit waren hun
namen: Azr _ikam, B _ochru en _Isma-
el en Se _arja en Ob _adja en H _anan.
Dit waren de zonen van _Azel.m

10 En de Filistĳnen,n van hun
kant, streden tegen _Isra

¨
el;

en de mannen van _Isra
¨
el sloegen

voor de Filistĳnen op de vlucht
en er bleven verslagenen vallen
op de berg Gilb _oa.o 2 En de Fi-
listĳnen bleven Saul en zĳn zo-
nen op de hielen zitten; en ten
slotte sloegen de Filistĳnen J _o-
nathanp en Abin _adabq en Malki-
s _ua,r zonenvanSaul, neer.s 3 En
de strĳd werd hevig tegen Saul;
en de boogschutters vonden hem
ten slotte, en hĳ werd door de
schutters gewond.t 4 Toen zei
Saul tot zĳn wapendrager:u „Trek
uw zwaardv en doorsteek mĳ er-
mee, opdat deze onbesnedenenw

niet komen en mĳ stellig smade-
lĳk bejegenen.”x En zĳn wapen-
drager wilde niet,y omdat hĳ zeer
bevreesd was. Daarom nam Saul

het zwaard en stortte zich erin.a

5 Toen zĳn wapendrager zag dat
Saul gestorven was, stortte ook
hĳ zich in het zwaard en stierf.b

6 Zo stierven Saul en drie zonen
van hem,c en al degenen van zĳn
huis stierven tegelĳk. 7 Toen
alle mannen van _Isra

¨
el die in de

laagvlaktewaren, zagen dat zĳ ge-
vlucht waren en dat Saul en zĳn
zonen gestorven waren, verlieten
zĳ terstond hun steden en na-
men de vlucht,d waarop de Filistĳ-
nen kwamen en daarin gingen wo-
nen.

8 Nu geschiedde het de volgen-
de dag, toen de Filistĳnen kwa-
men om de verslagenen uit te
schudden,e dat zĳ ten slotte Saul
en zĳn zonen vonden, gevallen op
de berg Gilb _oa.f 9 Zĳ dan schud-
den hem uit en namen zĳn hoofd
en zĳn wapenrusting wegg en zon-
den [boden] rond in het land der
Filistĳnen om het aan hun afgo-
denh en het volk bekend te ma-
ken.i 10 Ten slotte legden zĳ zĳn
wapenrusting in het huis van hun
god,j en zĳn schedel hechtten zĳ
aan het huis van D _agon.k

11 En allen van J _abesl in G _ilead
kregen te horen wat de Filistĳ-
nen allemaal met Saul hadden ge-
daan.m 12 Daarom stonden alle
dappere mannen op en haalden
het dode lichaam van Saul en
de dode lichamen van zĳn zonen
weg en brachten ze naar J _abes
en begroeven hun gebeente onder
de grote boomn in J _abes;o daarna
vasttenp zĳ zeven dagen.

13 Zo stierf Saul wegens zĳn on-
trouw, waarmee hĳ ontrouw had
gehandeldq jegens Jehovah inza-
ke het woord van Jehovah dat
hĳ niet had onderhouden en ook
omdat hĳ een geestenmediumr

ter raadpleging ondervraagd had.
14 En hĳ raadpleegde Jehovah
niet.s Dientengevolge bracht hĳ
hem ter dood en droeg het koning-
schap over aan D _avid, de zoon van
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11 Mettertĳd kwamen alle Is-
ra

¨
elietena bĳ D _avid te H _e-

bronb bĳeen en zeiden: „Zie! Wĳ
zĳnuw been en uw vlees.c 2 Zo-
wel gisteren als v

´
o

´
or die tĳd, ook

toen Saul nog koning was, waart
gĳ het die _Isra

¨
el deedt uittrek-

ken en terugbracht;d en Jehovah,
uw God, heeft voorts tot u ge-
zegd: ’G

´
ı
´
j zult mĳn volk _Isra

¨
el

weiden,e en g
´
ı
´
j zult leider wordenf

over mĳn volk _Isra
¨
el.’ ” 3 Alle

oudere mannen van _Isra
¨
el kwa-

men dus bĳ de koning te H _ebron,
en D _avid sloot een verbond met
hen te H _ebron, voor het aange-
zicht van Jehovah; daarop zalf-
deng zĳ D _avid tot koning over _Is-
ra

¨
el, naar Jehovah’s woordh door

bemiddeling van S _amu
¨
el.i

4 Later trokken D _avid en heel

_Isra
¨
el naar Jer _uzalem,j dat wil zeg-

gen J _ebus,k waar de Jebusietenl

de bewoners van het land waren.
5 En de inwoners van J _ebus zei-
den toen tot D _avid: „Gĳ zult hier
niet binnenkomen.”m Desondanks
ging D _avid ertoe over de ves-
ting S _ion,n dat wil zeggen de Stad
van D _avid,o in te nemen. 6 D _a-
vid dan zei: „Al wie het eerst de
Jebusieten slaat,p die zal hoofd en
vorst worden.” En J _oab,q de zoon
van Zer _uja, klom ten slotte het
eerst naar boven, en hĳ werd tot
een hoofd. 7 EnD _avid ging in de
moeilĳk toegankelĳke plaats wo-
nen.r Daarom noemde men die de
Stad van D _avid.s 8 En hĳ ging
rondom aan de stad bouwen, van-
af de Wal zelfs tot aan de delen
eromheen, maar J _oab was het
die de rest van de stad tot leven
bracht.t 9 En D _avidwerd gaan-
deweg groter,u want Jehovah der
legerscharen was met hem.v

10 Dit nu zĳn de hoofden van
de sterkew mannen die bĳ D _a-
vid behoorden, die hem samen
met geheel _Isra

¨
el krachtig steun-

den in zĳn koningschap, om hem,
naar het woordvan Jehovahx om-
trent _Isra

¨
el, koning te maken.

11 En dit is de lĳst van de sterke
mannen die bĳ D _avid behoorden:

Jas _obam,a de zoon van een Hach-
moniet, het hoofdvan de drie. Hĳ
zwaaide zĳn speer over driehon-
derd [man], die in

´
e

´
en keer neer-

geveld waren.b 12 En na hem
was er Ele _azar,c de zoon van de
Ahohietd D _odo. Hĳ was onder de
drie sterke mannen.e 13 Hĳ was
het die zich bĳ D _avid bevond te
Pas-D _ammim,f waar de Filistĳ-
nen zich verzameld hadden voor
de strĳd. Nu bevond zich daar
een stuk veld vol met gerst, en
het volk zelf was gevlucht wegens
de Filistĳnen.g 14 Maar hĳ ging
midden op het stuk [veld] staan en
bevrĳdde het en bleef de Filistĳ-
nen neerslaan, zodat Jehovah red-
deh met een grote redding.i

15 Voorts daalden drie van de
dertigj hoofden af naar de rots,
naar D _avid in de grot van Ad _ul-
lam,k terwĳl een kamp van de Fi-
listĳnen in de laagvlakte van R _e-
fa

¨
ıml gelegerd was. 16 En D _avid

was toen in de moeilĳk toeganke-
lĳke plaats;m en er was toen een
garnizoen van de Filistĳnenn in
B _ethlehem. 17 Kort daarop gaf
D _avid zĳn hevige verlangen te
kennen en zei: „O kon ik toch
maar wat water drinkeno uit de re-
genbak van B _ethlehem,p die bĳ de
poort is!” 18 Hierop drongen de
drie de legerplaats van de Filistĳ-
nen binnen en putten water uit de
regenbak van B _ethlehem, die bĳ
de poort is, en zĳ namen het ver-
volgens mee en brachten het bĳ
D _avid.q En D _avid wilde het niet
drinken, maar goot het uit voor
Jehovah.r 19 Voorts zei hĳ: „Het
is mĳnerzĳds niet denkbaar, ten
opzichte van mĳn God, dit te
doen! Zou ik het bloeds van deze
mannen drinken, [die] met gevaar
voor hun ziel [er op uit zĳn ge-
gaan]? Want met gevaar voor hun
ziel hebben zĳ het gebracht.” En
hĳ wilde het niet drinken.t Dit
zĳn de dingen die de drie sterke
mannen deden.

20 Wat Ab _isa
¨
ıu betreft, de broer
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van J _oab,a hĳzelf werd het hoofd
van de drie; en hĳ zwaaide zĳn
speer over driehonderd verslage-
nen, en hĳ had een reputatie ge-
lĳk de drie. 21 Van de drie ge-
noot hĳ meer onderscheiding dan
de twee anderen, en hĳ werd hun
overste; en toch reikte hĳ nietb tot
de [eerste] drie.

22 WatBen _ajac betreft, de zoon
van J _ojada,d de zoon van een dap-
per man, die vele daden deed in
K _abze

¨
el,e hĳzelf sloeg de twee

[zonen] van _Ari
¨
el uit M _oab neer;

en hĳzelf daalde af en sloeg een
leeuwf neer binnen in een water-
put, op de dag van de sneeuwval.
23 En hĳ was het die de Egypti-
sche man neersloeg, een man van
ongewone afmetingen, van vĳf
el.g En in de hand van de Egypte-
naar was een speerh als een we-
versboom; toch ging hĳ op hem af
met een stok en rukte de speer
uit de handvan de Egyptenaar en
doodde hem met zĳn eigen speer.i

24 Deze dingen deed Ben _aja, de
zoon van J _ojada, en hĳ had een
naam onder de drie sterke man-
nen. 25 Hoewel hĳ meer onder-
scheiding genoot dan de dertig,
reikte hĳ toch niet tot het peil
van de [eerste] drie.j D _avid stel-
de hem echter aan over zĳn eigen
lĳfwacht.k

26 Wat de sterke mannen der
strĳdkrachten betreft, er wa-
ren: _Asa

¨
el,l de broer van J _oab;

Elh _anan,m de zoon van D _odo,
uit B _ethlehem; 27 de Haroriet
S _ammoth;n de Peloniet H _elez;o

28 _Ira,p de zoon van de Teko
¨
ıet

_Ikkes; de Anathothiet Abi _
¨
ezer;q

29 de Husathiet S _ibbechai;r de
Ahohiets _Ilai; 30 de Netofathiett

M _aharai;u H _eled,v de zoon van
deNetofathiet B _a

¨
ana; 31 _Ithai,

de zoon van R _ibai,w uit G _ibeax

van de zonen van B _enjamin;y

de Pirathoniet Ben _aja;z 32 H _u-
rai uit de stroomdalen van G _a

¨
as;a

de Arbathiet Ab _i
¨
el; 33 de Ba-

harumiet Azm _aveth;b de Sa
¨
albo-

niet Elj _ahba; 34 de zonen van

de Gizoniet H _asem; J _onathan,a

de zoon van de Harariet S _ag
´
e;

35 Ah _iam, de zoon van de Hara-
riet S _achar;b El _ifal,c de zoon van
Ur; 36 de Mecherathiet H _efer;
de Peloniet Ah _ia; 37 deKarme-
liet H _ezro;d N _a

¨
arai, de zoon van

_Ezbai; 38 J _o
¨
el, de broer van N _a-

than;e M _ibhar, de zoon van H _agri;
39 de Ammoniet Z _elek; de Bero-
thiet N _aharai, de wapendrager
van J _oab, de zoon van Zer _uja;
40 de Jethriet _Ira; de Jethriet G _a-
reb;f 41 de Hethietg Ur _ia;h Z _a-
bad, de zoon van _Achlai; 42 Ad _i-
na, de zoon van de Rubeniet S _iza,
een hoofd van de Rubenieten, bĳ
wie dertig [man] waren; 43 H _a-
nan, de zoon van M _a

¨
acha, en de

Mithniet J _osafat; 44 de Astera-
thiet Uzz _ia; S _ama en Je _

¨
ı
¨
el, de

zonen van de Aro
¨
eriet H _otham;

45 Jed _ia
¨
el, de zoon van S _imri, en

zĳn broer J _oha, de Tiziet; 46 de
Mahaviet _Eli

¨
el, en Jer _ibai en Jo-

s _avja, de zonen van Eln _a
¨
am, en

de Moabiet J _ithma. 47 _Eli
¨
el en

_Obed en Ja _
¨
asi

¨
el, de Mezoba

¨
ıet.

12 En dit zĳn degenen die tot
D _avid kwamen te Z _iklag,i

terwĳl hĳ wegens Saul, de zoon
van Kis, nog in zĳn bewegings-
vrĳheid beperkt was;j en zĳ be-
hoorden tot de sterke mannen,k

de helpers in de oorlogvoering,
2 gewapend met de boog, die zo-
wel rechts- als linkshandigl wa-
ren bĳ [het slingeren van] ste-
nenm of bĳ [het afschieten van]
pĳlenn met de boog.o Zĳ waren
van de broeders van Saul, uit
B _enjamin. 3 Er was het hoofd
Ahi _

¨
ezer en J _oas, de zonen van de

Gibeathietp Sem _a
¨
a, en J _ezi

¨
el en

P _elet, de zonen van Azm _aveth,q

en Ber _aka en de Anathothietr

J _ehu, 4 en de Gibeoniets Jism _a-
ja, een sterke man behorend tot
de dertigt en [gesteld] over de
dertig; en Jerem _ia en Jah _azi

¨
el en

Joh _anan en de Gederathietu J _o-
zabad, 5 El _uzai en J _erimoth en
Be _alja en Sem _arja en de Harufiet
Sef _atja, 6 Elk _ana en Jiss _ia en
Az _are

¨
el en Jo _

¨
ezer en Jas _obam, de
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Korachieten,a 7 en Jo _
¨
ela en Ze-

b _adja, de zonen van Jer _oham, uit
G _edor.

8 En er waren sommigen van
de Gadieten die zich afscheidden
[en] zich aan D _avids zĳde [voeg-
den] in de moeilĳk toegankelĳke
plaats in de wildernis,b dappere,
sterke mannen, mannen van het
leger voor de strĳd, die het grote
schild en de lans gereedhielden,c

wier gezichten [als] leeuwenge-
zichten waren,d en zĳ waren zo
snel als de gazellen op de bergen.e

9 _Ezer was het hoofd, Ob _adja de
tweede, El _iab de derde, 10 Mis-
m _anna de vierde, Jerem _ia de vĳf-
de, 11 _Attai de zesde, _Eli

¨
el de

zevende, 12 Joh _anan de achtste,
Elz _abad de negende, 13 Jerem _ia
de tiende, Machb _annai de elfde.
14 Dezen waren van de zonen van
Gad,f hoofden van het leger. De
kleinste telde voor honderd, en de
grootste voor duizend.g 15 De-
zen zĳn het die de Jord _a _an over-
stakenh in de eerste maand, ter-
wĳl ze geheel buiten haar oevers
getreden was,i en zĳ verjaagden
toen alle [bewoners] van de laag-
vlakten, naar het oosten en naar
het westen.

16 Voorts kwamen er sommi-
gen van de zonen van B _enjamin
en J _uda helemaal naar de moei-
lĳk toegankelĳke plaats,j naar D _a-
vid. 17 Toen ging D _avid uit [en
trad] v

´
o

´
or hen, en hĳ nam het

woord en zei tot hen: „Indien GIJ

met vreedzame bedoelingenk tot
mĳ gekomen zĳt om mĳ te hel-
pen, zal m

´
ı
´
jn hart in eendracht

met U blĳken te zĳn.l Maar is het
om mĳ aan mĳn tegenstanders te
verraden, terwĳl er geen onrecht
in mĳn handpalmen is,m dan moge
de Godn van onze voorvaders erop
toezien en het in orde brengen.”o

18 En g
´
e

´
estp omhulde Am _asai,

het hoofd van de dertig:

„De uwe [zĳn wĳ], o D _avid, en
met u [zĳn wĳ],q o zoon
van _Isa

¨
ı.

Vrede, vrede aan u, en vre-
de aan wie u helpt,

Want uw God heeft u gehol-
pen.”a

D _avid nam hen derhalve aan en
stelde hen aan onder de hoofden
van de troepen.b

19 En er waren sommigen van
Man _asse die tot D _avid overlie-
pen, toen hĳ met de Filistĳnenc

tegen Saul ten strĳde trok; maar
hĳ hielp hen niet, want na rĳp be-
raad zonden de asvorstend van de
Filistĳnen hem weg, daar zĳ zei-
den: „Met gevaar voor ons eigen
hoofd zal hĳ tot zĳn heer Saul
overlopen.”e 20 Toen hĳ te Z _ik-
lagf kwam, liepen uit Man _asse
tot hem over: _Adnah en J _ozabad
en Jed _ia

¨
el en M _icha

¨
el en J _oza-

bad en El _ihu en Z _illethai, hoof-
deng van de duizenden die tot
Man _asse behoorden. 21 En zĳ,
van hun kant, hielpen D _avid te-
gen de roversbende,h want zĳ wa-
ren allen sterke, dappere man-
nen,i en zĳ werden oversten in
het leger; 22 want van dag tot
dag bleven er mensen tot D _avid
komenj om hem te helpen, tot
het een grootk kamp was, als het
kamp van God.l

23 En dit waren de aantallen
van de hoofden dergenen die, toe-
gerust voor het leger, tot D _avid
te H _ebron kwamenm om volgens
Jehovah’s beveln het koningschap
van Saul op hem over te dragen.o

24 De zonenvan J _uda, die het gro-
te schild en de lans droegen, wa-
ren zesduizend achthonderd [in
getal], toegerust voor het leger.
25 Van de zonen van S _imeon, de
sterke, dappere mannen van het
leger, waren er zevenduizend

´
e

´
en-

honderd.

26 Van de zonen der levieten
vierduizend zeshonderd. 27 En
J _ojada was de leiderp [van de zo-
nen] van A _

¨
aron,q en met hem

waren er drieduizend zevenhon-
derd. 28 Ook Z _adok,r een jonge
man, sterk en dapper, en het huis
van zĳn voorvaders, twee

¨
entwin-

tig oversten.

29 En van de zonen van B _en-
jamin,s de broeders van Saul,t
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waren er drieduizend, en tot op
die tĳd hielden de meesten van
hen streng de wacht bĳ het huis
van Saul. 30 En van de zonen
van _Efra

¨
ım waren er twintigdui-

zend achthonderd, sterke, dap-
pere mannen,a mannen van ver-
maardheid, naar het huis van
hun voorvaders.

31 En van de halve stam Ma-
n _asseb waren er achttienduizend
die met name waren aangewe-
zen om D _avid koning te gaan ma-
ken. 32 En van de zonen van
_Issaschar,c die de tĳdenwisten te
onderscheiden,d om te weten wat
_Isra

¨
el moest doen,e van hen wa-

ren er tweehonderd hoofden, en
al hun broeders stonden onder
hun bevelen. 33 Van Z _ebulonf

waren degenen die in het leger
uittrokken, die zich in slagor-
de schaarden met alle oorlogswa-
pens, vĳftigduizend, en wat het
zich scharen [aan D _avids zĳde]
betreft, zĳ waren niet dubbel-
hartig. 34 En van N _aftalig wa-
ren er duizend oversten, en met
hen waren er zevenendertigdui-
zend met het grote schild en de
speer. 35 En van de Danieten
waren degenen die zich in slag-
orde schaarden, achtentwintig-
duizend zeshonderd. 36 En van
_Aserh waren degenen die in het le-
ger uittrokken om zich in slagor-
de te scharen, veertigduizend.

37 En van de overkant van de
Jord _a _ani waren er van de Rube-
nieten en de Gadieten en de hal-
ve stam Man _asse honderdtwintig-
duizend [man] met alle wapens
van de krĳgsmacht. 38 Al de-
zen waren krĳgslieden, die zich in
gelid schaarden; met een onver-
deeld hartj kwamen zĳ naar H _e-
bron, om D _avid koning over ge-
heel _Isra

¨
el te maken; en ook de

gehele rest van _Isra
¨
el was

´
e

´
en van

hart om D _avid koning te maken.k

39 En zĳ bleven daar drie dagen
bĳ D _avid, terwĳl zĳ aten en dron-
ken,l want hun broeders hadden
voorbereidingen voor hen getrof-
fen. 40 En ook hun naburen, tot
_Issascharm en Z _ebulonn en N _afta-

lia toe, brachten voedsel op ezelsb

en op kamelen en op muildieren
en op runderen, meelspĳzen,c koe-
ken van samengeperste vĳgend en
rozĳnenkoekene en wĳnf en olieg

en runderenh en schapeni in grote
hoeveelheid, want erwas vreugde-
betoonj in _Isra

¨
el.

13 Voorts beraadslaagde D _a-
vid met de oversten van

duizend en van honderd en met
elke leider;k 2 en D _avid zei ver-
volgens tot de gehele gemeente
van _Isra

¨
el: „Indien het U goed-

dunkt en het Jehovah, onze God,
welgevallig is, laten wĳ dan een
boodschap zenden aan onze broe-
ders die in alle landen van _Is-
ra

¨
el overgebleven zĳnl en met hen

[aan] de priestersm en de levietenn

in hun stedeno met weidegron-
den, opdat zĳ zich bĳ ons scharen.
3 En laten wĳ de arkp van onze
God naar ons overbrengen.” Want
zĳ hadden zich er in de dagen van
Saul niet om bekommerd.q 4 De
gehele gemeente zei derhalve dat
men zo moest doen, want in de
ogen van het gehele volk scheen
de zaak juist.r 5 Bĳgevolg riep
D _avid heel _Isra

¨
el bĳeen,s vanaf

de rivier van Eg _yptet tot aan de
toegang van H _amath,u om de arkv

van de [ware] God uit K _irjath-
Je _arim te halen.w

6 Toen gingen D _avid en heel _Is-
ra

¨
el op naar B _a

¨
ala,x naar K _irjath-

Je _arim, dat tot J _uda behoort, om
de ark van de [ware] God, Jeho-
vah, die op de cherubs zit,y waar
[zĳn] naam wordt aangeroepen,
vandaar op te voeren. 7 Men
liet de ark van de [ware] God
echter op een nieuwe wagenz uit
het huis van Abin _adab rĳden, en
_Uzza en Ah _ioa leidden de wagen.

8 En D _avid en heel _Isra
¨
el bedre-

ven uit alle macht vreugdeb voor
het aangezicht van de [ware] God,
ook met liederenc en met har-
pend en met snaarinstrumentene

en met tamboerĳnenf en met cim-
balen en met trompetten.g 9 En
zĳ kwamen geleidelĳk tot aan de
dorsvloer van K _idon,h en _Uzza
stak nu zĳn hand uit om de Ark
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vast te grĳpen,a want de stieren
veroorzaakten bĳna een kante-
ling. 10 Daarop ontbrandde Je-
hovah’s toorn tegen _Uzza, zodat
hĳ hem neersloeg omdat hĳ zĳn
hand had uitgestoken naar de
Ark,b en hĳ stierf daar voor het
aangezicht van God.c 11 En D _a-
vid werd toornigd omdat Jehovah
in _Uzza een bres had geslagen;
en die plaats werd P _erez- _Uzza ge-
noemd, tot op deze dag.

12 En D _avid werd op die dag
bevreesd voor de [ware] Gode

en zei: „Hoe zal ik de ark van
de [ware] God bĳ mĳ brengen?”f

13 En D _avid liet de Ark niet bĳ
zich brengen in de Stad van D _a-
vid, maar hĳ deed haar afbuigen
naar het huis van _Obed- _Edom,g

de Gathiet.h 14 En de ark van
de [ware] God bleef drie maanden
bĳ het huisgezinvan _Obed- _Edom,
in zĳn huis;i en Jehovah bleef het
huisgezin van _Obed- _Edom en al-
les wat hem toebehoorde, zege-
nen.j

14 Nu zond H _iram,k de koning
van T_yrus,l boden naar D _a-

vid en cederstammenm en muren-
bouwers en houtbewerkers, om
voor hem een huis te bouwen.n

2 En D _avid kwamteweten dat Je-
hovah hem stevig bevestigdo had
als koning over _Isra

¨
el, want zĳn

koningschap werd hoog verheven
wegens zĳn volk _Isra

¨
el.p

3 En D _avid namvervolgens nog
meer vrouwenq in Jer _uzalem, en
D _avid werd de vader van nog
meer zonen en dochters.r 4 En
dit zĳn de namen van de kinde-
ren die hĳ in Jer _uzalem kreeg:
Samm _uas en S _obab,t N _athanu en
S _alomo,v 5 en J _ibharw en Elis _ua
en Elp _elet,x 6 en N _ogah en N _e-
fegy en Jaf _ia, 7 en Elis _amaz en
Be _

¨
eljada en Elif _elet.a

8 En de Filistĳnen kregen te
horen dat D _avid tot koning over
heel _Isra

¨
el gezalfd was.b Dienten-

gevolge trokken alle Filistĳnen
op om D _avid te zoeken.c Toen D _a-
vid dit hoorde, trok hĳ voorts te-

gen hen uit. 9 Wat de Filistĳ-
nen betreft, zĳ vielen binnen en
bleven invallen doen in de laag-
vlakte van R _efa

¨
ım.a 10 D _avid

raadpleegde nu Godb en zei: „Zal
ik optrekken tegen de Filistĳnen,
en zult gĳ hen stellig in mĳn hand
geven?” Hierop zei Jehovah tot
hem: „Trek op, en ik zal hen stel-
lig in uw hand geven.” 11 D _a-
vid trok derhalve op naar B _a

¨
al-

P _erazimc en daar versloeg hĳ hen
ten slotte. Daarop zei D _avid: „De
[ware] God is door mĳn hand door
mĳnvĳanden heen gebroken zoals
wateren een bres slaan.” Daarom
gaven zĳ die plaatsd de naam B _a

¨
al-

P _erazim. 12 Dientengevolge lie-
ten zĳ daar hun goden achter.e

Toen gaf D _avid bevel, waarop ze in
het vuur werden verbrand.f

13 Later deden de Filistĳnen
opnieuw een inval in de laagvlak-
te.g 14 Daarop raadpleegdeh D _a-
vid Godopnieuw, en de [ware] God
zei nu tot hem: „Gĳ moet niet op-
trekken achter hen aan. Maak een
omtrekkende beweging van recht
tegenover hen vandaan, en gĳ
moet op hen afgaan tegenover
de bakastruiken.i 15 En laat het
geschieden dat wanneer gĳ in de
toppen van de bakastruiken het
geluid van het marcheren hoort,j

gĳ dan ten strĳde uittrekt,k want
de [ware] God zal voor u uit zĳn
gegaanl om het kamp van de Fi-
listĳnen te slaan.” 16 D _avid dan
deed juist zoals de [ware] God hem
geboden had,m en zĳ sloegen daar-
op het kampvan deFilistĳnenvan
G _ibeonn af tot aan G _ezer.o 17 En
D _avids faamp ging nu uit naar
alle landen, en Jehovah zelf leg-
de de angst voor hem op alle na-
ti

¨
en.q

15 En hĳ ging voort huizenr

voor zichzelf te bouwen
in de Stad van D _avid; en ver-
volgens bereidde hĳ een plaatss

voor de ark van de [ware] God
en sloeg een tent voor haar op.

q De 2:25; De 11:25; Joz 2:9; HFDST. 15 r 2Sa

7:1; s 1Kr 16:1; Ps 132:5; Han 7:46.
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2 Het was toen dat D _avid zei:
„Niemand dient de ark van de
[ware] God te dragen dan de le-
vieten,want z

´
ı
´
j zĳn door Jehovah

uitgekozen om de ark van Jeho-
vah te dragena en hem tot onbe-
paalde tĳd te dienen.”b 3 Toen
riep D _avid heel _Isra

¨
el te Jer _uza-

lem bĳeenc om de arkd van Jeho-
vah op te voeren naar de plaats
die hĳ voor haar had bereid.

4 En D _avid vergaderde voorts
de zonen van A _

¨
arone en de levie-

ten; 5 van de zonen van K _ehath:

_Uri
¨
el,f de overste, en zĳn broeders:

honderd twintig; 6 van de zo-
nen van Mer _ari:g As _aja,h de over-
ste, en zĳn broeders: tweehon-
derd twintig; 7 van de zonen
van G _ersom:i J _o

¨
el,j de overste,

en zĳn broeders: honderd dertig;
8 van de zonen van Eliz _afan:k Se-
m _aja,l de overste, en zĳn broeders:
tweehonderd; 9 van de zonen
van H _ebron: _Eli

¨
el, de overste, en

zĳn broeders: tachtig; 10 van de
zonen van _Uzzi

¨
el:m Ammin _adab,

de overste, en zĳn broeders: hon-
derd twaalf. 11 Bovendien riep
D _avid de priesters Z _adokn en _Ab-
jathar,o en de levieten _Uri

¨
el,p As _a-

jaq en J _o
¨
el,r Sem _ajas en _Eli

¨
elt en

Ammin _adab, 12 en hĳ zei ver-
volgens tot hen: „GIJ zĳt de hoof-
denu der vaderen van de levieten.
Heiligtv U, GIJ en UW broeders, en
GIJ moet de ark van Jehovah, de
God van _Isra

¨
el, opvoeren naar de

plaats die ik voor haar heb bereid.
13 Want de eerste keer, toen GIJ

het niet hebt gedaan,w heeft Jeho-
vah, onze God, een bres in ons ge-
slagen,x omdat wĳ hem niet had-
den gezocht naar het gebruik.”y

14 De priesters en de levieten hei-
ligdenz zich dus om de ark van Je-
hovah, de God van _Isra

¨
el, op te

voeren.

15 Toen gingen de zonen van
de levieten de ark van de [ware]
God dragen,a juist zoals M _ozes
naar het woord van Jehovah ge-
boden had, op hun schouders met
de stokken op zich.b 16 Nu beval
D _avid de oversten van de levieten

hun broeders, de zangers,a op te
stellen met de instrumenten voor
de zang,b snaarinstrumentenc en
harpend en cimbalen,e luid spelend
om vreugdeklanken te laten op-
stĳgen.

17 Bĳgevolg stelden de levie-
ten H _eman,f de zoon van J _o

¨
el, op

envan zĳn broeders _Asaf,g de zoon
van Ber _echja; en van de zonen
van Mer _ari, hun broeders, _Ethan,h

de zoon van Kus _aja; 18 en met
hen hun broeders van de twee-
de afdeling:i Zachar _ia,j Ben en Ja _

¨
a-

zi
¨
el en Sem _iramoth en Jeh _i

¨
el en

_Unni, El _iab en Ben _aja en Ma
¨
as _eja

en Matt _ithja en Elif _ele en Mikn _eja
en _Obed- _Edomk en Je _

¨
ı
¨
el, de poort-

wachters, 19 en de zangers H _e-
man,l _Asafm en _Ethan, met de ko-
peren cimbalen om luid te spelen;n

20 en Zachar _ia en _Azi
¨
elo en Sem _i-

ramoth en Jeh _i
¨
el en _Unni en El _iab

en Ma
¨
as _eja en Ben _aja met snaar-

instrumenten afgestemd op _Ala-
moth,p 21 en Matt _ithjaq en Elif _e-
le en Mikn _eja en _Obed- _Edom en
Je _

¨
ı
¨
el en Az _azja met harpenr afge-

stemd op Sj _eminith,s om als lei-
ders op te treden; 22 en Ken _an-
ja,t de overste van de levieten bĳ
het vervoer, die instructies gaf
voor het vervoer, want hĳ was
deskundig;u 23 en Ber _echja en
Elk _ana, de poortwachtersv voor
de Ark; 24 en de priesters Se-
b _anja en J _osafat en Neth _ane

¨
el en

Am _asai en Zachar _ia en Ben _aja en
Eli _

¨
ezer, die luidop de trompettenw

bliezen v
´
o

´
or de ark van de [ware]

God, en _Obed- _Edom en Jeh _ia, de
poortwachters voor de Ark.

25 En D _avidx en de oudere
mannen van _Isra

¨
ely en de over-

stenz van duizend bleken dege-
nen te zĳn die meeliepen om de
ark van het verbond van Jeho-
vah met vreugdebetoona uit het
huis van _Obed- _Edomb op te voe-
ren. 26 Nugeschiedde het toen
de [ware] God de levieten hielp,c
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terwĳl dezen de ark van het ver-
bond van Jehovah droegen, dat
zĳ voorts zeven jonge stieren en
zeven rammen ten slachtoffer
brachten.a 27 En D _avidwas ge-
kleed in een schoudermantel van
een fĳn weefsel, evenals alle le-
vieten die de Ark droegen en
de zangers en Ken _anja,b de over-
ste over het dragen door de zan-
gers;c maar D _avid had een linnen
efodd aan. 28 En alle Isra

¨
elie-

ten voerden de ark van het ver-
bond van Jehovah op met ge-
juiche en met hoorngeschalf en
met trompetteng en met cimba-
len,h luid spelend op snaarinstru-
menten en harpen.i

29 Nu geschiedde het dat toen
de ark van het verbondj van Je-
hovah tot aan de Stad van D _a-
vid kwam, M _ichal,k Sauls dochter,
zelf door het venster naar bene-
den keek en koning D _avid daar
zag rondhuppelen en vreugde be-
drĳven;l en zĳ ging hem in haar
hart verachten.m

16 Zo brachten zĳ de ark van
de [ware] God binnenn en

zetten haar in de tent die D _avid
voor haar had opgeslagen;o en zĳ
gingen brandoffers en gemeen-
schapsoffers voor het aangezicht
van de [ware] God aanbieden.p

2 Toen D _avid gereed was met het
brengen van het brandofferq en
de gemeenschapsoffers,r zegen-
des hĳ vervolgens het volk in de
naam van Jehovah.t 3 Voorts
deelde hĳ aan alle Isra

¨
elieten, zo-

wel man als vrouw, aan ieder een
rond brood en een dadelkoek en
een rozĳnenkoek uit.u 4 Toen
plaatste hĳ v

´
o

´
or de ark van Jeho-

vah sommigen uit de levietenv als
dienaren,w zowel om Jehovah, de
God van _Isra

¨
el, in gedachtenis te

brengenx als om [hem] te dankeny

en te loven:z 5 _Asaf,a het hoofd,
en als tweede na hem Zachar _ia,
[en] Je _

¨
ı
¨
el en Sem _iramoth en Je-

h _i
¨
el en Matt _ithja en El _iab en Be-

n _aja en _Obed- _Edom en Je _
¨
ı
¨
el,b met

instrumenten van het soort dat
snaren heeft en met harpen,c en
_Asafd met de luid spelende cim-

balen,a 6 en Ben _aja en Jah _azi
¨
el,

de priesters, voortdurend met de
trompettenb v

´
o

´
or de ark van het

verbond van de [ware] God.

7 Het was toen, op die dag, dat
D _avidvoorde eerstemaal een bĳ-
dragec leverde om Jehovah dank
te brengend door bemiddeling van
_Asafe en zĳn broeders:

8 „Dankt Jehovah;f roept zĳn
naam aan,g

Maakt zĳn daden bekend on-
der de volken!h

9 Zingti hem toe, speelt melo-
die

¨
en voor hem,j

Houdt U intens bezig met al
zĳn wonderdaden.k

10 Beroemt U in zĳn heiligel

naam,m

Het hart van hen die Je-
hovah zoeken, verheuge
zich.n

11 Vorst naar Jehovah en zĳn
sterkte,o

Zoekt voortdurend zĳn aan-
gezicht.p

12 Gedenkt zĳn wonderdaden die
hĳ heeft verricht,q

Zĳnwonderen en de rechter-
lĳke beslissingen van zĳn
mond,r

13 O nageslacht van _Isra
¨
el, zĳn

knecht,s

GIJ zonen van J _akob, zĳn uit-
verkorenen.t

14 Hĳ is Jehovah, onze God;u over
heel de aarde [gaan] zĳn
rechterlĳke beslissingen.v

15 Gedenkt zĳn verbond, ja, tot
onbepaalde tĳd,w

Het woord dat hĳ gebood,
tot in duizend geslachten,x

16 Welk [verbond] hĳ sloot met
_Abraham,y

En zĳn be
¨
edigde verklaring

aan _Isa
¨
ak.z

17 Enwelke [verklaring] hĳ voor
J _akob als een voorschrift
in stand hield,a

Voor _Isra
¨
el als een verbond

voor onbepaalde tĳd,b
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18 Toen hĳ zei: ’Aan u zal ik het
land K _ana

¨
an geven,a

Als het U toegemeten erf-
deel.’b

19 [Dit was] toen GIJ nog weinig
in aantal waart,c

Ja, zeer weinig, en inwonen-
de vreemdelingen daarin.d

20 En zĳ bleven rondtrekken van
natie tot natie,e

En van het ene koninkrĳk
naar een ander volk.f

21 Hĳ liet niet toe dat iemand
hun te kort deed,g

Maar om hunnentwil wees
hĳ koningen terecht,h

22 [Door te zeggen:] ’Raakt mĳn
gezalfden niet aan,

En doet mĳn profeten geen
kwaad.’i

23 Zingt Jehovah toe, [GIJ men-
sen van] heel de aarde!j

Kondigt van dag tot dag
de redding aan die hĳ
schenkt!k

24 Verhaalt onder de nati
¨
en zĳn

heerlĳkheid,
Onder alle volken zĳn won-

derdaden.
25 Want Jehovah is groot en zeer

te loven,l

En hĳ is meer te vrezen dan
alle [andere] goden.m

26 Want alle goden van de vol-
ken zĳn goden die niets
waard zĳn.n

Wat Jehovah aangaat, hĳ
heeft de hemel gemaakt.o

27 Waardigheid en pracht zĳn
voor zĳn aangezicht,p

Sterkte en vreugde zĳn in
zĳn plaats.q

28 Schrĳft aan Jehovah, o fami-
lies der volken,

Schrĳft aan Jehovah heer-
lĳkheid en sterkte toe.r

29 Schrĳft aan Jehovah de heer-
lĳkheid van zĳn naam
toe,s

Draagt een geschenk aan
en komt voor zĳn aange-
zicht.t

Buigt U neer voor Jehovah
in heilige feestdos.u

30 Krimpt wegens hem van pĳn
ineen, [GIJ mensen van]
heel de aarde!

Ook het productieve land is
stevig bevestigd:

Nimmer zal het aan het wan-
kelen worden gebracht.a

31 Laten de hemelen zich verheu-
gen, en laat de aarde blĳ
zĳn,b

En laat men onder de na-
ti

¨
en zeggen: ’Jehovah zelf

is koning geworden!’c

32 Laat de zee bulderen en ook
dat wat haar vult,d

Laat het veld uitbundige
vreugde hebben en alles
wat daarop is.e

33 Laten terzelfder tĳd de bomen
van het woud losbreken
in vreugdegeroep vanwe-
ge Jehovah,f

Want hĳ is gekomen om de
aarde te oordelen.g

34 Dankt Jehovah, want hĳ is
goed,h

Want tot onbepaalde tĳd
duurt zĳn liefderĳke goed-
heid.i

35 En zegt: ’Red ons, o God van
onze redding,j

En breng ons bĳeen en be-
vrĳd ons van de nati

¨
en,k

Omdank te brengen aanuw
heilige naam,l om met uit-
bundige vreugde tot uw
lof te spreken.m

36 Gezegend zĳ Jehovah, de God
van _Isra

¨
el, van onbepaal-

de tĳd tot onbepaalde
tĳd.’”n

En heel het volk zei toen:
„Amen!” en een lofzang voor Je-
hovah.o

37 Toen liet hĳ daar v
´
o

´
or de

ark van het verbond van Jeho-
vah _Asafp en zĳn broeders achter
om voortdurend dienst te doenq

v
´
o

´
or de Ark, naar de eis van elke

dag;r 38 en _Obed- _Edom en zĳn
broeders, achtenzestig, en _Obed-
_Edom, de zoon van Jed _uthun, en
H _osa als poortwachters; 39 en
de priester Z _adoks en zĳn broe-
ders, de priesters, v

´
o

´
or de taberna-

kel van Jehovah op de hoge plaats
die te G _ibeon was,t 40 om Jeho-
vah voortdurend, ’s morgens en
’s avonds, op het brandofferaltaar
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brandoffers te brengen en met het
oog op alles wat in de wet van Je-
hovah geschreven staat, die hĳ _Is-
ra

¨
el als een gebod had opgelegd;a

41 en met hen H _emanb en Jed _u-
thun en de rest van de uitgele-
zenmannen, diemet namewaren
aangewezenc omJehovah dank te
brengen,d want „tot onbepaalde
tĳd duurt zĳn onverdiende goed-
heid”;e 42 en met hen H _emanf

en Jed _uthun,g om de trompettenh

en cimbalen en instrumentenvoor
het lied van de [ware] God te laten
weerklinken; en de zoneni van Je-
d _uthun bĳ de poort. 43 Toen
ging heel het volk heen, ieder naar
zĳn eigen huis.j Bĳgevolg keerde
D _avid zich om ten einde zĳn eigen
huis te zegenen.

17 Nu geschiedde het dat zo-
dra D _avid in zĳn eigen huis

was gaan wonen,k D _avid voorts
tot de profeet N _athanl zei: „Zie,
ik woon in een huis van ceders,m

maar de arkn van het verbond
van Jehovah staat onder tentkle-
den.”o 2 Daarop zei N _athan tot
D _avid: „Doe al wat in uw hart is,p

want de [ware] God is met u.”q

3 Het gebeurde nu in die nacht
dat het woordr van God tot N _a-
than kwam, dat luidde: 4 „Ga,
en gĳmoet totD _avid,mĳn knecht,
zeggen: ’Dit heeft Jehovah gezegd:
„Niet gĳ zult mĳ het huis bou-
wen om in te wonen.s 5 Want
ik heb in geen huis gewoond van
de dag af dat ik _Isra

¨
el opvoerde

tot op deze dag,t maar ik ben van
tent naar tent en van de ene ta-
bernakelu [naar de andere] voort-
durend [tegenwoordig] geweest.v

6 Heb ik ooit, in al de tĳd dat
ik in heel _Isra

¨
el ben rondgetrok-

ken,w met een van de rechters
van _Isra

¨
el die ik geboodmĳnvolk

te weiden, ook maar een woord
gesproken en gezegd: ’Waarom
hebt gĳlieden mĳ geen huis van
ceders gebouwd?’” ’x

7 Nu dan, dit zult gĳ tot mĳn
knecht D _avid zeggen: ’Dit heeft
Jehovah der legerscharen gezegd:
„Ikzelf heb u van de weidegrond

gehaald, achter het kleinvee van-
daan,a om leiderb te worden over
mĳn volk _Isra

¨
el. 8 En ik zal met

u blĳken te zĳn, ja, waar gĳ ook
heengaat,c en ik zal al uw vĳan-
denvanvoor uwaangezicht afsnĳ-
den,d en ik zal u stellig een naam
makene als de naam van de groten
die op de aarde zĳn.f 9 En ik zal
stellig een plaats bestemmen voor
mĳn volk _Isra

¨
el en hen planten,g

en zĳ zullen inderdaad verblĳven
waar zĳ zĳn en niet meer ver-
ontrust worden; en de zonen der
onrechtvaardigheidh zullen hen
niet meer uitputten, net zoals zĳ
eerst deden,i 10 ja, sinds de da-
gen dat ik rechtersj over mĳn
volk _Isra

¨
el heb aangesteld. En ik

zal al uw vĳanden stellig verne-
deren.k En ik geef u te kennen:
’Jehovah zal u ook een huis bou-
wen.’l

11 En het moet geschieden dat
wanneer uw dagen ten volle ver-
streken zĳn, zodat [gĳ] gaat [neer-
liggen] bĳ uw voorvaders,m ik stel-
lig uw zaad na u zal verwekken,
dat een van uw zonen zal blĳ-
ken te zĳn,n en ik zal zĳn ko-
ningschap waarlĳk stevig beves-
tigen.o 12 Hĳ is het die mĳ een
huis zal bouwen,p en ik zal zĳn
troon stellig tot onbepaalde tĳd
stevig bevestigen.q 13

´
Ik zal zĳn

vaderworden,r en h
´
ı
´
j zalmĳn zoon

worden;s en mĳn liefderĳke goed-
heid zal ik niet van hem verwĳ-
deren,t zoals ik die verwĳderd heb
van degene die er v

´
o

´
or u bleek

te zĳn.u 14 En ik wil hem tot
onbepaalde tĳd in mĳn huis en in
mĳn koningschapv doen blĳven,w

en zĳn troonx zelf zal er een wor-
den die tot onbepaalde tĳd besten-
dig is.” ’ ”

15 Overeenkomstig al deze
woorden en overeenkomstig heel
dit visioen, aldus sprak N _athan
tot D _avid.y

16 Daarna ging koning D _avid
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naar binnen en zette zich voor het
aangezicht van Jehovah neera en
zei: „Wie ben ik,b o Jehovah God,
en wat is mĳn huis,c dat gĳ mĳ tot
hiertoe hebt gebracht?d 17 Als-
of dit iets gerings zou zĳn in uw
ogen,e o God,f spreekt gĳ nog aan-
gaande het huis van uw knecht
tot op een verre toekomstige tĳd,g

en gĳ hebt mĳ aangezien over-
eenkomstig de gunstige gelegen-
heid van de mens die in opkomst
is,h o Jehovah God. 18 Wat zou
D _avid nog meer tot u kunnen zeg-
gen aangaande het eren van uw
knecht,i terwĳl gĳzelf uw knecht
zo goed kent?j 19 O Jehovah, ter
wille van uw knecht en in over-
eenstemming met uw eigen hartk

hebt gĳ al deze grote dingen ge-
daan door alle grote daden bekend
te maken.l 20 O Jehovah, er is
niemand als gĳ,m en er is geen
God behalve gĳn in verband met
alles wat wĳ met onze oren heb-
ben gehoord. 21 En welke ande-
re natie op aarde is als uw volk _Is-
ra

¨
el,o dat de [ware] God zich tot

een volk ging loskopen,p om u een
naam toe te kennen van grote da-
denq en vrees inboezemende din-
gen door nati

¨
en te verdrĳvenr van

voor uw volk dat gĳ uit Eg _yp-
te hebt losgekocht? 22 Voorts
hebt gĳ uw volk _Isra

¨
el tot onbe-

paalde tĳd tot uw volk gemaakt,s

en gĳzelf, o Jehovah, zĳt hun God
geworden.t 23 En nu, o Jeho-
vah, laat het woord dat gĳ betref-
fende uw knecht en betreffende
zĳn huis gesproken hebt, tot onbe-
paalde tĳd betrouwbaar blĳken te
zĳn, en doe juist zoals gĳ gespro-
ken hebt. 24 En laat uw naamu

betrouwbaar blĳken te zĳn en
grootv worden tot onbepaalde tĳd,
zodat men zegt: ’Jehovah der le-
gerscharen,w de God van _Isra

¨
el,x

is God voor _Isra
¨
el’,y en laat het

huis van uw knecht D _avid be-
stendig zĳn voor uw aangezicht.z

25 Want gĳzelf, mĳn God, hebt
aan uw knecht het voornemen
onthuld hem een huis te bouwen.a

Daarom heeft uw knecht aanlei-
ding gevonden om voor uw aange-
zicht te bidden. 26 En nu, o Je-

hovah, gĳ zĳt de [ware] God,a en
gĳ belooft dit goede betreffende
uw knecht.b 27 En nu moet gĳ
het op u nemen en het huis van
uw knecht zegenen, [opdat het]
tot onbepaalde tĳd voor uw aan-
gezicht moge blĳven;c want gĳ-
zelf, o Jehovah, hebt gezegend,
en het is gezegend tot onbepaal-
de tĳd.”d

18 Nu geschiedde het daarna
dat D _avid ertoe overging

de Filistĳnen te verslaane en hen
vervolgens onderwierp en Gathf

en zĳn onderhorige plaatsen uit
de hand van de Filistĳnen nam.
2 Toen versloeg hĳ M _oab,g en de
Moabietenwerden D _avids knech-
ten, die schatting brachten.h

3 Vervolgens versloeg D _avid
Hadad _ezer,i de koning van Z _oba,j

bĳ H _amath,k juist toen deze op
weg was om zĳn macht te ves-
tigen aan de rivier de _E _ufraat.l

4 Voorts nam D _avid van hem dui-
zend wagens en zevenduizend rui-
ters en twintigduizend man voet-
volk gevangen.m Daarop sneed
D _avid van alle wagenpaardenn

de pezen door,o maar hĳ liet er
honderdwagenpaarden van over.
5 Toen S _yri

¨
e van Dam _askus Ha-

dad _ezer, de koning van Z _oba,p te
hulp kwam, sloeg D _avid vervol-
gens onder de Syri

¨
ers twee

¨
entwin-

tigduizend man neer. 6 Daar-
na plaatste D _avid [garnizoenen]
in S _yri

¨
e van Dam _askus,q en de Sy-

ri
¨
ers werden D _avids knechten,

die schatting brachten.r En Jeho-
vah bleef D _avid redding schen-
ken, overal waar hĳ heentrok.s

7 Bovendien nam D _avid de ron-
de gouden schildent die de knech-
ten van Hadad _ezer nog droegen
en bracht ze naar Jer _uzalem.u

8 Enuit T _ibhathv en Kun, steden
van Hadad _ezer, nam D _avid zeer
veel koper mee. Daarvan maak-
te S _alomo de koperen zeew en de
zuilenx en het koperen gerei.y

l Ge 15:18; Ex 23:31; m 2Sa 8:4; Ps 20:7; n Ps

33:17; o De 17:16; Joz 11:6; p 1Sa 14:47; q Jes 7:8;

r 2Sa 8:6; Sp 13:22; s 1Kr 17:8; t 1Kon 10:16;

u 2Sa 8:7; v 2Sa 8:8; w 1Kon 7:23; x 1Kon 7:15;

Jer 52:20; y 1Kon 7:45.
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9 Toen T _o
¨
u, de koning van H _a-

math,a hoorde dat D _avid de ge-
hele krĳgsmacht van Hadad _ezer,
de koning van Z _oba, had versla-
gen,b 10 zond hĳ onmiddellĳk
zĳn zoon Had _oramc naar koning
D _avid om hem naar zĳn welstand
te vragen en hem geluk te wen-
sen in verband met het feit dat
hĳ tegen Hadad _ezer had gestre-
den zodat hĳ hem had verslagen
(Hadad _ezer was namelĳk getraind
geworden in de oorlogvoering te-
gen T _o

¨
u), en [hĳ had] allerlei gou-

den en zilveren en koperen voor-
werpend [bĳ zich]. 11 Ook deze
heiligdee koning D _avid aan Jeho-
vah, te zamen met het zilver en
het goud dat hĳ meegenomen had
van alle nati

¨
en,f van _Edom en van

M _oabg en van de zonen van _Am-
monh en van de Filistĳneni en van

_Amalek.j

12 Wat Ab _isa
¨
ık betreft, de zoon

van Zer _uja,l hĳ sloeg de Edomie-
ten in het Zoutdal neer,m acht-
tienduizend [man]. 13 Hĳ dan
plaatste garnizoenen in _Edom,
en alle Edomieten werden D _a-
vids knechten.n En Jehovah bleef
D _avid redden, overal waar hĳ
heentrok.o 14 En D _avid bleef
over geheel _Isra

¨
el regeren,p en

hĳ oefende voortdurend recht
en rechtvaardigheid voor heel
zĳn volk.q 15 En J _oab, de zoon
van Zer _uja, ging over het leger,r

en J _osafat,s de zoon van Ah _ilud,
was geschiedschrĳver. 16 En
Z _adok,t de zoon van Ah _itub, en
Achim _elech,u de zoon van _Abja-
thar, waren priesters, en S _a _usav

was secretaris. 17 En Ben _aja,w

de zoon van J _ojada,x ging over de
Kr _ethiy en de Pl _ethi;z en de zonen
van D _avid waren de eersten in po-
sitie aan de zĳde van de koning.a

19 Nu geschiedde het daarna
dat N _ahas,b de koning van

de zonen van _Ammon, kwam te
sterven, en zĳn zoon begon in
zĳn plaats te regeren.c 2 Daar-
op zei D _avid: „Ik zal liefderĳke
goedheidd betrachten jegens H _a-
nun, de zoon van N _ahas, omdat

zĳn vader liefderĳke goedheid je-
gens mĳ heeft betracht.”a Bĳge-
volg zond D _avid boden om hem
te troosten over [het verlies van]
zĳnvader, en de dienaren van D _a-
vid kwamen toen in het land van
de zonen van _Ammon,b bĳ H _anun,
om hem te troosten. 3 De vor-
sten van de zonen van _Ammon
zeiden echter tot H _anun: „Eert
D _avid uw vader in uw ogen door-
dat hĳ troosters tot u gezonden
heeft? Is het niet om het land
grondig te verkennen en onder-
steboven te keren en te verspie-
denc dat zĳn dienaren tot u zĳn
gekomen?”d 4 Daarom nam H _a-
nun de dienaren van D _avide en
schoor henf en sneed hun kleren
halverwege af, tot aan hun bil-
len,g en stuurde hen weg.h 5 La-
ter ging men heen en bracht D _a-
vid bericht over de mannen; en
hĳ zond hun terstond [boden] te-
gemoet, omdat zĳ mannen waren
geworden die zich zeer te schan-
de gemaakt voelden; en de koning
zei vervolgens: „Blĳft te J _erichoi

totdat UW baard rĳkelĳk groeit.
Dan moet GIJ terugkeren.”

6 Mettertĳd zagen de zonen
van _Ammon dat zĳ bĳ D _avid in
een kwade reuk waren gekomen,j

en H _anunk en de zonen van _Am-
mon stuurden toen duizend ta-
lenten zilverl om zich wagensm en
ruiters te huren uit Mesopot _ami

¨
e

enuit _Aram-M _a
¨
achan enuit Z _oba.o

7 Aldus huurden zĳ zich twee
¨
en-

dertigduizend wagensp en de ko-
ning van M _a

¨
acha en zĳn volk.q

Toen kwamen zĳ en legerden zich
voor M _edeba;r en wat de zonen
van _Ammon betreft, zĳ vergader-
den zich uit hun steden en kwa-
men nu ten strĳde.

8 Toen D _avid dit hoorde, zond
hĳ onmiddellĳk J _oabs en heel het
leger [en] de sterke mannent er op
uit. 9 De zonenvan _Ammon dan
trokken uit en schaarden zich in
slagorde bĳ de ingang van de stad,
en de koningenu die waren geko-
men, waren afzonderlĳk in het
open veld [opgesteld].
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10 Toen J _oab zag dat de ge-
vechtsaanvallen nu van voren en
van achteren tegen hem gericht
waren, koos hĳ terstond enkelen
van alle uitgelezen mannen in _Is-
ra

¨
el uit en stelde hen in forma-

tie op om de Syri
¨
ers tegemoet te

trekken.a 11 Ende rest van het
volk gaf hĳ in de hand van zĳn
broer Ab _isa

¨
ı,b opdat zĳ zich in

formatie zouden opstellen om de
zonen van _Ammonc tegemoet te
trekken. 12 Vervolgens zei hĳ:
„Indien de Syri

¨
ersd mĳ te sterk

worden, dan moet gĳ mĳ tot red-
ding dienen;e maar worden de
zonen van _Ammon u te sterk,
dan moet ik u redden.f 13 Wees
sterk,g opdat wĳ ons moedig mo-
gen betonen ten behoeve van ons
volk en ten behoeve van de ste-
den van onze God;h en wat Jeho-
vah betreft, hĳ zal doen wat goed
is in zĳn eigen ogen.”i

14 Toen rukten J _oab enhet volk
dat bĳ hem was voor het aange-
zicht van de Syri

¨
ers op tot de

strĳd,j waarop dezen voor hem
op de vlucht sloegen.k 15 Wat
de zonen van _Ammon betreft,
zĳ zagen dat de Syri

¨
ers gevlucht

waren, en ook zĳ sloegen toen
op de vluchtl voor zĳn broer Ab _i-
sa

¨
ı en kwamen vervolgens in de

stad.m Later kwam J _oab in Jer _u-
zalem.

16 Toen de Syri
¨
ers zagen dat

zĳ voor _Isra
¨
el de nederlaag had-

den geleden,n zonden zĳ voorts
boden en lieten de Syri

¨
ers die in

de streek van de Rivier waren,o

uitrukken, met S _ofach, de leger-
overste van Hadad _ezer, aan hun
spits.

17 Toen het bericht aan D _avid
werd gebracht, verzamelde hĳ
onmiddellĳk heel _Isra

¨
el en trok

de Jord _a _an over en kwam tot hen
en stelde zich in formatie tegen
hen op.p Toen D _avid zich in slag-
orde schaarde om de Syri

¨
ers te-

gemoet te trekken, gingen zĳ te-
gen hem strĳden. 18 Maar de
Syri

¨
ers sloegen wegens _Isra

¨
el op

de vlucht;q voorts doodde D _avid

van de Syri
¨
ers zevenduizend wa-

genmenners en veertigduizend
man voetvolk, en S _ofach, de leger-
overste zelf, bracht hĳ ter dood.a

19 Toen de knechten van Hadad _e-
zer zagen dat zĳ voor _Isra

¨
el de ne-

derlaag hadden geleden,b sloten zĳ
prompt vrede met D _avid en gin-
gen hem dienen;c en S _yri

¨
e wilde

geen poging meer doen de zonen
van _Ammon te redden.d

20 Nu gebeurde het ten tĳde
van de terugkeer van het

jaar,e op de tĳd waarop de konin-
gen te velde trekken,f dat J _oab
voorts de legermacht aanvoerdeg

en het land van de zonen van
_Ammon in het verderf stortte en
kwam en R _abbah belegerde, ter-
wĳl D _avid in Jer _uzalem bleef; en
J _oab sloegi R _abba vervolgens en
maakte het met de grond gelĳk.
2 Maar D _avid nam M _alkam de
kroon van het hoofdj en bevond
dat ze een gewicht had van een
talent goud, en er zaten kostbare
stenen in; en ze kwam op D _avids
hoofd. En de buit van de stad die
hĳ eruit haalde, was zeer groot.k

3 En het volk dat erin was voer-
de hĳ naar buiten, en hĳ gebruik-
tel hen voortaan bĳ het zagen
van stenen en bĳ [het werken
met] scherpe ĳzeren werktuigen
en bĳ [het werken met] bĳlen;m

en zo deed D _avid vervolgens met
alle steden van de zonen van _Am-
mon. Ten slotte keerden D _avid
en al het volk naar Jer _uzalem te-
rug.

4 Nu geschiedde het hierna dat
er voorts te G _ezern oorlog uit-
brak met de Filistĳnen.o In die
tĳd sloeg S _ibbechai,p de Husa-
thiet, S _ippai neer, [een] van dege-
nen die aan de Refa

¨
ıetenq gebo-

renwaren, zodat zĳ onderworpen
werden.

5 En het kwamopnieuw tot een
oorlog met de Filistĳnen; en El-
h _anan,r de zoon van J _a

¨
ır, slaagde

erin L _achmi, de broer van de Ga-
thiet G _oliath,s neer te slaan, wiens
speerschacht gelĳk een wevers-
boom was.t
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6 En het kwamopnieuw tot een
oorlog te Gath,a toen er een man
van ongewone afmetingenb was,
wiens vingers en tenen zes in ge-
tal waren, [in het geheel] vieren-
twintig;c en ook hĳ was aan de Re-
fa

¨
ıetend geboren. 7 En hĳ bleef

_Isra
¨
el honen.e Ten slotte sloeg J _o-

nathan, de zoon van S _imea,f de
broer van D _avid, hem neer.

8 Dezen waren het die aan de
Refa

¨
ıeteng in Gathh geboren wa-

ren; en zĳ kwamen te valleni door
de hand van D _avid en door de
hand van zĳn dienaren.

21 Toen stond S _atan op tegen
_Isra

¨
el en zette D _avid er-

toe aanj _Isra
¨
el te tellen. 2 Der-

halve zei D _avid tot J _oabk en de
oversten van het volk: „Gaat, teltl

_Isra
¨
el van Bers _ebam tot Dann en

brengt mĳ [de uitslag] opdat ik
hun getal moge weten.”o 3 Maar
J _oab zei: „Moge Jehovah nog hon-
derdmaal zoveel aan zĳn volk toe-
voegen als het [nu] is.p Behoren
zĳ, o mĳn heer de koning, niet al-
len als knechten aan mĳn heer?
Waarom zoekt mĳn heer dit [na te
gaan]?q Waarom zou hĳ een oor-
zaak van schuld voor _Isra

¨
el wor-

den?”

4 Het woordvan de koningr ze-
gevierde echter over J _oab, zodat
J _oab er op uit troks en heel _Is-
ra

¨
el doorging, waarna hĳ te Je-

r _uzalem kwam.t 5 J _oab gaf nu
het getal van de inschrĳving van
het volk aan D _avid; en [het ge-
tal van] heel _Isra

¨
el bedroeg

´
e

´
en

miljoen honderdduizend man die
het zwaard konden trekken,u en
[van] J _uda vierhonderd zeventig
duizend man die het zwaard kon-
den trekken. 6 En L _eviv en B _en-
jamin schreef hĳ niet onder hen
in,w omdat J _oab het woord van de
koning verfoeilĳk had gevonden.

7 Deze zaak nu was kwaad in de
ogen van de [ware] God,x en daar-
om sloeg hĳ _Isra

¨
el. 8 Dientenge-

volge zei D _avid tot de [ware] God:
„Ik heb zeer gezondigdy doordat
ik deze zaak heb gedaan. Nu dan,
laat de dwaling vanuw knecht als-

tublieft voorbĳgaan;a want ik heb
zeer dwaas gehandeld.”b 9 Toen
sprak Jehovah tot Gad,c D _avids
visionair,d en zei: 10 „Ga, en gĳ
moet tot D _avid spreken en zeg-
gen: ’Dit heeft Jehovah gezegd:
„Drie dingen richt ik tegen u.e

Kies u er
´
e

´
en van, opdat ik het

u moge aandoen.” ’ ”f 11 Bĳge-
volg ging Gad naar D _avidg en zei
tot hem: „Dit heeft Jehovah ge-
zegd: ’Doe uw keus, 12 of er drie
jaar hongersnoodh zal zĳn of drie
maanden van weggevaagd worden
voor uw tegenstandersi en dat het
zwaard van uw vĳanden [u] ach-
terhaalt, of drie dagen het zwaard
van Jehovah,j ja pestilentie,k in
het land, waarbĳ Jehovah’s engel
verderf brengtl in heel het gebied
van _Isra

¨
el.’ Nu dan, zie wat ik dien

te antwoorden aan Degene die
mĳ zendt.” 13 D _avid dan zei tot
Gad: „Het benauwt mĳ zeer. Laat
mĳ alstublieft in de hand van Je-
hovah vallen,m want zĳn barmhar-
tigheden zĳn zeer vele;n maar laat
mĳ niet in de hand van de mens
vallen.”o

14 Toen gaf Jehovah een pesti-
lentiep in _Isra

¨
el, zodat er uit _Isra

¨
el

zeventigduizend personen vielen.q

15 Bovendien zond de [ware] God
een engel naar Jer _uzalem om het
in het verderf te storten;r en zo-
dra hĳ ertoe overging het ver-
derf te stichten, zag Jehovah het
en kreeg hĳ spĳt over de ramp-
spoed;s en daarom zei hĳ tot de en-
gel die het verderf stichtte: „Het
is genoeg!t Laat nu uw hand zak-
ken.” En Jehovah’s engel stond
toen dicht bĳ de dorsvloer van
_Ornan,u de Jebusiet.v

16 Toen D _avid zĳn ogen op-
sloeg, zag hĳ voorts Jehovah’s
engelw tussen de aarde en de he-
mel staan met zĳn getrokken
zwaardx in de hand, uitgestrekt
naar Jer _uzalem; en D _avid en de
oudere mannen, gekleed in zak-
ken,y vielen terstond op hun aan-
gezicht.z 17 Nuzei D _avid tot de
[ware] God: „Was ik het niet die
zei een volkstelling te houden,
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en ben ik het niet die heb ge-
zondigden ontegenzeglĳk kwaad
heb gedaan?a Wat deze schapenb

betreft, wat hebben zĳ gedaan?
O Jehovah, mĳn God, laat uw
hand alstublieft op mĳ en mĳn
vaders huis komen; maar niet op
uw volk,c tot een gesel.”

18 En Jehovah’s engel, van zĳn
kant, zei Gadd aan D _avid te zeg-
gen dat D _avid moest opgaan om
een altaar voor Jehovah op te rich-
ten op de dorsvloer van _Ornan, de
Jebusiet.e 19 Op het woord van
Gad, dat hĳ in de naam van Je-
hovah gesproken had, ging D _avid
dus op.f 20 Ondertussen keer-
de _Ornang zich om en zag de en-
gel; en zĳn vier zonen die bĳ hem
waren, verborgen zich. _Ornan nu
was juist bezig geweest tarwe te
dorsen. 21 D _avid dan kwam tot
bĳ _Ornan. Toen _Ornan opkeek en
D _avid zag,h verliet hĳ onmiddel-
lĳk de dorsvloer en boog zich met
zĳn aangezicht ter aarde voor D _a-
vid neer. 22 Toen zei D _avid tot

_Ornan: „Geef mĳ toch de plaats
van de dorsvloer, opdat ik daarop
een altaar voor Jehovah kan bou-
wen. Geef ze mĳi voor het volle
geldbedrag,j opdat de geselk over
het volk gestuit moge worden.”
23 Maar _Ornan zei tot D _avid:
„Neem die voor u,l en laat mĳn
heer de koning doenwat goed is in
zĳn eigen ogen. Zie, ik geef werke-
lĳk de runderenm voor brandoffers
en de dorssleden voor het houto en
de tarwe als graanoffer. Werke-
lĳk, dat alles geef ik.”p

24 Doch koning D _avid zei tot

_Ornan: „Neen, maar ik zal het
zonder mankeren voor het vol-
le geldbedrag kopen,q want ik zal
niet wat van u is aan Jehovah op-
dragen om kosteloos brandoffers
te brengen.” 25 Zo gaf D _avid
aan _Ornan voor de plaats gouden
sikkelen tot een gewicht van zes-
honderd.r 26 Toen bouwde D _a-
vid daar een altaars voor Jeho-
vah en offerde brandoffers en
gemeenschapsoffers, en hĳ riep
vervolgens Jehovah aan,t die hem

nu antwoordde met vuura uit de
hemel op het brandofferaltaar.
27 Bovendien gaf Jehovah de en-
gel een bevel,b die daarop zĳn
zwaard in de schede terugstak.
28 In die tĳd, toen D _avid zag dat
Jehovah hemop de dorsvloer van
_Ornan, de Jebusiet, had geant-

woord, bleef hĳ daar slachtoffers
brengen.c 29 Maar de taberna-
kel van Jehovah, die M _ozes in de
wildernis gemaakt had, en het
brandofferaltaar waren toenter-
tĳd op de hoge plaats te G _ibeon.d

30 En D _avidwas niet in staat ge-
weest zich v

´
o

´
or dat [altaar] te be-

geven om God te raadplegen,
want hĳ was door schrik bevan-
gene wegens het zwaard van Je-
hovah’s engel.

22 Toen zei D _avid: „Dit is
het huisf van Jehovah, de

[ware] God, en dit is een brand-
offeraltaarg voor _Isra

¨
el.”

2 D _avid zei nu, de inwonende
vreemdelingenh die in het land
_Isra

¨
el waren bĳeen te brengen,

en hĳ stelde hen vervolgens aan
als steenhouwersi om vierhoekige
steenblokken te houwenj voor de
bouw van het huis van de [ware]
God. 3 En D _avid maakte een
grote hoeveelheid ĳzer gereed
voor spĳkers voor de poortdeu-
ren en voor klampen, en ook een
zo grote hoeveelheid koper dat het
niet te wegen was,k 4 en ook ce-
derstammenl zonder tal; want de
Sidoni

¨
ersm en de Tyri

¨
ersn brach-

ten D _avid een grote hoeveelheid
cederstammen. 5 Bĳgevolg zei
D _avid: „Mĳn zoon S _alomo is jong
en teer,o en het voor Jehovah te
bouwen huis dient in grootsheid
alles overtreffend te zĳn,p tot een
luisterrĳkeq onderscheiding voor
alle landen. Laat ik derhalve voor-
bereidingen voor hem treffen.” Zo
trof D _avid v

´
o

´
or zĳn dood in over-

vloedige mate voorbereidingen.r

6 Bovendien riep hĳ zĳn zoon
S _alomo opdat hĳ hem zou kun-
nen gebieden een huis voor Je-
hovah, de God van _Isra

¨
el, te

bouwen. 7 Voorts zei D _avid tot
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zĳn zoon S _alomo: „Wat mĳ be-
treft, het kwam mĳ na aan het
hart te liggena een huis voor de
naamb van Jehovah, mĳn God,
te bouwen. 8 Maar Jehovah’s
woord kwam tot mĳ en luidde:
’Bloed in grote hoeveelheid hebt
gĳ vergoten,c en grote oorlogen
hebt gĳ gevoerd.d Gĳ zult geen
huis voor mĳn naam bouwen,e

want gĳ hebt veel bloed voor mĳn
aangezicht op de aarde vergoten.
9 Zie! Een zoonf wordt u geboren.
Hĳzelf zal een man van rust blĳ-
ken te zĳn, en ik zal hem stel-
lig rust geven van al zĳn vĳanden
rondom;g want S _alomoh zal zĳn
naam worden, en vredei en stille
rust zal ik in zĳn dagen aan _Is-
ra

¨
el schenken. 10 Hĳ is het die

een huis voor mĳn naam zal bou-
wen,j en hĳzelf zal mĳ tot een
zoon worden,k en ik hem tot een
vader.l En ik zal de troon van zĳn
koningschapm over _Isra

¨
el stellig

tot onbepaalde tĳd stevig beves-
tigen.’

11 Welnu, mĳn zoon, moge Je-
hovah met u blĳken te zĳn, en gĳ
moet succesvol bevondenworden
en het huis van Jehovah, uw God,
bouwen, juist zoals hĳ betreffen-
de u gesproken heeft.n 12 Moge
Jehovah u slechts doorzicht en
verstand geven,o en moge hĳ u
bevel geven betreffende _Isra

¨
el, ja,

om de wet van Jehovah, uw God,
te onderhouden.p 13 In dat ge-
val zult gĳ succesvol bevonden
worden,q indien gĳ ervoor zorgt de
voorschriftenr en de rechterlĳke
beslissingens die Jehovah M _ozes
betreffende _Isra

¨
el geboden heeft,t

te volbrengen. Wees moedig en
sterk.u Wees niet bevreesd,v noch
verschrikt.w 14 En zie, geduren-
de mĳn ellendex heb ik voor Jeho-
vah’s huis honderdduizend talen-
ten goudy en een miljoen talenten
zilver gereedgemaakt, en het ko-
perz en het ĳzera is niet te we-
gen omdat het zo’n grote hoe-
veelheid geworden is; en balken
en stenen heb ik gereedgemaakt,
maar daaraan zult gĳ er nog toe-
voegen. 15 En bĳ u is een groot

aantal [mensen] die het werk kun-
nen verrichten, steenhouwers en
steen-a en houtbewerkers en elk-
een die kunstvaardig is in allerlei
werk.b 16 Het goud, het zilver
en het koper en het ĳzer is niet te
tellen.c Sta op en handel,d en moge
Jehovah met u blĳken te zĳn.”e

17 Voorts gebood D _avid alle
vorsten van _Isra

¨
el, zĳn zoon S _a-

lomo te helpen: 18 „Is Jehovah,
UW God, niet met U,f en heeft
hĳ U niet rondom rust gegeven?g

Want hĳ heeft de bewoners van
het land in mĳn hand gegeven,
en het land is onderworpen voor
het aangezicht van Jehovahh en
van zĳn volk. 19 Zet nu UW hart
en UW zieli erop, naar Jehovah,
UW God, te vragen,j en staat op
en bouwt het heiligdomk van Je-
hovah, de [ware] God,l om de arkm

van het verbond van Jehovah en
het heilige gerei van de [ware]
God naar het huis te brengen dat
voor de naamn van Jehovah wordt
gebouwd.”

23 En D _avid zelf was oud en
verzadigd van dagen ge-

worden,o en dus maakte hĳ zĳn
zoon S _alomop koning over _Is-
ra

¨
el. 2 Hĳ dan vergaderde alle

vorstenq van _Isra
¨
el en de pries-

tersr en de levieten.s 3 Bĳge-
volg werden de levieten van der-
tig jaar oud en daarboven geteld;t

en hun aantal, hoofd voor hoofd
van hen, fysiek sterke man voor
fysiek sterke man, bedroeg acht-
endertigduizend. 4 Van dezen
waren er vierentwintigduizend
om dienst te doen als opzich-
ters over het werk van het huis
van Jehovah; en zesduizend als
beambtenu en rechters;v 5 en
vierduizend poortwachtersw en
vierduizend die Jehovah moesten
lovenx op de instrumenteny die [zo
zei D _avid] „ik voor het brengen
van lofzang heb gemaakt”.

6 Toen verdeelde D _avid hen in
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afdelingena naar de zonen van
L _evi,b naar G _erson, K _ehath en Me-
r _ari. 7 Tot de Gersonieten be-
hoorden: L _adan en S _ime

¨
ı. 8 De

zonen van L _adan waren Jeh _i
¨
el,c

het hoofd, en Z _etham en J _o
¨
el,d

drie. 9 De zonen van S _ime
¨
ı wa-

ren Sel _omoth en H _azi
¨
el en H _aran,

drie. Dit waren de hoofden van
de vaderen voor L _adan. 10 En
de zonen van S _ime

¨
ı waren J _a-

hath, Z _ina en J _e
¨
us en Ber _ia. Deze

vier waren de zonen van S _ime
¨
ı.

11 En J _ahath werd het hoofd, en
Z _iza de tweede. Wat J _e

¨
us en Be-

r _ia betreft, zĳ hadden niet veel
zonen; daarom werden zĳ een
vaderlĳke huis voor

´
e

´
en ambts-

groep.

12 De zonen van K _ehathf wa-
ren _Amram, J _izhar,g H _ebronh en
_Uzzi

¨
el,i vier. 13 De zonen van

_Amram waren A _
¨
aronj en M _ozes.k

Maar A _
¨
aron werd afgezonderdl

om het Allerheiligstem te heili-
gen, hĳ en zĳn zonen tot onbe-
paalde tĳd, om offerrook te bren-
genn voor het aangezicht van
Jehovah, om hem te dieneno en in
zĳn naam te zegenenp tot onbe-
paalde tĳd. 14 Wat M _ozes, de
man van de [ware] God,q betreft,
zĳn zonen zelf bleven onder de
stam van de levieten genoemd
worden.r 15 De zonen van M _o-
zes waren G _ersoms en Eli _

¨
ezer.t

16 De zonen van G _ersom: S _e-
bu

¨
el,u het hoofd. 17 En de zo-

nen van Eli _
¨
ezer werden: Reh _ab-

ja,v het hoofd; en Eli _
¨
ezer kreeg

geen andere zonen, maar de zo-
nen van Reh _abja zelf werden bui-
tengewoon talrĳk. 18 De zonen
van J _izhar:w Sel _omith,x het hoofd.
19 De zonen van H _ebron wa-
ren Jer _ia, het hoofd, Am _arja, de
tweede, Jah _azi

¨
el, de derde, en Je-

k _ameam,y de vierde. 20 De zo-
nen van _Uzzi

¨
elz waren M _icha, het

hoofd, en Jiss _ia, de tweede.

21 De zonen van Mer _aria wa-
ren M _ahli en M _usi.b De zonen
van M _ahli waren Ele _azarc en Kis.
22 Maar Ele _azar stierf; en hĳ
had geen zonen, maar dochters
gekregen. Daarom namen de zo-

nen van Kis, hun broeders, hen
[tot vrouw].a 23 De zonen van
M _usi waren M _ahli en _Eder en J _e-
remoth,b drie.

24 Dit waren de zonen van L _evi
naar het huis van hun vaderen,c

de hoofden van de vaderen, naar
hun gemachtigden, volgens het
getal van de namen, hoofd voor
hoofd van hen, die het werk ver-
richtten voor de dienstd van het
huis van Jehovah, van twintig jaar
oud en daarboven.e 25 Want D _a-
vid had gezegd: „Jehovah, de God
van _Isra

¨
el, heeft zĳn volk rust ge-

schonken,f en hĳ zal tot onbepaal-
de tĳd in Jer _uzalem verblĳven.g

26 En ook zullen de levieten de
tabernakel niet hoeven te dragen,
noch iets van zĳn dienstgerei.”h

27 Want volgens de laatste woor-
deni van D _avid vormden dezen
het getal der zonen van L _evi van
twintig jaar oud en daarboven.
28 Want het was hun taak de zo-
nen van A _

¨
aron ter beschikking te

staanj bĳ de dienst van het huis
van Jehovah, [door toezicht te
houden] op de voorhovenk en op de
eetvertrekkenl en op de reiniging
van al het heiligem en het dienst-
werk met betrekking tot het huis
van de [ware] God, 29 ja, [te zor-
gen] voor het stapelbroodn en voor
demeelbloemo voor het graanoffer
en voor de wafelsp van ongezuurd
broodq en voor de [koeken van de]
bakplaatr en voor het gemengdes

deeg envoor alle inhoudsmaten en
lengtematen;t 30 en om morgen
na morgenu te staanv ten einde Je-
hovah te dankenw en te loven,x en
eveneens ’s avonds; 31 en voor
al het offeren van de brandoffers
aan Jehovah op de sabbatten,y op
de nieuwe manenz en op de feest-
tĳden,a volgens het aantal over-
eenkomstig de regel daaromtrent,
voortdurend voor het aangezicht
van Jehovah. 32 En zĳ zorgden
voor de bewakingb van de tent der
samenkomst en de bewaking van
de heilige plaatsc en de bewaking
van de zonenvanA _

¨
aron, hun broe-

ders, voor de dienst van het huis
van Jehovah.d
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24 De zonen van A _
¨
aron nu

hadden hun afdelingen. De
zonen van A _

¨
aron waren N _adaba

en Ab _ihu,b Ele _azarc en _Ithamar.d

2 N _adab en Ab _ihue stierven ech-
ter voor het aangezicht van hun
vader,f en zĳ hadden geen zonen
gekregen, maar Ele _azarg en _Itha-
mar bleven als priesters dienst
doen. 3 En D _avid, en Z _adokh uit
de zonen van Ele _azar, en Achim _e-
lechi uit de zonen van _Ithamar,
deelden hen voorts in afdelingen
in voor hun ambt in hun dienst.j

4 Maar de zonen van Ele _azar ble-
ken wat de hoofden der mannen
betreft talrĳker te zĳn dan de zo-
nenvan _Ithamar. Daaromverdeel-
de men hen [aldus:] voor de zo-
nen van Ele _azar als hoofden voor
[hun] vaderlĳke huizen, zestien,
en voor de zonen van _Ithamar
[als hoofden] voor hun vaderlĳke
huizen, acht.

5 Voorts verdeelde men hen
door het lot,k dezen alsmede ge-
nen, want er moesten zowel uit de
zonen van Ele _azar als uit de zo-
nen van _Ithamar oversten van de
heilige plaatsl en oversten van de
[ware] God zĳn. 6 Toen schreef
Sem _aja, de zoonvan Neth _ane

¨
el, de

secretarism van de levieten, hen
op in tegenwoordigheid van de ko-
ning en de vorsten en Z _adok,n de
priester, en Achim _elech,o de zoon
van _Abjathar,p en de hoofden der
vaderenvan de priesters envan de
levieten,q waarbĳ er

´
e

´
en vaderlĳk

huis werd uitgenomen voor Ele _a-
zarr en

´
e

´
en werd uitgenomen voor

_Ithamar.s

7 Het lot dan kwam te voor-
schĳn: het eerste voor J _ojarib;t

voor Jed _aja het tweede, 8 voor
H _arim het derde, voor S _eorim
het vierde, 9 voor Malk _ia het
vĳfde, voor M _ijamin het zesde,
10 voor H _akkoz het zevende,
voorAb _iau het achtste, 11 voor
J _esua het negende, voor Se-
ch _anja het tiende, 12 voor _El-
jasib het elfde, voor J _akim het
twaalfde, 13 voor H _uppa het
dertiende, voor Jes _ebeab het veer-

tiende, 14 voor B _ilga het vĳf-
tiende, voor _Immer het zestiende,
15 voor H _ezir het zeventiende,
voor Happ _izzes het achttiende,
16 voor Peth _ahja het negentien-
de, voor Jeh _ezkel het twintigste,
17 voor J _achin het eenentwin-
tigste, voor G _amul het twee

¨
en-

twintigste, 18 voor Del _aja het
drie

¨
entwintigste, voor Ma _

¨
azja het

vierentwintigste.

19 Dit waren hun ambtena voor
hun dienst,b om het huis van Jeho-
vah binnen te gaan overeenkom-
stig het hun toekomende rechtc

door de hand van A _
¨
aron, hun

voorvader, juist zoals Jehovah,
de God van _Isra

¨
el, hem geboden

had.

20 En van de zonen van L _evi
die overgebleven waren, was er
van de zonen van _Amramd S _u-
ba

¨
el;e van de zonen van S _uba

¨
el:

Jehd _eja; 21 van Reh _abja:f van
de zonen van Reh _abja: Jiss _ia, het
hoofd; 22 van de Jizharieten:g

Sel _omoth;h van de zonen van Se-
l _omoth: J _ahath; 23 en de zo-
nen [van H _ebron]:i Jer _ia,j het
hoofd, Am _arja, de tweede, Jah _a-
zi

¨
el, de derde, Jek _ameam, de vier-

de. 24 De zonen van _Uzzi
¨
el: M _i-

cha; van de zonen van M _icha:k

S _amir. 25 De broeder van M _i-
cha was Jiss _ia; van de zonen van
Jiss _ia: Zachar _ia.

26 De zonen van Mer _aril wa-
ren M _ahlim en M _usi;n de zonen
van Ja

¨
az _ia: B _eno. 27 De zonen

van Mer _ari: Van Ja
¨
az _ia: B _eno

en S _oham en Z _akkur en H _ibri.
28 Van M _ahli: Ele _azar, die geen
zonen heeft gekregen.o 29 Van
Kis: de zonenvan Kis: Jer _ahme

¨
el.

30 En de zonen van M _usi waren
M _ahlip en _Eder en J _erimoth.q

Dit waren de zonen van de le-
vieten naar hun vaderlĳker hui-
zen. 31 Voorts wierpen ook zĳ
het lot,s precies zoals hun broe-
ders, de zonen van A _

¨
aron, in te-

genwoordigheid van D _avid, de ko-
ning, en Z _adok en Achim _elech en
de hoofden van de vaderlĳke hui-
zen der priesters en der levie-
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ten gedaan hadden. Wat de va-
derlĳke huizena betreft, het hoofd
was precies zoals zĳn jongere
broeder.

25 Voorts zonderden D _avid en
de overstenb van de dienst-

groepenc enkelen van de zonen
van _Asaf, H _emand en Jed _uthune

voor de dienst af, degenen die
profeteerden met de harpen,f met
de snaarinstrumenteng en met de
cimbalen.h En uit hun aantal kwa-
men de voor hun dienst aange-
wezen mannen. 2 Van de zonen
van _Asaf: Z _akkur en J _ozefi en Ne-
th _anja en Asar _ela,j de zonen van

_Asaf onder leiding van _Asaf,k de-
gene die profeteerde onder lei-
ding van de koning. 3 Van Je-
d _uthun:l de zonen van Jed _uthun:
Ged _aljam en Z _erin en Jes _ajao [en
S _ime

¨
ı], Has _abja en Matt _ithja,p zes,

onder leiding van hun vader Je-
d _uthun, die profeteerde met de
harp om Jehovah te danken en
te loven.q 4 Van H _eman:r de zo-
nen van H _eman: Bukk _ia,s Matt _an-
ja,t _Uzzi

¨
el,u S _ebu

¨
el en J _erimoth,

Han _anja,v Han _ani, Eli _atha,w Gid-
d _altix en Rom _amti- _Ezer,y Josbe-
k _asa,z Mall _othi,a H _othir,b Mah _a-
zioth. 5 Al dezen waren zonen
van H _eman, een visionairc van de
koning in de dingenvan de [ware]
God, om zĳn hoorn te verheffen;
vandaar dat de [ware] God er-
toe overging H _eman veertien zo-
nen en drie dochters te geven.d

6 Al dezen stonden onder leiding
van hun vader bĳ de zang in het
huis van Jehovah, met cimbalen,e

snaarinstrumentenf en harpeng

voor de dienst van het huis van
de [ware] God.

Onder leiding van de koning
stonden _Asaf en Jed _uthun en H _e-
man.h

7 En het aantal van hen sa-
men met hun broeders die ge-
oefend waren in de zang voor
Jehovah,i allen deskundigen,j be-
droeg tweehonderd achtentach-
tig. 8 Zĳ dan wierpen het lotk

met betrekking tot de dingen
waarvoor zorg gedragen moest

worden, waarbĳ de kleine precies
hetzelfde was als de grote,a de
deskundigeb samen met de leer-
ling.

9 Het lot dan kwam te voor-
schĳn: het eerste, behorend tot
_Asaf, voor J _ozef;c voor Ged _aljad

het tweede (hĳ en zĳn broeders
en zĳn zonen waren twaalf [in
getal]); 10 het derde voor Z _ak-
kur,e zĳn zonen en zĳn broeders:
twaalf; 11 het vierde voor J _iz-
ri,f zĳn zonen en zĳn broeders:
twaalf; 12 het vĳfde voor Ne-
th _anja,g zĳn zonen en zĳn broe-
ders: twaalf; 13 het zesde voor
Bukk _ia, zĳn zonen en zĳn broe-
ders: twaalf; 14 het zevende
voor Jesar _ela,h zĳn zonen en zĳn
broeders: twaalf; 15 het acht-
ste voor Jes _aja, zĳn zonen en
zĳn broeders: twaalf; 16 het ne-
gende voor Matt _anja, zĳn zonen
en zĳn broeders: twaalf; 17 het
tiende voor S _ime

¨
ı, zĳn zonen en

zĳn broeders: twaalf; 18 het elf-
de voor Az _are

¨
el,i zĳn zonen en zĳn

broeders: twaalf; 19 het twaalf-
de voor Has _abja, zĳn zonen en
zĳn broeders: twaalf; 20 voor
het dertiende, S _uba

¨
el,j zĳn zonen

en zĳn broeders: twaalf; 21 voor
het veertiende, Matt _ithja, zĳn
zonen en zĳn broeders: twaalf;
22 voor het vĳftiende, voor J _e-
remoth, zĳn zonen en zĳn broe-
ders: twaalf; 23 voor het zes-
tiende, voor Han _anja, zĳn zonen
en zĳn broeders: twaalf; 24 voor
het zeventiende, voor Josbek _a-
sa, zĳn zonen en zĳn broeders:
twaalf; 25 voor het achttiende,
voor Han _ani, zĳn zonen en zĳn
broeders: twaalf; 26 voor het
negentiende, voor Mall _othi, zĳn
zonen en zĳn broeders: twaalf;
27 voor het twintigste, voor Eli _a-
tha, zĳn zonen en zĳn broeders:
twaalf; 28 voor het eenentwin-
tigste, voor H _othir, zĳn zonen
en zĳn broeders: twaalf; 29 voor
het twee

¨
entwintigste, voor Gid-

d _alti, zĳn zonen en zĳn broe-
ders: twaalf; 30 voor het drie

¨
en-

twintigste, voor Mah _azioth,k zĳn
zonen en zĳn broeders: twaalf;
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31 voor het vierentwintigste,
voor Rom _amti- _Ezer,a zĳn zonen
en zĳn broeders: twaalf.

26 Voor de afdelingen van
poortwachters:b Van de Ko-

rachieten:c Mesel _emja,d de zoon
van K _ore, uit de zonen van _Asaf.
2 En Mesel _emja had zonen: Za-
char _ia, de eerstgeborene, Jed _ia

¨
el,

de tweede, Zeb _adja, de derde,
J _athni

¨
el, de vierde, 3 _Elam, de

vĳfde, Joh _anan, de zesde, Elje-
h _o

¨
enai, de zevende. 4 En _Obed-

_Edome had zonen: Sem _aja, de
eerstgeborene, J _ozabad, de twee-
de, J _oah, de derde, en S _achar,
de vierde, en Neth _ane

¨
el, de vĳf-

de, 5 _Ammi
¨
el, de zesde, _Issa-

schar, de zevende, Pe _
¨
ullethai, de

achtste; want God had hem geze-
gend.f

6 En aan Sem _aja, zĳn zoon,
werden zonen geboren die heer-
sers over het huis van hun vader
waren, want zĳ waren bekwame,
sterke mannen. 7 De zonen van
Sem _aja: _Othni en R _efa

¨
el en _Obed,

Elz _abad, wiens broeders bekwame
mannen waren, El _ihu en Sem _ach-
ja. 8 Al dezen waren uit de zo-
nen van _Obed- _Edom, zĳ en hun
zonen en hun broeders, bekwa-
me mannen met het vermogen de
dienst [te verrichten], twee

¨
en-

zestig, die tot _Obed- _Edom be-
hoorden. 9 En Mesel _emjag had
zonen en broeders, bekwame man-
nen, achttien. 10 En H _osa uit de
zonen van Mer _ari had zonen. S _im-
ri was het hoofd, want hĳ was wel
niet de eerstgeborene,h maar zĳn
vader stelde hem aan als hoofd;i

11 Hilk _ia, de tweede, Teb _alja, de
derde, Zachar _ia, de vierde. Al de
zonen en broeders van H _osa wa-
ren er dertien.

12 Van deze afdelingen van de
poortwachters hadden de hoof-
den der mannen evenals hun broe-
ders plichten,j om te dienen in
het huis van Jehovah. 13 Zĳ dan
wierpen het lotk voor de kleine
zowel als voor de grote, volgens
hun vaderlĳke huizen,l voor de

verschillende poorten. 14 Toen
viel het lot voor het oosten op Se-
l _emja.a Voor zĳn zoon Zachar _ia,b

een raadsmanc vol doorzicht, wier-
pen zĳ het lot, en zĳn lot kwam
ten slotte uit op het noorden.d

15 _Obed- _Edom had het zĳne voor
het zuiden, en zĳn zonene had-
den de magazĳnen.f 16 S _uppim
en H _osag hadden het hunne voor
het westen, dicht bĳ de Salle-
chetpoort aan de opgaande gro-
te weg, wachtgroeph corresponde-
rend met wachtgroep;i 17 tegen
het oosten waren zes levieten; te-
gen het noorden voor een dag,
vier; tegen het zuiden voor een
dag,j vier; en voor de magazĳnen,k

twee aan twee; 18 voor de over-
dekte zuilengang tegen het wes-
ten, vier bĳ de grote weg,l twee bĳ
de overdekte zuilengang. 19 Dit
waren de afdelingen van de poort-
wachters van de zonen van de Ko-
rachietenm en van de zonen van
Mer _ari.n

20 Wat de levieten betreft, Ah _ia
ging over de schatteno van het
huis van de [ware] God en over de
schatten van de geheiligde din-
gen.p 21 De zonen van L _adan,q

de zonen van de Gersoniet beho-
rend tot L _adan; de hoofden van
de vaderlĳke huizen behorend
tot L _adan, de Gersoniet: Jehi _

¨
eli.r

22 De zonen van Jehi _
¨
eli, Z _etham

en zĳn broer J _o
¨
el,s gingen over de

schattent van het huis van Jeho-
vah. 23 Wat de Amramieten, de
Jizharieten, de Hebronieten [en]
de Uzzi

¨
elieten betreft,u 24 ja,

S _ebu
¨
el,v de zoon van G _ersom, de

zoon van M _ozes, was leider over
de voorraden. 25 Wat zĳn broe-
ders betreft, van Eli _

¨
ezerw was

er diens zoon Reh _abjax en diens
zoon Jes _aja en diens zoon J _oram
en diens zoon Z _ichri en diens
zoon Sel _omoth. 26 Deze Sel _o-
moth en zĳn broeders gingen over
alle schatten van de geheiligde
dingen,y die D _avid,z de koning, en
de hoofden van de vaderlĳke hui-
zen,a en de oversten van duizend
en van honderd, en de legerover-
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sten geheiligd hadden. 27 Van
de oorlogena en van de buitb had-
den zĳ [dingen] geheiligd om het
huis van Jehovah te onderhou-
den. 28 En ook alles wat de zie-
nerc S _amu

¨
el en Saul, de zoon van

Kis, en _Abner,d de zoon van Ner,
en J _oab,e de zoon van Zer _uja,f

geheiligd hadden. Wat wie maar
ook geheiligd had, stond onder
toezicht van Sel _omith en zĳn
broeders.

29 Van de Jizharieteng waren
Ken _anja en zĳn zonen voor de
aangelegenheden buiten,h als be-
ambten en als rechtersi over _Is-
ra

¨
el.

30 Van de Hebronietenj gingen
Has _abja en zĳn broeders, bekwa-
me mannen,k zeventienhonderd,
over het bestuur van _Isra

¨
el in de

streek van de Jord _a _an tegen het
westen, voor al het werk van Je-
hovah en voor de dienst van de
koning. 31 Van de Hebronieten
was Jer _ial het hoofd van de He-
bronieten naar de geslachten er-
van naar [de] voorvaders. In het
veertigstem jaar van D _avids ko-
ningschap werden zĳ uitgezocht,
en er werden onder hen dappere,
sterke mannen gevonden te Ja _

¨
e-

zern in G _ilead.o 32 En zĳn broe-
ders, bekwame mannen,p waren
tweeduizend zevenhonderd [in ge-
tal], hoofdenvan de vaderlĳke hui-
zen.q D _avid, de koning, stelde hen
derhalve aan over de Rubenieten
en de Gadieten en de halve stam
van de Manassieten,r voor elke
zaak van de [ware] God en dies

van de koning.

27 Wat de zonen van _Isra
¨
el

betreft naar hun aantal, de
hoofden van de vaderlĳket hui-
zen en de overstenu van duizend
en van honderdv en hun beamb-
ten die de koning diendenw in
elke zaak van de afdelingen der-
genen die van maand tot maand,
alle maanden van het jaar door,
binnenkwamen en uitgingen, elke
afdeling [telde] vierentwintigdui-
zend [man].

2 Over de eerste afdeling van
de eerste maand ging Jas _obam,a

de zoon van Z _abdi
¨
el, en in zĳn af-

deling waren er vierentwintigdui-
zend. 3 Sommigen van de zo-
nen van P _erez,b het hoofd van
alle oversten van de dienstgroe-
pen, waren voor de eerste maand.
4 En over de afdeling van de twee-
de maand ging D _odai,c de Aho-
hiet,d met zĳn afdeling, en M _ikloth
was de leider, en in zĳn afde-
ling waren er vierentwintigdui-
zend. 5 De overste van de derde
dienstgroep voor de derde maand
was Ben _aja,e de zoon van J _ojada,f

de overpriester, en in zĳn afdeling
waren er vierentwintigduizend.
6 Deze Ben _ajag was een sterke
man van de dertigh en ging over
de dertig; en [over] zĳn afdeling
ging zĳn zoon Ammiz _abad. 7 De
vierde voor de vierde maand was

_Asa
¨
el,i J _oabs broer,j en na hem zĳn

zoon Zeb _adja, en in zĳn afdeling
waren er vierentwintigduizend.
8 De vĳfde overste voor de vĳf-
de maand was S _amhuth,k de Jizra-
hiet, en in zĳn afdeling waren er
vierentwintigduizend. 9 De zes-
de voor de zesde maand was _Ira,l

de zoon van de Teko
¨
ıetm _Ikkes,n

en in zĳn afdeling waren er vier-
entwintigduizend. 10 De zeven-
de voor de zevende maand was de
Pelonieto H _elez,p uit de zonen van

_Efra
¨
ım, en in zĳn afdeling waren

er vierentwintigduizend. 11 De
achtste voor de achtste maand
was de Husathiet S _ibbechai,q van
de Zarhieten,r en in zĳn afdeling
waren er vierentwintigduizend.
12 De negende voor de negende
maand was de Anathothiets Abi _

¨
e-

zer,t van de Benjaminieten, en in
zĳn afdeling waren er vierentwin-
tigduizend. 13 De tiende voor
de tiende maand was de Netofa-
thiet M _aharai,u van de Zarhieten,v

en in zĳn afdeling waren er vier-
entwintigduizend. 14 De elfde
voor de elfde maand was de Pira-
thoniet Ben _aja,w uit de zonen van

_Efra
¨
ım,x en in zĳn afdeling waren

er vierentwintigduizend. 15 De
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twaalfde voor de twaalfde maand
was de Netofathiet H _eldai,a van

_Othni
¨
el, en in zĳn afdeling waren

er vierentwintigduizend.

16 En over de stammen van _Is-
ra

¨
elb was leider van de Rubenie-

ten Eli _
¨
ezer, de zoon van Z _ichri;

van de Simeonieten Sef _atja, de
zoon van M _a

¨
acha; 17 van L _evi

Has _abja, de zoon van K _emu
¨
el;

van A _
¨
aron Z _adok;c 18 van J _uda

El _ihu,d een van D _avids broers;e

van _Issaschar _Omri, de zoon van
M _icha

¨
el; 19 van Z _ebulon Jism _a-

ja, de zoon van Ob _adja; van N _af-
tali J _erimoth, de zoon van _Azri

¨
el;

20 van de zonen van _Efra
¨
ım Ho-

s _ea, de zoon van Az _azja; van
de halve stam Man _asse J _o

¨
el, de

zoon van Ped _aja; 21 van de hal-
ve stam Man _asse in G _ilead _Iddo,
de zoon van Zachar _ia; van B _en-
jamin Ja _

¨
asi

¨
el, de zoon van _Ab-

ner;f 22 van Dan Az _are
¨
el, de

zoon van Jer _oham. Dit waren de
vorsteng van de stammen van _Is-
ra

¨
el.

23 En D _avid nam het aantal
van hen die twintig jaar oud wa-
ren en daaronder niet op, want
Jehovah had beloofd _Isra

¨
el zo tal-

rĳk te maken als de sterren aan
de hemel.h 24 J _oab,i de zoonvan
Zer _uja, was zelf met de telling be-
gonnen, maar hĳ voltooide [die]
niet;j en hierdoor ontstond er ver-
ontwaardigingk tegen _Isra

¨
el, en

het aantal werd niet opgenomen
in het verslag van de aangelegen-
heden van de dagen van koning
D _avid.

25 En over de schatten van de
koningl ging Azm _aveth, de zoon
van Ad _i

¨
el. En over de schatten op

het veld,m in de stedenn en in de
dorpen en in de torens ging J _ona-
than, de zoon van Uzz _ia. 26 En
over hen die veldwerko deden,
voor de bebouwing van de grond,
ging _Ezri, de zoon van K _elub.
27 En over de wĳngaardenp ging
de Ramathiet S _ime

¨
ı; en over dat

wat in de wĳngaarden was voor
de wĳnvoorraden ging de Sifmiet
Z _abdi. 28 En over de olĳfbosjes

en de sycomoorbomena die in de
Sjef _elab waren, ging de Gederiet
B _a

¨
al-H _anan; en over de olievoor-

radenc ging J _oas. 29 En over
de runderen die in S _arond weid-
den, ging de Saroniet S _itrai; en
over de runderen in de laagvlak-
ten ging S _afat, de zoon van _Adlai.
30 En over de kamelene ging de
Isma

¨
elietf _Obil; en over de ezelin-

nen ging deMeronothiet Jehd _eja.
31 En over de kleinveekudden
ging de Hagriet J _aziz. Al dezen
waren de oversten van de have
die koning D _avid toebehoorde.

32 En J _onathan,g D _avids neef,
was raadsman, een man van ver-
stand,h terwĳl hĳ tevens secre-
taris was; en Jeh _i

¨
el, de zoon van

Hachm _oni,i was bĳ de zonen van
de koning.j 33 En Achit _ofelk was
raadsmanl van de koning; en de
Arkietm H _usain was [de] metgezel
van de koning.o 34 En na Achi-
t _ofel waren er J _ojada, de zoon van
Ben _aja,p en _Abjathar;q en J _oabr

was legeroverste van de koning.

28 Voorts riep D _avid alle vor-
stens van _Isra

¨
el, de vorstent

van de stammen en de vorstenu

van de afdelingen van hen die de
koning dienden en de oversten
van duizendv en de oversten van
honderdw en de oversten van alle
havex en veey van de koning en
van zĳn zonen,z samen met de hof-
beambtena en de sterke mannen,b

ja, iedere dappere, sterke man, te
Jer _uzalem bĳeen. 2 Toen ging
D _avid, de koning, op zĳn voeten
staan en zei:

„Hoort mĳ aan, mĳn broeders
en mĳn volk. Wat mĳ betreft,
het lag mĳ na aan het hartc een
huis van rust te bouwen voor de
ark van het verbond van Jeho-
vah en als de voetbankd van onze
God, en ik had voorbereidingen
getroffen om te bouwen.e 3 En
de [ware] God zelf zei tot mĳ:
’Gĳ zult geen huis voor mĳn naam
bouwen;f want een man van oor-
logen zĳt gĳ, en bloed hebt gĳ
vergoten.’g 4 Bĳgevolg heeft Je-
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hovah, de God van _Isra
¨
el, mĳ uit

heel het huis van mĳn vader uit-
gekozena om tot onbepaalde tĳd
koning over _Isra

¨
el te worden;b

want J _uda koos hĳ als leider,c en
in het huis van J _uda mĳn va-
ders huis,d en onder de zonen van
mĳn vadere was ik degene die hĳ
goedkeurde,f om mĳ koning over
heel _Isra

¨
el te maken; 5 en uit

al mĳn zonen (want veel zonen
heeft Jehovah mĳ gegeven)g koos
hĳ vervolgens mĳn zoon S _alomoh

om op de troon van het koning-
schap van Jehovah over _Isra

¨
el te

zitten.i

6 Voorts zei hĳ tot mĳ: ’Uw
zoon S _alomo is het die mĳn huis
en mĳn voorhoven zal bouwen;j

want ik heb hem als mĳn zoon
verkozen,k en ikzelf zal zĳn va-
der worden.l 7 En ik zal zĳn ko-
ningschapm stellig tot onbepaalde
tĳd stevig bevestigen indien hĳ
vastbesloten zal zĳn naar mĳn ge-
bodenn en mĳn rechterlĳke beslis-
singen te handelen,o zoals op deze
dag.’ 8 Nu dan, ten aanschou-
wen van heel _Isra

¨
el, Jehovah’s

gemeente,p en ten aanhoren van
onze God:q Onderhoudt en door-
vorst alle geboden van Jehovah,
UW God, opdat GIJ het goede land
moogt bezittenr en het stellig tot
onbepaalde tĳd als een erfenis
op UW zonen na U kunt overdra-
gen.

9 En gĳ, mĳn zoon S _alomo, kens

de God van uw vader en dient

hem met een onverdeeld hartu en
met een bereidwillige ziel;v want
Jehovah doorzoekt alle harten,w

en elke neiging van de gedachten
onderscheidt hĳ.x Indien gĳ hem
zoekt, zal hĳ zich door u laten
vinden;y maar indien gĳ hemver-
laat,z zal hĳ u voor eeuwig ver-
stoten.a 10 Zie nu, want Jeho-
vah zelf heeft u uitgekozen om
een huis als heiligdomte bouwen.
Wees moedig en handel.”b

11 Toen gaf D _avid aan zĳn zoon
S _alomo het bouwplanc van de
voorhald en van de bĳbehoren-

de huizen envoorraadkamersa en
dakvertrekkenb en donkere bin-
nenkamers en van het huis van
het verzoendeksel;c 12 ja, het
bouwplan van alles wat door in-
spiratied tot hem was gekomen
voor de voorhovene van Jehovah’s
huis en voor alle eetvertrekkenf

rondom, voor de schatten van het
huis van de [ware] God en voor
de schatten van de geheiligde din-
gen;g 13 en voor de afdelingenh

van de priesters en van de levie-
ten en voor al het werk van de
dienst van Jehovah’s huis en voor
al het gerei van de dienst van Je-
hovah’s huis; 14 voor het goud
volgens gewicht, het goud voor
al het gerei voor de verschillen-
de diensten, voor al het zilveren
gerei volgens gewicht, voor al het
gereii voor de verschillende dien-
sten; 15 en het gewicht voor de
gouden lampenstandaardenj en
hun gouden lampen, volgens het
gewicht van de verschillende lam-
penstandaarden en hun lampen,
en voor de zilveren lampenstan-
daarden volgens het gewicht voor
de lampenstandaard en zĳn lam-
pen overeenkomstig de dienst van
de verschillende lampenstandaar-
den; 16 en het goud volgens ge-
wicht voor de tafels van het sta-
pelbrood,k voor de verschillende
tafels, en zilver voor de zilveren
tafels; 17 en de vorken en de
schalenl en de kannen van zuiver
goud, en voor de kleine gouden
schalenm volgens het gewicht voor
de verschillende kleine schalen,
en voor de kleine zilveren schalen
volgens het gewicht voor de ver-
schillende kleine schalen; 18 en
voor het reukaltaarn van gelou-
terd goudvolgens gewicht en voor
de afbeelding van de wagen,o na-
melĳk de gouden cherubsp die
[hun vleugels] moesten uitsprei-
den en de ark van het verbond
van Jehovah moesten beschutten.
19 „Hĳ gaf inzicht voor de gehe-
le zaak in geschrifteq uit de hand
van Jehovah op mĳ, ja, voor alle
werken van het bouwplan.”r
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20 Vervolgens zei D _avid tot zĳn
zoon S _alomo: „Wees moediga en
sterk en handel. Wees niet be-
vreesd,b noch verschrikt,c want
Jehovah God, mĳn God, is met
u.d Hĳ zal u niet in de steek la-
tene en u niet verlaten totdat al
het werk van de dienst van Je-
hovah’s huis voltooid is. 21 En
hier zĳn de afdelingen van de
priestersf en van de levieteng voor
heel de dienst van het huis van de
[ware] God; en bĳ u is in heel het
werk iedere gewilligeh [persoon]
met bedrevenheid voor heel de
dienst,i en ook de vorstenj en
heel het volk, voor al uw woor-
den.”

29 D _avid, de koning, zei nu
tot de gehele gemeente:k

„Mĳn zoon S _alomo, degene [die]
door God is uitgekozen,l is jongm

en teer, maar het werk is groot;
want de burcht is niet voor een
mens,n maar voor Jehovah God.
2 En naar heel mĳn vermogeno

heb ik voor het huis van mĳn
God gereedgemaakt:p het goudq

voor het goudwerk, en het zilver
voor het zilverwerk, en het ko-
per voor het koperwerk, het ĳzerr

voor het ĳzerwerk, en het houts

voor het houtwerk; onyxstenen,t

en stenen die gezet moeten wor-
denmet harde mortel, en moza

¨
ıek-

stenen, en allerlei kostbaar ge-
steente, en albaststenen in grote
hoeveelheid. 3 En aangezien ik
een welgevallenu heb in het huis
van mĳn God, is er nog een spe-
ciaal bezit van mĳ,v goud en zil-
ver; waarlĳk, ik geef het voor het
huis van mĳn God, afgezien van
alles wat ik voor het heilige huis
heb gereedgemaakt:w 4 driedui-
zend talenten goud van het goud
van _Ofir,x en zevenduizend talen-
ten gelouterd zilver, om de wan-
den van de huizen te bekleden;
5 van het goud voor het goud-
werk, en van het zilver voor het
zilverwerk en voor al het werk
door de hand van de handwerks-
lieden. En wie biedt zich vrĳwil-

lig aan om vandaag zĳn hand te
vullen [met een geschenk] voor
Jehovah?”a

6 Toen boden de vorstenb van
de vaderlĳkec huizen en de vor-
stend van de stammen van _Isra

¨
el

en de oversten van duizende en
van honderdf en de oversten over
de zakeng van de koning zich vrĳ-
willig aan. 7 Bĳgevolg gaven zĳ
voor de dienst van het huis van de
[ware] God goud ter waarde van
vĳfduizend talenten en tiendui-
zend darieken en zilver ter waar-
de van tienduizend talenten en
koper ter waarde van achttiendui-
zend talenten en ĳzer ter waar-
de van honderdduizend talenten.h

8 En de stenen die zich in wiens
bezit maar ook bevonden, die ga-
ven zĳ voor de schat van het huis
van Jehovah onder toezicht van
Jeh _i

¨
el,i de Gersoniet.j 9 En het

volk gaf uiting aan verheuging
over hun schenking van vrĳwil-
lige gaven, want met een onver-
deeld hart schonken zĳ vrĳwillige
gaven aan Jehovah;k en zelfs D _a-
vid, de koning zelf, verheugde zich
met grote vreugde.l

10 Dientengevolge zegendem

D _avid Jehovah ten aanschouwen
van heel de gemeente,n en D _avid
zei: „Gezegend moogt gĳ zĳn,o

o Jehovah, de God van onze va-
der _Isra

¨
el,p van onbepaalde tĳd,

ja, tot onbepaalde tĳd. 11 Van
u, o Jehovah, is de grootheidq

en de machtr en de luisters en
de voortreffelĳkheidt en de waar-
digheid;u want alles in de hemel
en op de aarde is [van u].v Van
u is het koninkrĳk,w o Jehovah,
gĳ die u ook als hoofd over al-
les verheft.x 12 De rĳkdomy en
de heerlĳkheidz zĳn vanwege u,
en gĳ heersta over alles; en in
uw hand is krachtb en macht,c

en in uw hand is [het vermogen]
om groot te makend en sterkte te
verlenen aan allen.e 13 En nu,
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o onze God, danken wĳ ua en lo-
venb uw luisterrĳkec naam.

14 En wie toch ben ikd en wat
ismĳnvolk, dat wĳ demacht zou-
den behouden om aldus vrĳwilli-
ge gaven te schenken?e Want al-
les komt van u,f en uit uw eigen
hand hebben wĳ [het] u gege-
ven. 15 Want wĳ zĳn inwonen-
de vreemdelingen voor uw aan-
gezicht en bĳwoners,g gelĳk al
onze voorvaders. Als een scha-
duw zĳn onze dagen op de aardeh

en er is geen hoop. 16 O Jeho-
vah, onze God, al deze overvloed
die wĳ hebben gereedgemaakt om
u een huis te bouwen voor uw
heilige naam, uit uw hand komt
het en het behoort alles aan u.i

17 En ik weet heel goed, o mĳn
God, dat gĳ een onderzoeker van
het hart zĳtj en dat gĳ een wel-
gevallen hebt in oprechtheid.k Ik
voor mĳ heb in de oprechtheid
van mĳn hart al deze dingen vrĳ-
willig geschonken, en nu heb ik
met vreugde gezien hoe uw volk
dat hier aanwezig is, u vrĳwilli-
ge gaven heeft gebracht. 18 O
Jehovah, de God van onze voor-
vaders _Abraham, _Isa

¨
ak en _Isra

¨
el,l

maak toch dat dit tot onbepaalde
tĳd de neiging moge blĳven van
de gedachten van het hart van
uw volk,m en richt hun hart op
u.n 19 En geef mĳn zoon S _alo-
mo een onverdeeld harto om uw
geboden,p uw getuigenissenq en
uw voorschriften te onderhoudenr

en alles ten uitvoer te brengen en
de burchts te bouwen waarvoor ik
voorbereidingen heb getroffen.”t

20 Voorts zei D _avid tot de ge-
hele gemeente:u „Zegentv nu Je-
hovah, UW God.” Toen zegende de
gehele gemeente Jehovah, de God
van hun voorvaders, en zĳ bogen
zich diepw en wierpen zich neerx

voor Jehovah en voor de koning.
21 En daags na die dag bleven
zĳ slachtoffers aan Jehovah offe-
reny en brandoffersz aan Jehovah
brengen: duizend jonge stieren,
duizend rammen, duizend man-
netjeslammeren en de daarbĳ be-
horende drankoffers,a ja, slacht-

offers in groten getale voor heel
_Isra

¨
el.a 22 En zĳ bleven die dag

met groot vreugdebetoonvoor het
aangezicht van Jehovah eten en
drinken;b en zĳ gingen er voor
de tweede maal toe over S _alo-
mo, de zoon van D _avid, koning
te makenc en hem voor Jehovah
tot leiderd te zalven en ook Z _a-
doke tot priester. 23 En S _alomo
zette zich op Jehovah’s troonf als
koning in de plaats van zĳn vader
D _avid en werd succesvol,g en alle
Isra

¨
elieten waren hem gehoor-

zaam. 24 Wat alle vorstenh be-
treft en de sterke manneni en ook
alle zonen van koning D _avid,j zĳ
onderwierpen zich aan S _alomo,
de koning. 25 En Jehovah ging
voort S _alomo bovenmatig groot
te makenk voor de ogen van heel

_Isra
¨
el en hem zulk een konink-

lĳke waardigheid te verlenen als
nog geen enkele koning over _Is-
ra

¨
el v

´
o

´
or hem te beurt was geval-

len.l

26 Wat D _avid, de zoonvan _Isa
¨
ı,

betreft, hĳ regeerde over heel _Is-
ra

¨
el;m 27 en de dagen dat hĳ

over _Isra
¨
el regeerde, waren veer-

tig jaar.n In H _ebron regeerde hĳ
zeven jaar lang,o en in Jer _uza-
lem regeerde hĳ drie

¨
endertig

[jaar] lang.p 28 En ten slotte
stierf hĳ in gezegende ouder-
dom,q verzadigd van dagen, rĳk-
domr en heerlĳkheid;s en zĳn
zoon S _alomo begon in zĳn plaats
te regeren.t 29 Wat de aangele-
genheden van D _avid, de koning,
betreft, de eerste en de laatste,
zie, ze staan beschreven in de
woorden van de zieneru S _amu

¨
el

en in de woorden van de profeet
N _athanv en in de woorden van de
visionair Gad,w 30 samen met
[het bericht over] heel zĳn ko-
ningschap en zĳn machtsbetoon
en de tĳdenx die over hem en
over _Isra

¨
el en over alle koninkrĳ-

ken van de landen waren heenge-
gaan.y
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1 En S _alomo, de zoon van D _a-
vid, kreeg steeds meer sterk-

te in zĳn koningschap,a en Jeho-
vah, zĳn God, was met hemb en
bleef hem bovenmatig groot ma-
ken.c

2 En S _alomo gaf voorts bevel
aan heel _Isra

¨
el, aan de oversten

van duizendd en van honderde en
aan de rechtersf en aan alle over-
sten van heel _Isra

¨
el,g de hoof-

den van de vaderlĳke huizen.h

3 Toen gingen S _alomo en de ge-
hele gemeente met hem naar de
hoge plaats die te G _ibeon was;i

want daar bevond zich de tent
der samenkomstj van de [ware]
God, die M _ozes, de knechtk van
Jehovah, in dewildernis gemaakt
had. 4 De arkl van de [ware]
God had D _avid echter uit K _ir-
jath-Je _arimm opgevoerd naar de
plaats die D _avid ervoor had be-
reid,n want hĳ had een tent voor
haar opgeslagen in Jer _uzalem.o

5 En het koperen altaarp dat Be-
z _ale

¨
el,q de zoon van _Uri, de zoon

van Hur,r had gemaakt, was v
´
o

´
or

de tabernakel van Jehovah ge-
plaatst; en zoals gewoonlĳk wend-
den S _alomo en de gemeente zich
daarheen. 6 S _alomo bracht daar
nu offers voor het aangezicht van
Jehovah op het koperen altaar
dat bĳ de tent der samenkomst
behoorde, en hĳ offerde daarop
voorts duizend brandoffers.s

7 In die nacht verscheen God
aan S _alomo en zei toen tot hem:
„Vraag! Wat zal ik u geven?”t

8 Daarop zei S _alomo tot God: „Gĳ
zĳt het die grote liefderĳke goed-
heid jegens mĳn vader D _avid hebt
betrachtu en die mĳ koning hebt
gemaakt in zĳn plaats.v 9 Laat
nu, o Jehovah God, uw belofte aan
mĳn vader D _avid betrouwbaar
blĳken te zĳn,w want gĳzelf hebt
mĳ koning gemaaktx over een
volk dat zo talrĳk is als de stof-
deeltjes van de aarde.y 10 Geef

mĳ nu wĳsheid en kennis,a opdat
ik v

´
o

´
or dit volk kan uitgaan en

opdat ik kan ingaan,b want wie
zou dit grote volk van u kunnen
richten?”c

11 Toen zei God tot S _alomo:
„Omdat gebleken is dat dit u na
aan het hart lagd en gĳ niet ge-
vraagd hebt om rĳkdom, stoffelĳ-
ke bezittingen en eer of om de ziel
van wie u haten, en gĳ zelfs niet
om veel dagen gevraagd hebt,e

maar gĳ om wĳsheid en kennis
voor u vraagt opdat gĳ mĳn volk
waarover ik u koning heb ge-
maakt, kunt richten,f 12 wor-
den dewĳsheid en de kennis u ge-
geven;g ook zal ik u rĳkdom en
stoffelĳke bezittingen en eer ge-
ven zoals geen der koningen die
er v

´
o

´
or u geweest zĳn, ooit heeft

gehad,h en zoals niemand nau zal
krĳgen.”i

13 Zo kwam S _alomo [van] de
hoge plaats die te G _ibeon was,j

van v
´
o

´
or de tent der samen-

komst,k naar Jer _uzalem en bleef
over _Isra

¨
el regeren.l 14 En S _a-

lomo bleef wagens en rĳpaarden
bĳeenbrengen, zodat hĳ in het
bezit kwam van veertienhonderd
wagens en twaalfduizend rĳpaar-
den,m en hĳhield ze gestationeerd
in wagenstedenn en dicht bĳ de
koning in Jer _uzalem. 15 Voorts
maakte de koning het zilver en
het goud in Jer _uzalem als de ste-
nen;o en cederhout maakte hĳ
zo overvloedig als de sycomoor-
bomenp die in de Sjef _ela zĳn.q

16 En er was de export van de
paarden die S _alomo uit Eg _ypte
had,r en het gezelschap van de
kooplieden van de koning haal-
de in de regel zelf de koppels paar-
den tegen een prĳs.s 17 En ge-
woonlĳk haalden en exporteerden
zĳ uit Eg _ypte een wagen voor zes-
honderd zilverstukken en een
paard voor honderd vĳftig; en zo

q 2Kr 9:27; 2Kr 26:10; r 2Kr 9:28; s 1Kon 10:28.
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was het voor alle koningen van de
Hethieten en de koningen van S _y-
ri

¨
e.a Door bemiddeling van hen ge-

schiedde de export.

2 S _alomo gaf nu het bevel een
huis te bouwenb voor Jeho-

vah’s naamc en een huis voor zĳn
koningschap.d 2 Bĳgevolg telde
S _alomo zeventigduizend man af
als lastdragers en tachtigduizend
man als houwers in het geberg-
te,e en als opzichters over hen
drieduizend zeshonderd [man].f

3 Voorts zond S _alomo een bood-
schap aan H _iram,g de koning van
T_yrus, en liet zeggen: „Net zoals
gĳ met mĳn vader D _avid gehan-
deld hebth en gĳ hem steeds maar
weer cederhout zondt om zich
een huis te bouwen waarin hĳ
kon wonen — 4 zie, ik ben bezig
een huis te bouweni voor de naamj

van Jehovah, mĳn God, om het
aan hem te heiligen,k om welrie-
kend reukwerkl voor zĳn aange-
zicht te branden, met het besten-
dig stapelbroodm en brandoffers
’s morgens en ’s avonds,n op de
sabbatteno en op de nieuwe ma-
nenp en op de feesttĳdenq van Je-
hovah, onze God. Tot onbepaalde
tĳdr zal dit _Isra

¨
el [opgelegd] zĳn.

5 En het huis dat ik bezig ben te
bouwen, zal groot zĳn,s want onze
God is groter dan alle [andere]
goden.t 6 En wie zou de kracht
kunnen behouden om voor hem
een huis te bouwen?u Want de he-
mel en de hemel der hemelen kun-
nen hem niet bevatten,v en wie
ben ikw dat ik voor hem een huis
zou bouwen, tenzĳ om offerrook
voor zĳn aangezicht te brengen?x

7 Nu dan, zend mĳ een kunst-
vaardig man om te werken in
goud en in zilver en in kopery en
in ĳzer en in roodpurpergeverfde
wol en karmozĳn en blauw draad,
en die de kunst verstaat figuren te
snĳden, samen met de kunstvaar-
dige mannen die bĳ mĳ in J _uda
en in Jer _uzalem zĳn, waarvoor
mĳn vader D _avid gezorgd heeft.z

8 En zend mĳ ceder-,a jenever-b

en algummimstammenc van de L _i-

banon,a want ik voor mĳ weet
heel goed dat uw knechten er-
varen zĳn in het kappen van de
bomen van de L _ibanonb (en zie,
mĳn knechten zĳn samen met uw
knechten), 9 ja, om een grote
hoeveelheid stammen voor mĳ ge-
reed te maken, want het huis dat
ik bezig ben te bouwen, zal groot
zĳn, ja, op een wonderbare wĳze.
10 En zie! aan de houthakkers, die
de bomen kappen, geef ik inder-
daad tarwe als voedsel voor uw
knechten, twintigduizend kor,c en
twintigduizend kor gerst en twin-
tigduizend bath wĳnd en twintig-
duizend bath olie.”

11 Daarop zeiH _iram, de koning
van T_yrus,e in een schrĳven dat
hĳ aan S _alomo zond: „Omdat Je-
hovah zĳn volk heeft liefgehad,f

heeft hĳ u tot koning over hen
aangesteld.”g 12 Vervolgens zei
H _iram: „Gezegend zĳ Jehovah,
de God van _Isra

¨
el,h die de hemel

en de aarde gemaakt heeft,i om-
dat hĳ aan D _avid, de koning, een
wĳze zoon gegeven heeft, erva-
ren in doorzicht en verstand,j die
een huis zal bouwen voor Jeho-
vah en een huis voor zĳn koning-
schap.k 13 Nu dan, ik zend in-
derdaad een kunstvaardig man,
ervaren in verstand, behorend
tot H _iram- _Abi,l 14 de zoon van
een vrouw uit de zonen van Dan,
maar wiens vader een man van
T_yrus was, ervaren, om te wer-
ken in goud en in zilver, in ko-
per,m in ĳzer, in stenenn en in
houtsoorten, in roodpurperge-
verfde wol,o in blauw draadp en in
fĳnq weefsel en in karmozĳnr en
aan het snĳden van allerlei figu-
rens en aan het ontwerpenvan al-
lerlei plannent die hem gegeven
mochten worden, samen met uw
kunstvaardige mannen en de
kunstvaardige mannen van mĳn
heer D _avid, uw vader. 15 En
laat mĳn heer nu de tarwe en de
gerst, de olie en de wĳn die hĳ
beloofd heeft, aan zĳn knechten
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zenden.a 16 Wĳ van onze kant
zullen bomen kappenb van de L _i-
banon, naar heel uw behoefte,c

en wĳ zullen ze u in vlotten over
zeed naar J _oppee brengen, en gĳ,
van uw kant, zult ze opvoeren
naar Jer _uzalem.”

17 Toen hield S _alomo een tel-
ling van alle mannen die inwo-
nende vreemdelingen waren, die
in het land _Isra

¨
el waren,f na de

telling die zĳn vader D _avid van
hen had gehouden;g en er bleken
er honderd drie

¨
envĳftig duizend

zeshonderd te zĳn. 18 Hĳ dan
maakte zeventigduizendvan hen
tot lastdragersh en tachtigdui-
zend tot houwersi in het geberg-
te en drieduizend zeshonderd tot
opzichters om het volk aan het
werk te houden.j

3 Ten slotte begon S _alomo met
de bouw van het huis van Je-

hovahk in Jer _uzalem op de berg
Mor _ia,l waar [Jehovah] aan zĳn
vader D _avid verschenenwas,m op
de plaats die D _avid had gereed-
gemaakt op de dorsvloer van _Or-
nan,n de Jebusiet. 2 Bĳgevolg
begon hĳ met debouw in de twee-
de maand op de tweede [dag], in
het vierde jaar van zĳn regering.o

3 Endeze dingen legde S _alomo als
fundament voor de bouw van het
huis van de [ware] God; de leng-
te in ellen volgens de vroegere
maat was zestig el en de breedte
twintig el.p 4 En de voorhal,q die
v

´
o

´
or de lengte was, was twintig el

v
´
o

´
or de breedte van het huis, en

haar hoogte was honderd twintig;
voorts bekleedde hĳ haar van bin-
nen met zuiver goud. 5 En het
grote huisr overtrok hĳ met jene-
verhout, waarna hĳ het met goed
goud overtrok,s en toen bracht
hĳ daarop palmfigurent en ket-
tingen aan.u 6 Verder bekleed-
de hĳ het huis met kostbaar ge-
steente ter opluistering;v en het
goudw was goud uit het goud-
land. 7 Vervolgens overtrok hĳ
het huis, de balken, de drempels
en zĳn wanden en zĳn deuren

met goud;a en hĳ graveerde che-
rubs op de wanden.b

8 Voorts maakte hĳ het huis
van het Allerheiligste;c de lengte
ervan inverhouding tot de breed-
te van het huis was twintig el, en
de breedte zelf ervan was twintig
el;d en toen overtrok hĳ het met
goed goud tot een bedrag van zes-
honderd talenten. 9 En het ge-
wicht voor de spĳkerse was vĳftig
sikkelen goud; en de dakvertrek-
ken overtrok hĳ met goud.

10 Toen maakte hĳ in het huis
van het Allerheiligste twee che-
rubs,f beeldhouwwerk, en bekleed-
de ze met goud.g 11 Wat de vleu-
gels van de cherubsh betreft, hun
lengte was twintig el, terwĳl de
ene vleugel van vĳf el tot de muur
van het huis reikte, en de ande-
re vleugel van vĳf el tot de vleu-
gel van de andere cherub reikte.i

12 En de vleugel van de ene che-
rub van vĳf el reikte tot de muur
van het huis, en de andere vleu-
gel van vĳf el was in aanraking
met de vleugel van de andere che-
rub.j 13 De vleugels van deze
cherubs waren uitgespreid twin-
tig el; en zĳ stonden op hun voe-
ten met hun gezicht naar binnen
gekeerd.

14 Verder maakte hĳ het gor-
dĳnk van blauw draadl en rood-
purpergeverfdewol en karmozĳn
en een fĳnweefsel, en bracht daar-
op cherubs aan.m

15 Toen maakte hĳ v
´
o

´
or het

huis twee zuilen,n vĳfendertig el
lang, en het kapiteelo dat op de
top van elke [zuil] was,was vĳf el.
16 Verder maakte hĳ kettingenp

in de trant van een halssnoer en
bracht die aan op de top van de
zuilen, en maakte honderd gra-
naatappelsq en hechtte die aan
de kettingen. 17 Voorts richtte
hĳ de zuilen op aan de voorkant
van de tempel,

´
e

´
en aan de rech-

ter- en
´
e

´
en aan de linkerkant,

waarna hĳ de rechtse de naam
J _achin gaf en de linkse de naam
B _oaz.r
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4 Toen maakte hĳ het koperen
altaar;a de lengte ervan was

twintig el en de breedte twintig
el en de hoogte tien el.b

2 Voorts maakte hĳ de gegoten
zee,c tien el van de ene rand tot de
andere rand, helemaal rond, en ze
was vĳf el hoog, en met een snoer
van dertig el kon men haar rond-
om omspannen.d 3 En eronder
helemaal in het rond was wat ge-
leek op pompoenvormigee orna-
menten, die haar omgaven, tien
in een el, die de zee geheel om-
ringden.f De pompoenvormige or-
namenten waren in twee rĳen,
in

´
e

´
en gietsel met haar gegoten.

4 Ze stond op twaalf stieren,g drie
die naar het noorden keken en
drie die naar het westen keken
en drie die naar het zuiden ke-
ken en drie die naar het oosten ke-
ken; en de zee was erbovenop, en
al hun achterdelen waren naar de
binnenkant [gekeerd].h 5 En de
dikte ervan was een handbreed-
te; en de rand ervan was op dezelf-
de wĳze gemaakt als de rand van
een beker, als een leliebloesem.i

Als vat kon ze drieduizend bath-
matenj bevatten.k

6 Verder maakte hĳ tien bek-
kens en zette er vĳf aan de rech-
terkant en vĳf aan de linkerkant,l

om daarin te wassen.m Dingen die
met het brandoffern temakenhad-
den, spoelde men gewoonlĳk daar-
in af. Maar de zee was voor de
priesters, om zich daarin te was-
sen.o

7 Toen maakte hĳ gouden lam-
penstandaarden,p tien stuks vol-
gens hetzelfde plan,q en zette ze
in de tempel, vĳf aan de rechter-
kant en vĳf aan de linkerkant.r

8 Verder maakte hĳ tien tafels
en zette ze neer in de tempel, vĳf
aan de rechterkant en vĳf aan de
linkerkant,s en maakte honderd
gouden schalen.

9 Toen maakte hĳ het voorhoft

van de priestersu en de grote om-
sloten ruimtev en de deuren die
bĳ de omsloten ruimte behoor-

den, en de deuren ervan bekleed-
de hĳ met koper. 10 En de zee
plaatste hĳ aan de rechterkant,
oostwaarts tegen het zuiden.a

11 Ten slotte maakte H _iram de
bakkenb en de schoppenc en de
schalen.d

Zo kwam H _iram gereed met het
verrichten van het werk dat hĳ
voor koning S _alomo aan het huis
van de [ware] God deed. 12 De
twee zuilene en de ronde kapite-
lenf op de top van de twee zuilen
en de twee netwerkeng ter bedek-
king van de twee ronde kapitelen
die op de top van de zuilen waren
13 en de vierhonderd granaat-
appelsh voor de twee netwerken,
twee rĳen granaatappels voor elk
netwerk ter bedekking van de
twee ronde kapitelen die op de zui-
len waren,i 14 en de tien wagen-
tjesj en de tien bekkensk op de
wagentjes; 15 de ene zeel en de
twaalf stieren eronder,m 16 en
de bakken en de schoppenn en de
vorkeno en al hun gereip maakte
H _iram- _Abivq voor koning S _alomo
voor het huis van Jehovah, van ge-
polĳst koper. 17 In het Jordaan-
district goot de koning ze in de
dichte grond tussen S _ukkothr en
Zer _eda.s 18 Zo maakte S _alomo
al dit gerei in zeer grote hoeveel-
heid, want het gewicht van het ko-
per werd niet vastgesteld.t

19 Voorts maakte S _alomo al het
gereiu dat in het huis van de [ware]
God was en het gouden altaarv

en de tafelsw met het toonbrood
erop, 20 en de lampenstandaar-
denx en hun lampeny van zuiver
goud, om ze overeenkomstig de
regel v

´
o

´
or het binnenste vertrekz

te ontsteken; 21 en de bloesems
en de lampen en de snuiters,a van
goud (het was het zuiverste goud),
22 en de lichtdovers en de scha-
len en de bekers en de vuurpotten,
van zuiver goud,b en de ingang van
het huis,c zĳn binnenste deuren
voor het Allerheiligste en de deu-
rend van het huis van de tempel,
van goud.

HFDST. 4

a Ex 38:2

1Kon 8:22

2Kon 16:14

b Ex 20:26

c Ex 30:20

Ex 38:8

2Kr 4:6

d 1Kon 7:23

e 1Kon 6:18

f 1Kon 7:24

g Jer 52:20

h 1Kon 7:25

i 1Kon 6:35

j Ez 45:14

k 1Kon 7:26

l 1Kon 7:39

m Le 9:14

n Le 1:9

o Ex 29:4

p Ex 37:17

2Kr 4:20

Za 4:2

q 1Kr 28:12

r Ex 40:24

s 2Kr 4:19

t Ex 27:9

Le 6:16

u 1Kon 6:36

v 1Kon 7:12

�����������������������������

2ekolom

a 1Kon 7:39

b Ex 27:3

1Kon 7:45

c Ex 38:3

2Kon 25:14

d 1Kon 7:40

e 2Kr 3:17

f 1Kon 7:41

g 1Kon 7:17

h 1Kon 7:20

i 1Kon 7:42

Jer 52:22

j 1Kon 7:27

2Kon 25:16

Jer 52:17

k 1Kon 7:38

l 1Kon 7:23

m 1Kon 7:25

n 1Kon 7:40

o Ex 38:3

p Jer 52:19

q 2Kr 2:13

r Joz 13:24

Joz 13:27

s 1Kon 7:46

t 1Kon 7:47

1Kr 22:3

1Kr 22:14

Jer 52:20

u 2Kon 24:13

Ezr 1:7

Jer 28:3

v Ex 37:26

1Kon 7:48

2Kr 26:16

Opb 8:3

w Ex 25:24

2Kr 4:8

x Ex 37:17

1Kon 7:49

y Ex 25:37

z 1Kon 6:16

a Ex 37:23

b 1Kon 7:50

c 1Kon 6:32

d 1Kon 6:34

577 Zuilen, zee, bekkens, lampenstandaarden 2 KRONIEKEN 4:1-22



5 Ten slotte kwam al het werk
dat S _alomo voor het huis van

Jehovah moest doen, tot voltooi-
ing,a en S _alomo bracht nu alles
wat zĳn vader D _avid geheiligd
hadb erin; en het zilver en het
goud en al het gerei legde hĳ bĳ
de schatten van het huis van de
[ware] God.c 2 In die tĳd riep
S _alomovoorts de oudere mannen
van _Isra

¨
eld en alle stamhoofden,e

de oversten van de vaderlĳkef hui-
zen van de zonen van _Isra

¨
el, te Je-

r _uzalembĳeen, omde arkg van het
verbond van Jehovah op te voe-
renh uit de Stad van D _avid,i dat
wil zeggen S _ion.j 3 Zo kwamen
alle mannen van _Isra

¨
el samen bĳ

de koning op het feest, dat van de
zevende maand.k

4 Alle oudere mannen van _Is-
ra

¨
el kwamen dus,l en de levieten

gingen de Ark dragen.m 5 Zĳ
dan voerden de Arkn en de tent
der samenkomsto en al het heili-
ge gereip dat in de tent was op.
De priesters, de levieten, voerden
ze op.q 6 En koning S _alomo en
de gehele vergadering van Isra

¨
e-

lieten die hun afspraak met hem
nakwamen v

´
o

´
or de Ark, brachten

schapen en runderen ten slacht-
offerr die vanwege de grote hoe-
veelheid niet berekend of geteld
konden worden. 7 Toen brach-
ten de priesters de ark van het
verbond van Jehovah op haar
plaats, in het binnenstes vertrek
van het huis, in het Allerheilig-
ste,t onder de vleugels van de che-
rubs.u 8 Aldus hielden de che-
rubs hun vleugels voortdurend
uitgespreid over de plaats van de
Ark, zodat de cherubs de Ark
en haar draagbomenv van boven
af bedekten.w 9 Maar de draag-
bomen waren lang, zodat de uit-
einden van de draagbomen zicht-
baar waren in het Heilige v

´
o

´
or

het binnenste vertrek, maar bui-
tenwaren ze niet zichtbaar, en ze
zĳn daar nog steeds, tot op deze
dag.x 10 Er was niets in de Ark
dan de twee tafeleny die M _ozes in
H _orebz had gegeven, toen Jeho-

vah [een verbond] sloota met de
zonen van _Isra

¨
el bĳ hun uittocht

uit Eg _ypte.b

11 Nu geschiedde het toen de
priesters uit de heilige plaats naar
buiten traden (want alle priesters
die men kon vinden, hadden zich
hunnerzĳds geheiligdc — de afde-
lingend hoefden niet in acht geno-
men te worden); 12 en de levie-
tene die zangers waren, behorende
tot hen allen, namelĳk tot _Asaf,f

tot H _eman,g tot Jed _uthunh en tot
hun zonen en tot hun broeders,
in fĳn weefsel gekleed, met cim-
baleni en met snaarinstrumentenj

en harpen,k ten oosten van het al-
taar stonden, en samen met hen
priesters [ten getale van] honderd
twintig die op de trompetten blie-
zenl — 13 het geschiedde nu dat
zodra de trompetters en de zan-
gers als

´
e

´
en [man]m

´
e

´
en geluid lie-

ten horen om Jehovah te loven en
te danken, en zodra zĳ het geluid
aanhieven met de trompetten en
met de cimbalen en met de in-
strumenten voor de zangn en met
het loveno van Jehovah, „want hĳ
is goed,p want tot onbepaalde tĳd
duurt zĳn liefderĳke goedheid”,q

het huis zelf vervuld werd met
een wolk,r ja, het huis van Je-
hovah,s 14 en de priesters kon-
den vanwege de wolk niet blĳven
staan om dienst te verrichten;t

want de heerlĳkheidu van Jeho-
vah vervulde het huis van de
[ware] God.

6 Toen was het dat S _alomo zei:v

„Jehovah zelf heeft gezegd in
de dikke donkerheid te willen ver-
blĳven;w 2 en ik voor mĳ heb u
een huis als verheven woning ge-
bouwdx en een vaste plaats waar
gĳ tot onbepaalde tĳd kunt wo-
nen.”y

3 Toen keerde de koning zich
om en ging de gehele gemeen-
te van _Isra

¨
el zegenen,z terwĳl de

gehele gemeente van _Isra
¨
el over-
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eind stond.a 4 Vervolgens zei
hĳ: „Gezegend zĳ Jehovah, de God
van _Isra

¨
el,b die met zĳn eigen

mond met mĳn vader D _avid heeft
gesprokenc en met zĳn eigen han-
den de vervulling tot stand heeft
gebracht,d want hĳ zei: 5 ’Sinds
de dag dat ik mĳn volk uit het
land Eg _ypte uitleidde, heb ik geen
stad uit alle stammen van _Isra

¨
el

gekozen om er een huis te bou-
wen waar mĳn naame zou blĳken
te zĳn, en ik heb geen man uit-
gekozen om leider te worden over
mĳn volk _Isra

¨
el.f 6 Maar ik zal

Jer _uzalem uitkiezen,g opdat mĳn
naam daar zal blĳken te zĳn, en ik
zal D _avid uitkiezen om voortaan
aan het hoofd van mĳn volk _Is-
ra

¨
el te staan.’h 7 Voorts lag het

mĳn vader D _avid na aan het hart
een huis te bouwen voor de naam
van Jehovah, de God van _Isra

¨
el.i

8 Maar Jehovah zei tot mĳn va-
der D _avid: ’Omdat gebleken is dat
het u na aan het hart lag een huis
te bouwen voor mĳn naam, hebt
gĳ goed gedaan, omdat gebleken
is dat het u na aan het hart lag.j

9 Alleen zult niet gĳ het huis bou-
wen,k maar uw zoon, die uit uw
lendenen voortkomt, d

´
ı
´
e zal het

huis voor mĳn naam bouwen.’l

10 En Jehovah heeft vervolgens
zĳn woord dat hĳ gesproken had
gestand gedaan,m opdat ik zou op-
staan in de plaats van mĳn vader
D _avidn en op de troono van _Isra

¨
el

zou zitten, juist zoals Jehovah ge-
sproken had,p en opdat ik het huis
voor de naamvan Jehovah, de God
van _Isra

¨
el, zou bouwen,q 11 en

opdat ik daar de Arkr zou plaat-
sen, waar het verbond van Jeho-
vah is dat hĳ met de zonen van _Is-
ra

¨
el gesloten heeft.”s

12 Toen ging hĳ voor het al-
taar van Jehovah staan, ten aan-
schouwen van de gehele gemeen-
te van _Isra

¨
el,t en hĳ breidde nu

zĳnhandpalmenuit.u 13 (Want
S _alomo had een koperen podiumv

gemaakt en dat vervolgens mid-
den in de omsloten ruimtew ge-
zet. De lengte ervan was vĳf el

en de breedte vĳf el en de hoogte
drie el; en hĳ bleef daarop staan.)
Voorts liet hĳ zich ten aanschou-
wen van de gehele gemeente van
_Isra

¨
el op zĳn knie

¨
en neera en

breidde zĳn handpalmenuit naar
de hemel.b 14 En hĳ zei vervol-
gens: „O Jehovah, de God van _Is-
ra

¨
el,c er is in de hemel of op de aar-

de geen Godals gĳ,d die zich houdt
aan het verbonde en de liefderĳ-
ke goedheid jegens uw knechten,
die met geheel hun hart voor uw
aangezicht wandelen;f 15 gĳ die
u jegens uw knecht D _avid, mĳn
vader, gehouden hebt aan wat gĳ
hem beloofd hadt,g zodat gĳ met
uw mond de belofte deedt, en met
uw eigen hand hebt gĳ de ver-
vulling tot stand gebracht, zoals
[blĳkt] op deze dag.h 16 En nu,
o Jehovah, deGodvan _Isra

¨
el, houd

u jegens uw knecht D _avid, mĳn
vader, aan wat gĳ hem beloofd
hebt door te zeggen: ’Er zal van
u geen man van voor mĳn aange-
zicht worden afgesneden die op de
troon van _Isra

¨
el zit,i indien uw zo-

nenj slechts acht zullen geven op
hun weg door in mĳn wet te wan-
delen,k net zoals gĳ voor mĳn aan-
gezicht hebt gewandeld.’l 17 En
nu, o Jehovah, de God van _Isra

¨
el,m

laat uw beloften die gĳ aan uw
knecht D _avid hebt gedaan, be-
trouwbaar blĳken te zĳn.o

18 Maar zal God waarlĳk bĳ
de mensen op aarde wonen?p Zie!
De hemel, ja, zelfs de hemel der
hemelen, kan u niet bevatten;q

hoeveel minder dan dit huis dat
ik gebouwd heb!r 19 En gĳ moet
u wenden tot het gebed van uw
knechts en tot zĳn verzoek om
gunst,t o Jehovah, mĳn God, door
te luisteren naar het smekende
geroepu en naar het gebed waar-
mee uw knecht voor uw aange-
zicht bidt,v 20 opdat uw ogen
dag en nacht geopend mogen blĳ-
ken te zĳnw naar dit huis, naar
de plaats waar gĳ volgens uw
zeggen uw naam zoudt vesti-
gen,x door te luisteren naar het
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gebed waarmee uw knecht in de
richting van deze plaats bidt.a

21 En gĳ moet luisteren naar de
smekingen van uw knechtb en
van uw volk _Isra

¨
el wanneer zĳ

in de richting van deze plaats
bidden,c opdat gĳzelf vanuit de
plaats van uw woning, vanuit de
hemel, moogt horen;d en gĳ moet
horen en vergeven.e

22 Indien een man tegen zĳn
naaste zondigtf en hĳ hem wer-
kelĳk een vloek oplegt om hem
aan de vloek bloot te stellen,g

en hĳ werkelĳk [met betrekking
tot] de vloek voor uw altaar komt
in dit huis,h 23 moogt gĳ, van
uw kant, dan vanuit de hemel
horen,i en gĳ moet handelend
optredenj en uw knechten rich-
ten door de goddeloze te vergel-
den door zĳn gedrag op zĳn eigen
hoofd te doen neerkomenk en door
de rechtvaardige rechtvaardig
te verklarenl door hem te geven
overeenkomstig zĳn eigen recht-
vaardigheid.m

24 En indien uw volk _Isra
¨
el de

nederlaag lĳdt voor een vĳandn

omdat zĳ tegen u zĳn blĳven zon-
digen,o en zĳ inderdaad [tot u] te-
rugkerenp en uw naam prĳzenq

en biddenr en om gunst verzoe-
ken voor uw aangezicht in dit
huis,s 25 moogt g

´
ı
´
j dan vanuit

de hemel horen,t en gĳ moet de
zonde van uw volk _Isra

¨
el verge-

venu en hen terugbrengenv naar
de grond die gĳ hun en hun voor-
vaders hebt gegeven.w

26 Wanneerde hemel toegeslo-
ten wordt zodat er geen regen
valtx omdat zĳ tegen u zĳn blĳ-
ven zondigen,y en zĳ werkelĳk in
de richting van deze plaats bid-
denz en uw naam prĳzen [en] zĳ
zich van hun zonde afkeren om-
dat gĳ hen zĳt blĳven kwellen,a

27 moogt g
´
ı
´
j dan vanuit de he-

mel horen, en gĳ moet de zonde
vanuw knechten, ja, vanuw volk

_Isra
¨
el, vergeven, want gĳ onder-

richtb hen aangaande de goede
wegc die zĳ dienen te bewande-
len; en gĳ moet regen gevend op

uw land dat gĳ uw volk als erfe-
lĳke bezitting hebt gegeven.a

28 Ingeval er hongersnoodb

komt in het land, ingeval er pes-
tilentiec komt, ingeval er [ko-
ren]brandd en meeldauw,e sprink-
hanenf en kakkerlakkeng komen;
ingeval hun vĳandenh hen bele-
geren in het land van hun poor-
teni — enigerlei plaag en enigerlei
kwaalj — 29 welk gebed,k welk
verzoekom gunstl er ook moge ko-
men van de zĳde van enig mens of
van heel uw volk _Isra

¨
el,m omdat

ieder van hen zĳn eigen plaag en
zĳn eigen smart kent;n wanneer
hĳ werkelĳk zĳn handpalmen uit-
breidt in de richting van dit huis,o

30 moogt g
´
ı
´
j dan vanuit de hemel,

de plaats van uw woning,p horen,
en gĳ moet vergevenq en een ieder
geven overeenkomstig al zĳn we-
gen,r daar gĳ zĳn hart kents (want
g
´
ı
´
j alleen kent het hart van de

mensenzonenheel goed);t 31 op-
dat zĳ u vrezenu door uw wegen
te bewandelen al de dagen dat
zĳ leven op de oppervlakte van de
aardbodem die gĳ aan onze voor-
vaders hebt gegeven.v

32 En ook naar de buitenlan-
der, die geen deel uitmaakt van
uw volk _Isra

¨
elw en diewegens uw

grote naam en uw sterke handx

en uw uitgestrekte army werke-
lĳk uit een ver land komt,z en zĳ
komen inderdaad en bidden in de
richting van dit huis,a 33 moogt
g
´
ı
´
j dan vanuit de hemel, vanuit

uw vaste woonplaats,b luisteren,
en gĳ moet doen overeenkomstig
alles waarom de buitenlander tot
u roept;c opdat alle volken der
aarde uw naam kennend en u vre-
zen,e evenals uw volk _Isra

¨
el, en

weten dat uw naam uitgeroepen
is over dit huis dat ik heb ge-
bouwd.f

34 Ingeval uw volk ten strĳde
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uittrekta tegen zĳn vĳanden op
de weg waarlangs gĳ hen zendt,b

en zĳ inderdaad tot u biddenc in
de richting van deze stad die gĳ
hebt uitgekozen en het huis dat
ik voor uw naam heb gebouwd,d

35 moet gĳ ook vanuit de he-
mel hun gebed en hun verzoek
om gunst horen,e en gĳ moet hun
recht verschaffen.f

36 Ingeval zĳ tegen u zondi-
geng (want er is geen mens die
niet zondigt),h en gĳ vertoornd
op hen moet zĳn en hen aan een
vĳand overlevert, en hun verove-
raars hen werkelĳk gevankelĳk
wegvoeren naar een land veraf
of dichtbĳ,i 37 en zĳ in het land
waarheen zĳ gevankelĳk zĳnweg-
gevoerd echt tot bezinning ko-
men, en zĳ werkelĳk [tot u] terug-
keren en u in het land waar zĳ
gevangenen zĳn om gunst verzoe-
kenj en zeggen: ’Wĳ hebben gezon-
digd,k wĳ hebben gedwaaldl en wĳ
hebben goddeloos gehandeld’,m

38 en zĳ inderdaad met geheel
hun hart en met geheel hun ziel
tot u terugkerenn in het land waar
zĳ gevangenen zĳno van hen die
hen gevankelĳk hebben wegge-
voerd, en zĳ inderdaad bidden in
de richting van hun land dat gĳ
aan hun voorvaders hebt gegeven
en de stad die gĳ hebt uitgeko-
zenp en het huis dat ik voor uw
naamheb gebouwd,q 39 moet gĳ
ook vanuit de hemel, vanuit uw
vaste woonplaats,r hun gebed en
hun verzoeken om gunst horen,s

en gĳ moet hun recht verschaffent

en uw volk dat tegen u gezondigd
heeft, vergeven.u

40 Welnu, o mĳn God, laten uw
ogenv alstublieft geopend blĳken
te zĳn en uw orenw opmerkzaam
op het gebed betreffende deze
plaats. 41 En nu, sta toch op,x

o Jehovah God, [om binnen te
gaan] in uw rust,y gĳ en de Ark
van uw sterkte.z Laten uw pries-
ters zelf, o Jehovah God, bekleed
worden met redding, en laten uw
loyalen, ja z

´
ı
´
j, zich in goedheid

verheugen.a 42 O Jehovah God,

wĳs het aangezicht van uw ge-
zalfde niet af.a O gedenk toch de
liefderĳke goedheden [toegezegd]
aan uw knecht D _avid.”b

7 Zodra S _alomo nu ge
¨
eindigd

had te bidden,c daalde er v
´
u

´
ur

uit de hemel neerd en verteer-
de vervolgens het brandoffere en
de slachtoffers, en Jehovah’s heer-
lĳkheidf vervulde het huis. 2 En
de priesters konden het huis van
Jehovah niet binnengaan,g omdat
Jehovah’s heerlĳkheid het huis
van Jehovah hadvervuld. 3 En
alle zonen van _Isra

¨
el waren toe-

schouwers toen het vuur neer-
daalde en de heerlĳkheid van Je-
hovah op het huis was, en zĳ
bogenh zich onmiddellĳk diep
met hun aangezicht ter aarde
op het plaveisel en wierpen zich
neeri en dankten Jehovah, „want
hĳ is goed,j want zĳn liefderĳ-
ke goedheid duurt tot onbepaal-
de tĳd”.k

4 En de koning en heel het volk
brachten een slachtoffer voor het
aangezicht van Jehovah.l 5 En
koning S _alomo offerde vervol-
gens het slachtoffer bestaande
uit twee

¨
entwintigduizend runde-

ren en honderd twintig duizend
schapen.m Zo werd het huis van
de [ware] God door de koning en
heel het volk ingewĳd.n 6 En de
priesterso stonden op hun dienst-
posten, alsook de levietenp met
de instrumenten voor de zangq

ter ere van Jehovah, die koning
D _avidr gemaakt had om Jehovah
te danken, „want zĳn liefderĳ-
ke goedheid duurt tot onbepaal-
de tĳd”, zo dikwĳls D _avid door
hun hand lof bracht; en tegen-
over hen bliezen de priesters luid
op de trompetten,s terwĳl alle Is-
ra

¨
elieten stonden.

7 Toen heiligdet S _alomo het
middengedeelte van het voorhof
dat v

´
o

´
or het huis van Jehovah

was, omdat hĳ daar de brand-
offersu en de vette stukken van
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de gemeenschapsoffers opdroeg,
want het koperen altaara dat S _alo-
mo gemaakt had, kon het brand-
offer en het graanofferb en de
vette stukkenc zelf niet bevat-
ten. 8 S _alomo dan vierde in die
tĳd het feest,d zeven dagen lang,
en heel _Isra

¨
el met hem,e een zeer

grote gemeente,f vanaf de toegang
van H _amathg tot aan het stroom-
dal van [de beek van] Eg _ypte.h

9 Maar op de achtste dag hiel-
den zĳ een plechtige vergade-
ring,i want de inwĳding van het
altaar hadden zĳ zeven dagen
lang gevierd en het feest zeven
dagen. 10 En op de drie

¨
entwin-

tigste dag van de zevende maand
zond hĳ het volk heen naar hun
huizen, verheugdj en vrolĳk van
hart om het goedek dat Jehovah
jegens D _avid en jegens S _alomo
en jegens zĳn volk _Isra

¨
el had ver-

richt.l

11 Zo voltooide S _alomo het huis
van Jehovahm en het huis van
de koning;n en in alles wat in S _a-
lomo’s hart opgekomen was om
het met betrekking tot het huis
van Jehovah en zĳn eigen huis
te doen, bleek hĳ succesvol te
zĳn. 12 Jehovah verscheeno nu
’s nachts aan S _alomo en zei tot
hem: „Ik heb uw gebed gehoord,p

en ik heb mĳ deze plaats uitgeko-
zenq als een huis van slachtoffer.r

13 Wanneer ik de hemel toesluit
opdat er geen regen valts en wan-
neer ik de sprinkhanen gebied
het land kaal te vretent en indien
ikeen pestilentie ondermĳnvolk
zend,u 14 en mĳn volkv waar-
over mĳn naamw is uitgeroepen,
verootmoedigtx zich en zĳ bid-
deny en zoeken mĳn aangezichtz

en keren van hun slechte we-
gen terug,a dan zal

´
ık vanuit de

hemel horenb en hun zonde ver-
geven,c en ik zal hun land gene-
zen.d 15 Nu zullen mĳn eigen
ogene geopend blĳken te zĳn en
mĳn orenf opmerkzaam op het
gebed in deze plaats. 16 En nu
heb ik dit huis uitgekozeng en ge-
heiligd, opdat mĳn naamh daar

tot onbepaalde tĳd moge blĳken
te zĳn,a en mĳn ogen en mĳn
hart zullen daar stellig altĳd blĳ-
ken te zĳn.b

17 En wat u betreft, indien gĳ
voor mĳn aangezicht zult wan-
delen, juist zoals uw vader D _a-
vidc heeft gewandeld, ja, door te
doen naar alles wat ik u geboden
heb,d en gĳ mĳn voorschriftene

en mĳn rechterlĳke beslissingen
in acht zult nemen,f 18 dan wil
ik de troon van uw koningschap
bevestigen,g juist zoals ik met
uw vader D _avid [een verbond]
heb gesloten,h toen ik zei: ’Geen
man van u zal ervan worden af-
gesneden over _Isra

¨
el te regeren.’i

19 Maar indien gĳlieden van UW

kant U afwendtj en mĳn inzet-
tingen en mĳn geboden die ik U

voorgehouden heb,werkelĳk ver-
laatk en werkelĳk andere goden
gaat dienenl en U voor die neer-
buigt,m 20 dan zal ik hen stel-
lig wegrukken uit mĳn grond
die ik hun gegeven heb;n en dit
huis dat ik voor mĳn naam ge-
heiligd heb,o zal ik van voor mĳn
aangezicht wegwerpenp en ik
zal het tot een spreekwoordq

en een spotrede maken onder
alle volken.r 21 Wat dit huis
betreft dat tot puinhopen gewor-
den was,s iedereen die er voor-
bĳgaat, zal star zĳn van ont-
zettingt en zal stellig zeggen:
’Waarom heeft Jehovah zo met
dit land en met dit huis gedaan?’u

22 En men zal moeten zeggen:
’Het was omdat zĳ Jehovah, de
God van hun voorvaders, die hen
uit het land Eg _ypte had geleid,v

hebben verlatenw en zich ver-
volgens aan andere goden heb-
ben gehoudenx en zich voor die
hebben neergebogen en die heb-
ben gediend.y Daarom heeft hĳ
al deze rampspoed over hen ge-
bracht.’ ”z
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8 Nu geschiedde het na verloop
van twintig jaar,a waarin S _a-

lomo het huis van Jehovahb en
zĳn eigen huis had gebouwd,c

2 dat de steden die H _iramd aan
S _alomo had gegeven — S _alomo
herbouwde ze en liet toen de
zonen van _Isra

¨
el daarin wonen.

3 Bovendien trok S _alomo naar
H _amath-Z _oba en overweldigde
het. 4 Toen herbouwde hĳ T _ad-
mor in de wildernis en alle voor-
raadstedene die hĳ in H _amathf

had gebouwd. 5 Voorts bouwde
hĳ Hoog-Beth-H _orong en Laag-
Beth-H _oron,h versterkte steden
met muren,i deuren en grendels,j

6 en B _a
¨
alathk en alle voorraad-

steden die van S _alomo waren ge-
worden en alle wagenstedenl en
de steden voor de ruitersm en al
het door S _alomo begeerden dat
hĳ begeerd had te bouwen in Je-
r _uzalem en op de L _ibanono en
in heel het land van zĳn heer-
schappĳ.

7 Wat al het volk betreft dat
overgebleven was van de Hethie-
tenp en de Amorietenq en de Fe-
rezietenr en de Hevietens en de
Jebusieten,t die geen deel uit-
maakten van _Isra

¨
el,u 8 van hun

zonen die na hen overgeblevenwa-
ren in het land, die door de zo-
nen van _Isra

¨
el niet waren uit-

geroeid,v bleef S _alomo mannen
voor dwangarbeid oproepen,w tot
op deze dag.x 9 Maar uit de zo-
nen van _Isra

¨
el maakte S _alomo

niemand tot slaaf voor zĳn werk;y

want zĳ waren krĳgsliedenz en
oversten van zĳn adjudanten en
oversten van zĳn wagenmennersa

en van zĳn ruiters.b 10 Dit wa-
ren de overstenvan de gevolmach-
tigdenc die tot koning S _alomo be-
hoorden, tweehonderd vĳftig, de
voormannen over het volk.d

11 En Farao’s dochtere werd
door S _alomo uit de Stad van D _a-
vidopgehaaldf [en gebracht] naar
het huis dat hĳ voor haar had ge-
bouwd,g want hĳ zei: „Ofschoon
zĳ een vrouw van mĳ is, dient zĳ
niet in het huis van D _avid, de ko-
ning van _Isra

¨
el, te wonen, want

de plaatsen waar de ark van Je-
hovah gekomen is, zĳn iets hei-
ligs.”a

12 Het was toen dat S _alomo
brandoffersb aan Jehovah offerde
ophet altaarc van Jehovah dat hĳ
v

´
o

´
or de voorhal had gebouwd,d

13 ja, als een dagelĳks terugke-
rendee zaak, omoffers te brengen
overeenkomstig het gebod van
M _ozes voor de sabbattenf en voor
de nieuwe maneng en voor de
vastgestelde feestenh driemaal in
het jaar,i op het feest van de on-
gezuurde brodenj en op het we-
kenfeestk en op het loofhutten-
feest.l 14 Verder stelde hĳ de
afdelingenm van de priesters over
hun diensten overeenkomstig de
regel van zĳn vader D _avid,n en
de levieteno op hun dienstposten,
om te lovenp en te dienenq onder
het oog van de priesters, als een
dagelĳks terugkerende zaak,r en
de poortwachters in hun afdelin-
gen voor de verschillende poor-
ten,s want zo luidde het gebod
van D _avid, de man van de [ware]
God. 15 En zĳ weken niet af
van het gebod van de koning aan
de priesters en de levieten betref-
fende enige zaak en betreffende
de voorraden.t 16 Zowas al het
werk van S _alomo in een gereed-
gemaakteu toestandvanaf de dag
van de grondlegging van het huis
van Jehovah totdat het voltooid
was.v [Zo] was het huis van Jeho-
vah af.w

17 Het was toen dat S _alomo
naar _Ezeon-G _eberx ging en naar
_Elothy aan de oever van de zee
in het land _Edom.z 18 En H _i-
rama zond hem door toedoen van
zĳn knechten geregeld schepen
en knechten die de zee kenden,b

en zĳ gingen dan met S _alomo’s
knechten naar _Ofirc en haalden
vandaar vierhonderd vĳftig ta-
lentend goude en brachten dat bĳ
koning S _alomo.f
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9 En de koningin van Sch _ebaa

zelf hoorde het bericht om-
trent S _alomo, en zĳ kwam toen
te Jer _uzalem om S _alomo met in-
gewikkelde vragen op de proef
te stellen,b samen met een zeer
indrukwekkend gevolg en kame-
lenc die beladen waren met bal-
semolie,d en een grote hoeveel-
heid goud,e en edelstenen.f Ten
slotte kwam zĳ bĳ S _alomo en
sprak met hemover alles wat haar
na aan het hart lag.g 2 S _alo-
mo op zĳn beurt verklaarde haar
voorts al haar zaken,h en geen
zaak was voor S _alomo verborgen
die hĳ haar niet verklaarde.i

3 Toen nu de koningin van
Sch _eba S _alomo’s wĳsheidj zag,
alsmede het huis dat hĳ had ge-
bouwd,k 4 en het voedsel van
zĳn tafell en het aanzitten van
zĳn dienaren en de tafeldienst
van zĳn bedienden en hun kle-
dĳm en zĳn schenkersn en hun
kledĳ, en zĳn brandofferso die hĳ
geregeld bracht in het huis van
Jehovah,p bleek er voorts geen
geest meer in haar te zĳn. 5 Zĳ
zei dan tot de koning: „Het woord
was waar dat ik in mĳn eigen
land over uw zaken en over uw
wĳsheid heb gehoord.q 6 En ik
stelde geen geloofr in hun woor-
den totdat ik gekomen was op-
dat ik het met eigen ogen kon
zien;s en zie! men heeft mĳ nog
niet de helft verteld van de over-
vloed van uw wĳsheid.t Gĳ hebt
het bericht dat ik heb gehoord,
overtroffen.u 7 Gelukkigv zĳn
uw mannen, en gelukkig zĳn deze
dienaren van u, die voortdurend
v

´
o

´
or u staan en naar uw wĳsheid

luisteren.w 8 Moge Jehovah, uw
God, gezegend worden,x die beha-
gen in u heeft gehad,y zodat hĳ
u op zĳn troon heeft geplaatstz

als koning voor Jehovah, uw God;a

want uw God heeft _Isra
¨
el liefge-

had,b om het tot onbepaalde tĳd
staande te houden, zodat hĳ u tot
koningc over hen heeft aangesteld
om rechtd en rechtvaardigheide te
oefenen.”

9 Toen gaf zĳ de koning hon-
derd twintig talenten gouda en
balsemolieb in zeer grote hoeveel-
heid en edelstenen;c en die bal-
semolie welke de koningin van
Sch _eba aan koning S _alomo gaf,
had haar weerga nog niet gevon-
den.d

10 En bovendien brachten de
knechten van H _irame en de
knechten van S _alomo die goud
uit _Ofir haalden,f stammen van
algummimbomeng en edelstenenh

mee. 11 Voorts maakte de ko-
ning van de stammen van de al-
gummimbomen trappeni voor het
huis van Jehovah envoor het huis
van de koningj en ook harpenk en
snaarinstrumentenl voor de zan-
gers,m en nog nooit tevoren wa-
ren er zulke in het land van J _uda
gezien.

12 En van zĳn kant gaf ko-
ning S _alomo aan de koninginn

van Sch _eba al haar welbehagen
waarom zĳ gevraagd had, bene-
vens [de waarde van] wat zĳ de ko-
ning gebracht had. Zĳ dan keerde
zich om en ging naar haar eigen
land, zĳ met haar dienaren.o

13 En het gewicht van het goud
dat in

´
e

´
en jaar bĳ S _alomo inkwam,

bedroeg zeshonderd zesenzestig
talenten goud,p 14 afgezien van
[wat] de reizende mannen en de
koopliedenq inbrachten en van
[wat] alle koningen van de Ara-
bierenr en de stadhouders van het
land aan goud en zilver bĳ S _alomo
brachten.

15 Vervolgens maakte koning
S _alomo tweehonderd grote schil-
den van gelegeerd gouds (zeshon-
derd [sikkelen] gelegeerd goud
legde hĳ voorts op elk groot
schild),t 16 en driehonderd beu-
kelaars van gelegeerd goud (drie
minen goud legde hĳ voorts op
elke beukelaar).u Toen plaatste de
koning ze in het Huis van het Li-
banonwoud.v
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17 Verder maakte de koning
een grote ivoren troon en be-
kleedde die met zuiver goud.a

18 En de troon had zes treden,
en de troon had een gouden voet-
bank (ze zaten aan elkaar vast),
en er waren armleuningen aan
weerskanten van de zitplaats,
en twee leeuwenb stonden naast
de armleuningen.c 19 En erwa-
ren twaalf leeuwend die daar aan
weerskanten op de zes treden
stonden. Geen enkel ander ko-
ninkrĳk had er een die precies
als deze was gemaakt.e 20 En
alle drinkvatenf van koning S _alo-
mo waren van goud,g en alle va-
ten van het Huis van het Liba-
nonwoudh waren van zuiver goud.
Er was niets van zilver; dat werd
in de dagen van S _alomo als vol-
komen niets geacht.i 21 Want
schepen behorend aan de koning
voeren met de knechten van H _i-
ramj naar T _arsis.k Eens in de drie
jaar kwamen er doorgaans sche-
pen van T _arsis binnen, beladen
met goud en zilver,l ivoor,m en
apen en pauwen.n

22 Zo was koning S _alomo in
rĳkdomo en wĳsheidp groter dan
alle andere koningen der aarde.
23 En alle koningen der aarde
zochtenq het aangezicht van S _a-
lomo om zĳn wĳsheid te horen,r

die de [ware] God in zĳn hart
had gelegd.s 24 En zĳ brachten
dan ieder hun geschenk:t zilve-
ren voorwerpen en gouden voor-
werpenu en klederen,v wapentuig
en balsemolie, paarden en muildie-
ren als een jaarlĳks terugkeren-
de zaak.w 25 En S _alomo kwam
in het bezit van vierduizend stal-
boxen voor paardenx en wagensy

en twaalfduizend rĳpaarden, en
hĳ hield ze gestationeerd in dewa-
genstedenz en dicht bĳ de koning
in Jer _uzalem. 26 En hĳ werd
heerser over alle koningen van-
af de Rivier tot aan het land van
de Filistĳnen en tot aan de grens
van Eg _ypte.a 27 Voorts maak-
te de koning het zilver in Jer _u-
zalem als de stenen; en cederhout

maakte hĳ zo overvloediga als de
sycomoorbomenb die in de Sjef _e-
la zĳn.c 28 En er waren er die
voor S _alomo paardend haalden
uit Eg _yptee enuit alle andere lan-
den.

29 Wat de rest van de aangele-
genheden van S _alomo betreft,f de
eerste en de laatste, zĳn die niet
beschreven in de woorden van de
profeet N _athang en in de profe-
tie van de Silonieth Ah _iai en in
het bericht van de visioenen van
de visionair _Iddoj over Jer _obeam,k

de zoon van N _ebat?l 30 En S _alo-
mo bleef veertig jaar te Jer _uzalem
over heel _Isra

¨
el regeren. 31 Ten

slotte legde S _alomo zich neer bĳ
zĳn voorvaders. Men begroef hem
derhalve in de StadvanD _avid, zĳn
vader;m en zĳn zoon Reh _abeamn

begon in zĳn plaats te regeren.o

10 En Reh _abeamp ging nu
naar S _ichem,q want naar

S _ichemwaren alle Isra
¨
elieten ge-

komen om hem koning te maken.
2 Nu geschiedde het dat zodra Je-
r _obeam,r de zoon van N _ebat, het
hoorde, terwĳl hĳ nog in Eg _ypte
wass (want hĳ had de wĳk geno-
men wegens S _alomo, de koning),
Jer _obeam onmiddellĳk uit Eg _ypte
terugkeerde.t 3 Zĳ lieten hem
derhalve roepen, en Jer _obeam en
heel _Isra

¨
el kwamen en spraken tot

Reh _abeamen zeiden:u 4 „Uwva-
der heeft van zĳn kant ons juk
hard gemaakt;v nu dan, maak de
harde dienst van uw vader en het
zware jukw dat hĳ ons heeft opge-
legd lichter, en wĳ zullen u die-
nen.”x

5 Hierop zei hĳ tot hen: „Laat
er nog drie dagen zĳn. Komt
dan bĳ mĳ terug.” Het volk ging
dus heen. 6 Toen ging koning
Reh _abeam te radey bĳ de oude-
re mannen die zĳn vader S _alo-
mo, toen deze nog in leven was,
voortdurend ten dienste hadden
gestaan en zei: „Wat raadt GIJ

aan, dit volk te antwoorden?”z
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7 Bĳgevolg spraken zĳ tot hem
en zeiden: „Indien gĳ u goed be-
toont jegens dit volk en hun
werkelĳk welgevallig zĳt en in-
derdaad goede woorden tot hen
spreekt,a dan zullen zĳ stellig
voor altĳd uw knechten wor-
den.”b

8 Hĳ sloeg echter de raad van
de oudere mannen waarmee zĳ
hem van advies hadden gediend,
in de windc en ging te rade bĳ de
jonge mannen die met hem op-
gegroeid waren,d die hem nu ten
dienste stonden.e 9 En hĳ zei
vervolgens tot hen: „Wat raadt G

´
I
´
J

aanf dat wĳ kunnen antwoorden
aan dit volk dat tot mĳ gespro-
ken heeft door te zeggen: ’Maak
het juk dat uwvader ons heeft op-
gelegd lichter’?”g 10 Waarop de
jonge mannen die met hem opge-
groeid waren, met hem spraken
en zeiden: „Dit dient gĳ te zeg-
gen tot het volk dat tot u gespro-
ken heeft door te zeggen: ’Uw va-
der heeft van zĳn kant ons juk
zwaar gemaakt, maar wat u aan-
gaat, maak het lichter op ons’;
dit dient gĳ tot hen te zeggen:h

’Mĳn pink alleen al zal stellig dik-
ker zĳn dan mĳn vaders heupen.i

11 Nu dan, mĳn vader heeft van
zĳn kant een zwaar juk op U gela-
den, maar ik voor mĳ zal UW juk
nog verzwaren.j Mĳn vader heeft
U van zĳn kant met zwepen ge-
tuchtigd, maar ik voor mĳ [zal
het] met gesels [doen].’ ”k

12 En Jer _obeam en al het volk
kwamen nu op de derde dag bĳ
Reh _abeam, juist zoals de koning
gesproken had door te zeggen:
„Komt op de derde dag bĳ mĳ
terug.”l 13 Toen gaf de koning
hun een hardantwoord.m Zo sloeg
koning Reh _abeam de raad van
de oudere mannenn in de wind,o

14 en hĳ sprak hun vervolgens
toe overeenkomstig de raad van
de jonge mannenp en zei: „Ik zal
UW juk zwaarder maken, en ik
voor mĳ zal het nog verzwaren.
Mĳn vader heeft U van zĳn kant
met zwepen getuchtigd, maar

ik voor mĳ [zal het] met gesels
[doen].”a 15 En de koning luis-
terde niet naar het volk; want
het bleek een keer in de aange-
legenheden te zĳn door toedoen
van de [ware] God,b opdat Je-
hovah zĳn woord gestand kon
doenc dat hĳ door bemiddeling
van Ah _ia,d de Siloniet,e tot Jer _o-
beam, de zoon van N _ebat, gespro-
ken had.f

16 Wat heel _Isra
¨
el betreft, om-

dat de koning niet naar hen luis-
terde, antwoordde het volk nu de
koning en zei: „Wat hebben wĳ
voor deel aan D _avid?g En er is
geen erfdeel met de zoon van
_Isa

¨
ı.h Ieder naar uw goden,i o _Is-

ra
¨
el! Zorg nu voor uw eigen huis,

o D _avid.”j Daarop begaf heel _Is-
ra

¨
el zich naar zĳn tenten.

17 Wat de zonen van _Isra
¨
el be-

treft die in de steden van J _uda
woonden, over hen bleef Reh _a-
beam regeren.k

18 Nadien zond koning Reh _a-
beam Had _oram,l die over dege-
nen ging die tot dwangarbeidwa-
ren verplicht, maar de zonen van
_Isra

¨
el wierpen hem met stenen,m

zodat hĳ stierf. En koning Reh _a-
beam zelf kon nog net zĳn wa-
gen bestĳgen om naar Jer _uzalem
te vluchten.n 19 En de Isra

¨
elie-

ten hebben hun opstando tegen
het huis van D _avid volgehouden
tot op deze dag.

11 Toen Reh _abeam te Jer _u-
zalem aangekomen was,p

riep hĳ onmiddellĳk het huis van
J _uda en B _enjaminq bĳeen, hon-
derd tachtig duizend uitgelezen
strĳdbare mannen,r om tegen _Is-
ra

¨
el te strĳden, ten einde het

koninkrĳk aan Reh _abeam terug
te brengen. 2 Maar het woord
van Jehovah kwam tot Sem _a-
ja,s de man van de [ware] God,
en luidde: 3 „Zeg het volgende
tot Reh _abeam, de zoon van S _a-
lomo, de koning van J _uda,t en
tot heel _Isra

¨
el in J _uda en B _en-

jamin: 4 ’Dit heeft Jehovah ge-
zegd: „GIJ moogt niet optrekken
en tegen UW broeders strĳden.u
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Keert terug, ieder naar zĳn huis,
want op aandrang van m

´
ı
´
j is deze

zaak geschied.” ’ ”a Zĳ dan gehoor-
zaamden het woord van Jehovah
en keerden terug zonder tegen Je-
r _obeam op te trekken.b

5 En Reh _abeam bleef in Jer _u-
zalem wonen en bouwde voorts
versterkte steden in J _uda. 6 Zo
herbouwde hĳ B _ethlehemc en
_Etamd en Tek _oa,e 7 en Beth-Zurf

en S _ochog en Ad _ullam,h 8 en
Gathi en Mar _esaj en Zif,k 9 en
Ador _a

¨
ım en L _achisl en Az _eka,m

10 en Z _oran en _Ajalono en H _e-
bron,p versterkte steden, die in
J _uda en B _enjamin lagen. 11 Ver-
der versterkte hĳ de vestingenq

en plaatste er leidersr in en voor-
raden voedsel en olie en wĳn,
12 en in al de verschillende ste-
den grote schildens en lansen;t en
hĳ versterkte ze voorts in zeer
grotemate. En J _uda en B _enjamin
bleven van hem.

13 Wat de priesters en de levie-
ten betreft die in heel _Isra

¨
el wa-

ren, zĳ stelden zich uit al hun ge-
bieden aan zĳn zĳde. 14 Want
de levieten verlieten hun weide-
grondenu en hun bezittingv en
kwamenvervolgens naar J _uda en
Jer _uzalem,w omdat Jer _obeamx en
zĳn zonen hen uit de priester-
dienst voor Jehovah hadden ont-
slagen.y 15 En hĳ stelde voorts
priesters voor zich aan voor de
hoge plaatsenz en voor de demo-
nen in bokkengedaantena envoor
de kalveren die hĳ gemaakt had.b

16 En na hen kwamen uit alle
stammen van _Isra

¨
el degenen die

hun hart gaven om Jehovah, de
God van _Isra

¨
el, te zoeken, naar

Jer _uzalemc om Jehovah, de God
van hun voorvaders, slachtof-
fers te brengen.d 17 En drie jaar
lang bleven zĳ het koningschap
van J _uda versterkene en Reh _a-
beam, de zoonvan S _alomo, beves-
tigen, want drie jaar lang bewan-
delden zĳ de weg van D _avid en
S _alomo.f

18 Toen nam Reh _abeam zich
tot vrouw M _ahalath, de dochter
van J _erimoth, de zoon van D _a-

vid, en van Ab _icha
¨
ıl, de doch-

ter van El _iab,a de zoon van _Isa
¨
ı.

19 Mettertĳd baarde zĳ hem zo-
nen: J _e

¨
us en Sem _arja en Z _aham.

20 En na haar nam hĳ M _a
¨
acha,b

de kleindochter van _Absalom.c

Mettertĳd baarde zĳ hem Ab _iad

en _Attai en Z _iza en Sel _omith.
21 En Reh _abeam hield meer van
M _a

¨
acha, de kleindochter van _Ab-

salom, danvan al zĳn andere vrou-
wene en zĳn bĳvrouwen; want hĳ
had achttien vrouwen genomen,
alsook zestig bĳvrouwen, zodat
hĳ de vader werd van achten-
twintig zonen en zestig dochters.
22 Dientengevolge stelde Reh _a-
beam Ab _ia, de zoon van M _a

¨
acha,

als hoofdaan, als leider onder zĳn
broers, want [hĳ dacht] hem ko-
ning te maken. 23 Hĳ handel-
de echter verstandigf en verdeel-
de sommigen van al zĳn zonen
over alle landstreken van J _uda
en van B _enjamin,g over alle ver-
sterkte steden,h en gaf hun voed-
sel in overvloedi en zocht een me-
nigte vrouwen [voor hen].j

12 Nu gebeurde het dat zodra
het koningschap van Re-

h _abeam stevig bevestigd wask en
zodra hĳ sterk was, hĳ de wet
van Jehovah verliet,l en ook heel

_Isra
¨
elm met hem. 2 Voorts ge-

beurde het in het vĳfde jaar van
koning Reh _abeam,n dat S _isak,o de
koning van Eg _ypte, tegen Jer _uza-
lem optrok (want zĳ hadden zich
ontrouw jegens Jehovah gedra-
gen)p 3 met twaalfhonderd wa-
gensq en met zestigduizend rui-
ters; en zonder talr was het volk
dat met hemuit Eg _ypte kwam —
Libi

¨
ers,s Sukkieten en Ethiopi

¨
ers.t

4 En hĳ wist de versterkte steden
die tot J _uda behoordenu in te ne-
men en kwam ten slotte tot aan
Jer _uzalem.v

5 Wat nu de profeet Sem _ajaw

betreft, hĳ kwam tot Reh _abeam
en de vorsten van J _uda, die zich
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wegens S _isak te Jer _uzalem ver-
gaderd hadden, en hĳ zei vervol-
gens tot hen: „Dit heeft Jehovah
gezegd: ’GIJ, van UW kant, hebt
mĳ verlaten,a en ook ik voor mĳ
hebUaan de handvan S _isak over-
gelaten.’ ”b 6 Hierop verootmoe-
digdenc zich de vorsten van _Isra

¨
el

en de koning en zeiden: „Jehovah
is rechtvaardig.”d 7 En toen Je-
hovah zage dat zĳ zich veroot-
moedigd hadden, kwamhet woord
van Jehovah tot Sem _aja;f het luid-
de: „Zĳ hebben zich verootmoe-
digd.g Ik zal hen niet in het ver-
derf storten, en binnenkort zal ik
hun stellig ontkoming geven, en
mĳn woede zal zich niet over Je-
r _uzalem uitstorten door de hand
van S _isak.h 8 Maar zĳ zullen
zĳn knechten worden,i opdat zĳ
het verschil weten tussen mĳn
dienstj en de dienst van de ko-
ninkrĳken der landen.”k

9 S _isak,l de koning van Eg _yp-
te, trok dus op tegen Jer _uzalem
en nam de schatten van het huis
van Jehovahm en de schatten van
het huis van de koning mee.n Al-
les nam hĳ mee; en zo nam hĳ
de gouden schilden mee die S _a-
lomo gemaakt had.o 10 Dien-
tengevolge maakte koning Reh _a-
beam in plaats daarvan koperen
schilden, en hĳ vertrouwde ze
toe aan de hoede van de oversten
der hardlopers,p die de wacht hiel-
denq aan de ingang van het huis
van de koning.r 11 En het ge-
beurde dan dat zo dikwĳls de ko-
ning naar het huis van Jehovah
ging, de hardlopers binnenkwa-
men en ze meedroegen en ze weer
terugbrachten naar het wachtlo-
kaal van de hardlopers.s 12 En
omdat hĳ zich verootmoedigde,
wendde Jehovah’s toorn zich van
hem af,t en hĳ [dacht er] niet
[over] hen volledig in het verderf
te storten.u En bovendien bleken
er nog goede dingen in J _uda te
zĳn.v

13 En koning Reh _abeam ging
voort zĳn positie te verstevigen in
Jer _uzalem en bleef regeren; want

Reh _abeama was eenenveertig jaar
oud toen hĳ begon te regeren, en
hĳ heeft zeventien jaar lang te Je-
r _uzalem geregeerd, de stadb die
Jehovah uit alle stammen van _Is-
ra

¨
el gekozen had om er zĳn naam

te vestigen.c En de naam van zĳn
moeder was N _a

¨
ama,d de Ammo-

nitische.e 14 Maar hĳ deed wat
kwaad was,f want hĳ had zĳn hart
er niet standvastig op gericht Je-
hovah te zoeken.g

15 Wat de aangelegenheden
van Reh _abeam betreft, de eerste
en de laatste,h zĳn die niet be-
schreven in de woorden van de
profeet Sem _ajai en van de visio-
nair _Iddo,j volgens de inschrĳ-
ving in het geslachtsregister? En
er waren voortdurend oorlogen
tussen Reh _abeamk en Jer _obeam.l

16 Ten slotte legde Reh _abeam
zich neer bĳ zĳn voorvadersm en
werd begraven in de Stadvan D _a-
vid;n en zĳn zoon Ab _iao begon in
zĳn plaats te regeren.

13 Het was in het achttiende
jaar van koning Jer _obeam

dat Ab _ia over J _uda begon te re-
geren.p 2 Drie jaar heeft hĳ te
Jer _uzalemgeregeerd, en de naam
van zĳn moeder was Mich _aja,q de
dochter van _Uri

¨
el uit G _ibea.r En

er was
´
o

´
orlog tussen Ab _ia en Je-

r _obeam.s

3 Ab _ia dan bond de strĳd aan
met een krĳgsmacht van vier-
honderdduizend sterke krĳgslie-
den,t uitgelezen mannen. En Je-
r _obeam, van zĳn kant, schaarde
zich tegen hem in slagorde met
achthonderdduizend uitgelezen
mannen, dappere, sterke man-
nen.u 4 Ab _ia ging nu op de berg
Zemar _a

¨
ım staan, die in het berg-

land van _Efra
¨
ımv ligt, en zei:

„Hoortmĳ, o Jer _obeamenheel _Is-
ra

¨
el. 5 Dient GIJ niet te weten

dat het Jehovah, de God van _Is-
ra

¨
el, zelf was die aan D _avid tot

onbepaalde tĳdw een koninkrĳk
over _Isra

¨
el heeft gegeven,x aan

hem en aan zĳn zonen,y door een

y 1Kr 17:11; Ps 89:29; Lu 1:32.
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zoutverbond?a 6 En toen is Je-
r _obeam,b de zoon van N _ebat, de
knechtc van S _alomo, de zoon van
D _avid, opgestaan en heeft gere-
belleerdd tegen zĳn heer.e 7 En
er bleven zich leeglopers,f niets-
waardige lieden,g bĳ hem verza-
melen. Ten slotte bleken zĳ Reh _a-
beam, de zoonvan S _alomo, de baas
te zĳn, toen Reh _abeamh zelf nog
jong en weekhartig was,i en hĳ
was niet tegen hen opgewassen.

8 En nu denkt gĳlieden opge-
wassen te zĳn tegen het konink-
rĳk van Jehovah in de hand van
de zonen van D _avid,j omdat GIJ

een grote menigte zĳtk en de gou-
den kalveren bĳ U hebt die Jer _o-
beamU tot goden gemaakt heeft.l

9 Hebt GIJ Jehovah’s priesters, de
zonen van A _

¨
aron, en de levieten

niet verdreven,m en gaat GIJ er niet
mee voort U priesters te maken
zoals de volken der landen?n Ieder-
een die maar kwam en zĳn hand
met macht vulde door middel van
een jonge stier en zeven rammen,
die werd een priester voor wat
geen goden zĳn.o 10 Wat ons
aangaat, Jehovah is onze God,p

en wĳ hebben hem niet verlaten;
maar priesters dienen Jehovah,
de zonen van A _

¨
aron, en ook de le-

vieten in het werk.q 11 En elke
ochtend en elke avond laten zĳ
voor Jehovah brandoffers in rook
opgaan,r alsook welriekend reuk-
werk;s en de stapels brood zĳn
op de tafel van zuiver [goud],t en
de gouden lampenstandaardu is
er en zĳn lampen, om [die] elke
avond te ontsteken;v want wĳ
nemen de plichtw jegens Jeho-
vah, onze God, in acht, maar G

´
I
´
J

hebt hem verlaten.x 12 En zie!
bĳ ons staat de [ware] Gody aan
de spits met zĳn priestersz en
de alarmtrompettena om tegen U

het strĳdalarm te blazen. O zo-
nen van _Isra

¨
el, strĳdt niet tegen

Jehovah, de God van UW voor-
vaders,b want GIJ zult niet succes-
vol blĳken te zĳn.”c

13 En Jer _obeam, van zĳn kant,
liet een hinderlaag een omtrek-

kende beweging maken om ach-
ter hen te komen, zodat zĳ v

´
o

´
or

J _uda bleken te zĳn en de hinder-
laag achter hen.a 14 Toen de-
genen van J _uda zich omkeerden,
zie, daar hadden zĳ de strĳd van
voren en van achteren.b En zĳ
gingen luid tot Jehovah roepen,c

terwĳl de priesters luid op de
trompetten bliezen. 15 En de
mannen van J _uda hieven een
strĳdkreet aan.d Nu geschied-
de het dat toen de mannen van
J _uda een strĳdkreet aanhieven,
de [ware] God zelf Jer _obeam en
heel _Isra

¨
el voorts de nederlaag

deed lĳdene voor Ab _iaf en J _uda.
16 En de zonen van _Isra

¨
el sloe-

gen voor J _uda op de vlucht, en
toen gaf God hen in hun hand.g

17 En Ab _ia en zĳn volk richtten
vervolgens een grote slachting
onder hen aan; en er bleven van

_Isra
¨
el verslagenen vallen, vĳf-

honderdduizend uitgelezen man-
nen. 18 Zo werden de zonen
van _Isra

¨
el in die tĳd vernederd,

maar de zonen van J _uda bleken
superieur te zĳn omdat zĳ steun-
denh op Jehovah, de God van hun
voorvaders. 19 En Ab _ia bleef
Jer _obeam achternajagen en nam
ten slotte steden van hem in:
B _etheli en zĳn onderhorige plaat-
sen, en Jes _ana en zĳn onderho-
rige plaatsen, en _Efra

¨
ın en zĳn

onderhorige plaatsen.j 20 En
Jer _obeam behield geen kracht
meerk in de dagenvan Ab _ia; maar
Jehovah bracht hemeen slag toe,l

zodat hĳ stierf.

21 En Ab _ia bleef zich verster-
ken.m Mettertĳd nam hĳ zich
veertien vrouwenn en werd de
vader van twee

¨
entwintig zoneno

en zestien dochters. 22 En
de rest van de aangelegenhe-
den van Ab _ia, ja, zĳn wegen en
zĳn woorden, staan beschreven
in de uiteenzetting van de pro-
feet _Iddo.p
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14 Ten slotte legde Ab _ia zich
neer bĳ zĳn voorvaders,a

en men begroef hem in de Stad
van D _avid;b en zĳn zoon _Asac be-
gon in zĳn plaats te regeren. In
zĳn dagen genoot het land tien
jaar lang rust.d

2 En _Asa deedvoorts wat goed
en recht was in de ogen van Jeho-
vah, zĳn God. 3 Derhalve ver-
wĳderde hĳ de vreemde alta-
rene en de hoge plaatsenf en brak
de heilige zuilen aan stukkeng

en hakte de heilige palen om.h

4 Verder zei hĳ tot J _uda dat zĳ
Jehovah, de God van hun voorva-
ders, moesten zoekeni en de wetj

en het gebod moesten volbren-
gen.k 5 Bĳgevolg verwĳderde
hĳ uit alle steden van J _uda de
hoge plaatsen en de reukwerkta-
fels;l en het koninkrĳk verkeer-
de in rustm voor zĳn aangezicht.
6 En hĳ bouwde vervolgens ver-
sterkte steden in J _uda,n want het
land had rust; en er was in die ja-
ren geen oorlog tegen hem, want
Jehovah gaf hem rust.o 7 Hĳ
dan zei tot J _uda: „Laten wĳ deze
steden bouwen en muren makenp

rondom en torens,q dubbele deu-
ren en grendels.r Voor ons is het
land nog beschikbaar, omdat wĳ
Jehovah, onze God, hebben ge-
zocht.s Wĳhebben gezocht, en hĳ
geeft ons rondom rust.”t En zĳ
gingen bouwen en bleken succes-
vol te zĳn.u

8 En _Asa had ten slotte een
krĳgsmacht die het grote schildv

en de lansw droeg: driehonderd-
duizend [man] uit J _uda.x En uit
B _enjamin waren degenen die de
beukelaar droegen en de boog
spanden,y tweehonderd tachtig
duizend [in getal].z Al dezen wa-
ren dappere, sterke mannen.

9 Later trok de Ethiopi
¨
era Z _era

tegenhenuit met een krĳgsmacht
van een miljoen manb en drie-
honderdwagens, en hĳ kwam tot
aan Mar _esa.c 10 Toen trok _Asa
tegen hem uit, en zĳ schaarden
zich in slagorde in het dal Zef _a-
tha bĳ Mar _esa. 11 Nu riep _Asa

tot Jehovah, zĳn God,a en zei: „O
Jehovah, wanneer het op helpen
aankomt, maakt het voor u niets
uit of er nu velen zĳn of [per-
sonen] zonder kracht.b Help ons,
o Jehovah, onze God, want wĳ
steunen werkelĳk op u,c en in uw
naamd zĳn wĳ tegen deze menigte
gekomen. O Jehovah, gĳ zĳt onze
God.e Laat de sterfelĳke mens
geen kracht tegen u behouden.”f

12 Hierop bracht Jehovah de
Ethiopi

¨
ers voor _Asa en voor J _uda

de nederlaag toe,g en de Ethi-
opi

¨
ers sloegen op de vlucht.

13 En _Asa en het volk dat bĳ
hem was, bleven hen achtervol-
gen tot aan G _erar,h en er vie-
len er aanhoudend van de Ethio-
pi

¨
ers totdat er niemand van hen

meer in leven was; want zĳ wer-
den voor het aangezicht van Je-
hovah en van zĳn legerkampi ver-
broken.j Daarna droegen zĳ een
zeer grote hoeveelheid buit weg.k

14 Voorts sloegen zĳ alle steden
rondom G _erar, want de angstl

voor Jehovah was over hen geko-
men; en zĳ plunderden vervolgens
alle steden, want er viel daarin
veel te plunderen.m 15 En zelfs
de tentenn met vee sloegen zĳ, zo-
dat zĳ een groot aantal schapen
en kameleno wegvoerden,p waarna
zĳ naar Jer _uzalem terugkeerden.

15 Wat nu Az _arja betreft, de
zoon van _Oded,q de geestr

van God kwam over hem.
2 Dientengevolge ging hĳ uit [en
verscheen] voor _Asa en zei tot
hem: „Hoort mĳ, o _Asa en heel
J _uda en B _enjamin! Jehovah is met
U zolang GIJ met hem bewĳst te
zĳn;s en indien GIJ hem zoekt,t zal
hĳ zich door U laten vinden, maar
indien GIJ hem verlaat, zal hĳ U

verlaten.u 3 En vele dagen was
_Isra

¨
elv zonder ware God en zonder

priester die hen onderweesw en
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zonder Wet. 4 Maar wanneer zĳ
in hun benauwdheida tot Jehovah,
de God van _Isra

¨
el, terugkeerdenb

en hem zochten, dan liet hĳ zich
door hen vinden.c 5 En in die tĳ-
den was er geen vrede voor wie
uitging of voor wie inging,d want
er waren veel ongeregeldheden
onder alle bewoners der landen.e

6 En zĳ werden verbrĳzeld, natie
tegen natief en stad tegen stad,
omdat God zelf hen in verwarring
hield met elke soort van benauwd-
heid.g 7 En GIJ, weest moedigh

en laat UW handen niet verslap-
pen,i want er bestaat een beloning
voor UW activiteit.”j

8 En zodra _Asa deze woorden
en de profetie van de profeet
_Odedk hoorde, vatte hĳ moed en
liet hĳ vervolgens de walgelĳkhe-
denl uit heel het land van J _uda en
B _enjamin en uit de steden die hĳ
van het bergland van _Efra

¨
ımm in-

genomen had, verdwĳnen en ging
hĳ ertoe over Jehovah’s altaar
dat v

´
o

´
or de voorhal van Jehovah

stond,n te vernieuwen. 9 En hĳ
bracht voorts heel J _uda en B _en-
jamin en de inwonende vreemde-
lingeno [die zich] bĳ hen [ophiel-
den] uit _Efra

¨
ım en Man _asse en

S _imeon bĳeen,p want zĳ waren
in groten getale van _Isra

¨
el naar

hem overgelopen toen zĳ zagen
dat Jehovah, zĳn God, met hem
was.q 10 Zĳ dan werden in de
derde maand van het vĳftiende
jaar van _Asa’s regering te Jer _u-
zalem bĳeengebracht. 11 Toen
brachten zĳ Jehovah op die dag
slachtoffers uit de buit die zĳ
hadden meegebracht, zevenhon-
derd runderen en zevenduizend
schapen. 12 Bovendien traden
zĳ in een verbondr dat zĳ Jehovah,
de God van hun voorvaders, zou-
den zoeken met geheel hun hart
en met geheel hun ziel;s 13 dat
ieder die Jehovah, de God van _Is-
ra

¨
el, niet zou zoeken, ter dood ge-

bracht moest worden,t hetzĳ klein
of groot,u hetzĳ man of vrouw.v

14 Zĳ dan zwoerenw Jehovah met
luider stem en met gejuich en
met de trompetten en met hoorns.

15 En heel J _uda gaf uiting aan
verheuginga over het gezworene;
want met geheel hun hart had-
den zĳ gezworen en met volledig
welgevallen van hun zĳde had-
den zĳ hem gezocht, zodat hĳ
zich door hen had laten vinden;b

en Jehovah bleef hun rondom rust
schenken.c

16 Zelfs wat [zĳn] grootmoeder
M _a

¨
achad betreft, _Asa, de koning

zelf,e ontzette haar uit [de waar-
digheid van] Vrouwe,f omdat zĳ
een afschuwelĳk afgodsbeeldvoor
de heilige paal had gemaakt;g en
vervolgens hieuw _Asa haar af-
schuwelĳke afgodsbeeld omh en
verpulverde het en verbranddei

het in het stroomdal van de K _i-
dron.j 17 En de hoge plaatsenk

zelf verdwenen niet uit _Isra
¨
el.l

Slechts _Asa’s eigen hart bleekon-
verdeeld te zĳn al zĳn dagen.m

18 En hĳ ging ertoe over de din-
gen die zĳn vader had geheiligd
en de dingenn die hĳzelf had ge-
heiligd, in het huis van de [ware]
God te brengen, zilver en goud en
[allerlei] gerei.o 19 Wat oorlog
betreft, die kwam niet voor tot
het vĳfendertigste jaar van _Asa’s
regering.p

16 In het zesendertigste jaar
van de regering van _Asa

trok Ba _
¨
esa,q de koning van _Isra

¨
el,

tegen J _uda op en ging R _amar bou-
wen, om niemand te laten uitgaan
of ingaan tot _Asa, de koning van
J _uda.s 2 _Asa haalde nu zilver en
goud te voorschĳn uit de schat-
ten van Jehovah’s huist en het
huis van de koningu en zond [dit]
naar Ben-H _adad,v de koning van
S _yri

¨
e,w die in Dam _askusx woonde,

en liet [aan hem] zeggen: 3 „Er
is een verbond tussen mĳ en u
en tussen mĳn vader en uw va-
der. Zie, ik zend u inderdaad zilver
en goud. Ga, verbreek uw verbond
met Ba _

¨
esa,y de koning van _Isra

¨
el,

opdat hĳ van mĳ wegtrekt.”z

4 Ben-H _adad dan luisterde naar
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koning _Asa en zond de over-
sten van de strĳdkrachten die
hĳ had, tegen de steden van _Is-
ra

¨
el, zodat zĳ _Ijona en Danb en

_Abel-M _a
¨
ımc en alle opslagplaat-

send van de steden van N _aftalie

sloegen. 5 Nu geschiedde het
dat zodra Ba _

¨
esa het hoorde, hĳ

de bouw aan R _ama onmiddellĳk
staakte en ophield met zĳn werk.f

6 Wat _Asa, de koning, betreft, hĳ
nam heel J _uda,g en zĳ droegen
voorts de stenen van R _amah weg
en de balken ervan waarmee Ba _

¨
e-

sa had gebouwd,i en hĳ bouwde
daarmee toen G _ebaj en M _izpa.k

7 En in die tĳd kwam de zie-
ner Han _anil tot _Asa, de koning
van J _uda, en zei toen tot hem:
„Omdat gĳ gesteund hebt op de
koning van S _yri

¨
em en niet ge-

steund hebt op Jehovah, uw God,n

daarom is de krĳgsmacht van de
koning van S _yri

¨
e aan uw hand

ontkomen. 8 Vormden de Ethio-
pi

¨
erso en de Libi

¨
ersp niet een zeer

grote krĳgsmacht wat talrĳkheid,
wat wagens en wat ruiters be-
treft;q en heeft Jehovah, omdat
gĳ steun zocht bĳ hem, hen niet
in uw hand gegeven?r 9 Want
wat Jehovah aangaat, zĳn ogens

gaan de gehele aarde rondt om zĳn
sterkte te tonen ten behoeve van
hen wier hartu onverdeeld is je-
gens hem. Gĳ hebt ten aanzien
hiervan dwaas gehandeld,v want
van nu af aan zullen er oorlogen
tegen u zĳn.”w

10 Maar _Asa ergerde zich aan
de ziener en zette hem in het huis
van het blok,x omdat hĳ hierover
woedend op hem was.y En _Asa on-
derdruktez in diezelfde tĳd voorts
nog enkele anderen van het volk.
11 En zie! de aangelegenheden
van _Asa, de eerste en de laatste,
zie, ze staan beschreven in het
Boeka van de koningen van J _uda
en van _Isra

¨
el.

12 En _Asa kreeg in het negen-
endertigste jaar van zĳn rege-
ring een ziekte aan zĳn voeten,
totdat hĳ zeer ziek was;b en zelfs
in zĳn ziekte zocht hĳ niet Je-

hovah,a maar de heelmeesters.b

13 Ten slotte legde _Asa zich neer
bĳ zĳn voorvadersc en stierf in
het eenenveertigste jaar van zĳn
regering. 14 Men begroef hem
derhalve in zĳn luisterrĳke graf-
steded die hĳ zich in de Stad van
D _avide gedolven had; en men leg-
de hem op het bed dat men ge-
vuld had met balsemolief en ver-
schillende soorten van zalfg die
door vermenging tot een speciale
zalf waren bereid.h Voorts ontstak
men een buitengewoon groot be-
grafenisvuuri voor hem.

17 En zĳn zoon J _osafatj begon
in zĳn plaats te regeren en

zĳn positie te verstevigen over

_Isra
¨
el. 2 Voorts legde hĳ strĳd-

krachten in alle versterkte ste-
den van J _uda en plaatste garni-
zoenen in het land J _uda en in
de steden van _Efra

¨
ım die zĳn va-

der _Asa ingenomen had.k 3 En
Jehovah was voortdurend met J _o-
safat,l omdat hĳ de vroegere we-
gen van zĳn voorvader D _avid be-
wandeldem en deB _a

¨
als niet zocht.n

4 Want hĳ zocht de God van zĳn
vadero en wandelde in diens ge-
bodp en niet naar hetgeen _Isra

¨
el

deed.q 5 En Jehovah hield het
koninkrĳk stevig bevestigd in
zĳn hand;r en heel J _uda bleef J _o-
safat geschenken geven,s en hĳ
kreeg rĳkdom en heerlĳkheid in
overvloed.t 6 En zĳn hart werd
stoutmoedig in de wegenu van Je-
hovah, en hĳ verwĳderde zelfs de
hoge plaatsenv en de heilige pa-
lenw uit J _uda.

7 En in het derde jaar van zĳn
regering ontbood hĳ zĳnvorsten,
namelĳk Ben-H _a

¨
ıl en Ob _adja en

Zachar _ia en Neth _ane
¨
el en Mich _a-

ja, om te onderwĳzen in de ste-
den van J _uda, 8 en met hen de
levieten, Sem _aja en Neth _anja en
Zeb _adja en _Asa

¨
el en Sem _iramoth

en J _onathan en Ad _onia en Tob _ia
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en Tob-Ad _onia, de levieten, en met
hen de priestersa Elis _ama en J _o-
ram. 9 En zĳ gingen onderwĳ-
zenb in J _uda, en zĳ hadden het
boek van Jehovah’s wet bĳ zich;c

en zĳ gingen steeds rond in alle
steden van J _uda en onderwezen
onder het volk.

10 En de angstd voor Jehovah
kwam over alle koninkrĳken van
de landen die rondom J _uda lagen,
en ze streden niet tegen J _osafat.e

11 En van de Filistĳnen bracht
men J _osafat geschenkenf en geld
als schatting.g Ook de Arabierenh

brachten hem kleinveekudden:
zevenduizend zevenhonderd ram-
men en zevenduizend zevenhon-
derd bokken.i

12 En J _osafat werd gaandeweg
bovenmatig groot;j en hĳ bouw-
de voorts versterkte plaatsenk en
voorraadstedenl in J _uda. 13 En
er waren veel belangen die de
zĳne werden in de steden van
J _uda; en krĳgslieden,m dappere,
sterke mannen,n waren er in Je-
r _uzalem. 14 En dit waren hun
ambten naar het huis van hun
voorvaders: Van J _uda de over-
sten van duizend: _Adna, de over-
ste, en met hem waren er drie-
honderdduizend dappere, sterke
mannen.o 15 En onder zĳn lei-
ding stond Joh _anan, de overste,
en met hem waren er tweehon-
derd tachtig duizend. 16 En on-
der zĳn leiding stond Am _asia, de
zoon van Z _ichri, die zich vrĳwil-
ligp aan Jehovah aangeboden had,
en met hem waren er tweehon-
derdduizend dappere, sterke man-
nen. 17 Enuit B _enjaminq was er
de dappere, sterke man _Eljada, en
met hem waren er tweehonderd-
duizend man, uitgerust met boog
en schild.r 18 En onder zĳn lei-
ding stond J _ozabad, en met hem
waren er honderd tachtig duizend
man, toegerust voor het leger.
19 Dit waren degenen die de ko-
ning dienden, afgezien van dege-
nen die de koning in de versterkte
stedens in heel J _uda had onderge-
bracht.

18 En J _osafat kreeg rĳkdom
en heerlĳkheid in over-

vloed;a hĳ verzwagerde zichb ech-
ter met _Achab.c 2 Daarom daal-
de hĳ jaren later af naar _Achab te
Sam _aria;d en _Achab offerde voorts
schapene en runderen in over-
vloed voor hem en voor het volk
dat bĳ hem was. Hĳ dan verlok-
tef hem ertoe, op te trekken tegen
R _amoth-G _ilead.g 3 En _Achab,
de koning van _Isra

¨
el, zei vervol-

gens tot J _osafat, de koning van
J _uda: „Wilt gĳ met mĳ meegaan
naar R _amoth-G _ilead?”h Hierop zei
hĳ tot hem: „Ik ben net als gĳ, en
mĳn volk is als uw volk en met u
in de strĳd.”i

4 Maar J _osafat zei tot de koning
van _Isra

¨
el: „Raadpleegj alstublieft

eerst het woord van Jehovah.”
5 Dekoning van _Isra

¨
el bracht der-

halve de profetenk bĳeen, vierhon-
derd man, en zei tot hen: „Zul-
len wĳ tegen R _amoth-G _ilead ten
strĳde trekken, of zal ik het la-
ten?”l Zĳ zeiden nu: „Trek op, en
de [ware] God zal [het] in de hand
van de koning geven.”

6 Maar J _osafat zei: „Is er hier
niet nog een profeet van Jeho-
vah?m Laten wĳ dan door bemid-
deling van hem navraag doen.”n

7 Daarop zei de koning van _Is-
ra

¨
el tot J _osafat:o „Er is nog

´
e

´
en

manp door bemiddeling van wie
wĳ Jehovah kunnen raadplegen,
maar ik voor mĳ haat hem stel-
lig,q want hĳ profeteert over mĳ
niet ten goede maar, al zĳn da-
gen, ten kwade.r Het is Mich _aja,
de zoon van J _imla.”s J _osafat zei
echter: „Laat de koning zo iets
niet zeggen.”t

8 Bĳgevolg riep de koning van

_Isra
¨
el een hofbeambteu en zei:

„Haal vlug Mich _aja, de zoon van
J _imla.”v 9 Nu zaten de koning
van _Isra

¨
el en J _osafat, de koning

van J _uda, gekleed in [hun] gewa-
den,w ieder op zĳn troon, en zĳ
zaten op de dorsvloer bĳ de in-
gang van de poort van Sam _aria;
en alle profeten gedroegen zich
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v
´
o

´
or hen als profeten.a 10 Toen

maakte Zedek _ia, de zoon van Ke-
n _a

¨
ana, zich ĳzeren hoornsb en zei:

„Dit heeft Jehovah gezegd:c ’Hier-
mee zult gĳ de Syri

¨
ers stoten

totdat gĳ hen uitroeit.’ ”d 11 En
alle andere profeten profeteer-
den hetzelfde en zeiden: „Trek op
naar R _amoth-G _ilead en word suc-
cesvol bevonden,e en Jehovah zal
[het] stellig in de hand van de ko-
ning geven.”f

12 En de bode die Mich _aja ging
roepen, sprak tot hem en zei:
„Zie! De woorden van de profe-
ten zĳn eenstemmig goed wat de
koning betreft; en laat uw woord
alstublieft als [dat van] een hun-
ner wordeng en gĳ moet iets goeds
spreken.”h 13 Maar Mich _aja zei:
„Zo waar Jehovah leeft,i wat mĳn
God zal zeggen, dat zal ik spre-
ken.”j 14 Toen kwam hĳ bĳ de
koning, en de koning zei nu tot
hem: „Mich _aja, zullenwĳ naar R _a-
moth-G _ilead ten strĳde trekken,
of zal ik het laten?” Terstond zei
hĳ: „Trekt op en wordt succesvol
bevonden; en zĳ zullen inUW hand
worden gegeven.”k 15 Daarop
zei de koning tot hem: „Hoeveel
malen stel ik u reeds onder een
eedl dat gĳ in de naam van Jeho-
vah niets dan dewaarheid tot mĳ
dient te spreken?”m 16 Hĳ dan
zei: „Voorwaar, ik zie alle Isra

¨
elie-

ten verstrooid op de bergen, als
schapen die geen herder hebben.n

En Jehovah zei vervolgens: ’De-
zen hebben geen meesters.o Laat
hen in vrede terugkeren, ieder
naar zĳn huis.’ ”p

17 Toen zei de koning van _Is-
ra

¨
el tot J _osafat: „Heb ik u niet ge-

zegd: ’Hĳ zal over mĳ geen goede
dingen profeteren maar slech-
te’?”q

18 En hĳ zei verder: „Hoort
daarom het woord van Jehovah:r

Voorwaar, ik zie Jehovah op zĳn
troon zittens en heel het hemel-
legert aan zĳn rechter- en zĳn
linkerhand staan.u 19 En Jeho-
vah zei voorts: ’Wie zal _Achab, de
koning van _Isra

¨
el, misleiden, dat

hĳ optrekt en valt bĳ R _amoth-
G _ilead?’ En er werd gesproken,
de een zei zo iets als dit en de an-
der zei zo iets als dat.a 20 Ten
slotte trad er een geestb naar vo-
ren en ging voor Jehovah staan
en zei: ’

´
Ik zal hem misleiden.’

Daarop zei Jehovah tot hem: ’Op
welkewĳze?’c 21 Hierop zei hĳ:
’Ik zal heengaan en stellig een
bedrieglĳke geest worden in de
mond van al zĳn profeten.’d Hĳ
dan zei: ’Gĳ zult hem misleiden,
en, wat meer is, gĳ zult als over-
winnaar te voorschĳn komen.e Ga
heen en doe zo.’f 22 Nu dan, zie,
Jehovah heeft een bedrieglĳke
geest in de mond van deze profe-
ten van u gelegd;g maar Jehovah
zelf heeft rampspoed betreffende
u gesproken.”h

23 Zedek _ia,i de zoonvan Ken _a
¨
a-

na,j trad nu naderbĳ en sloeg Mi-
ch _ajak op de wangl en zei: „Langs
welke weg is de geest van Jehovah
dan wel van mĳ verder gegaan om
met u te spreken?”m 24 Daarop
zei Mich _aja: „Zie! Gĳ ziet [langs
welke weg] op die dagn dat gĳ het
binnenste vertrek zult ingaan om
u te verbergen.”o 25 Toen zei de
koning van _Isra

¨
el: „Neemt Mich _a-

ja en brengt hem terug bĳ _Amon,
de overste van de stad, en bĳ J _oas,
de zoon van de koning.p 26 En
gĳlieden moet zeggen: ’Dit heeft
de koning gezegd: „ZET deze man
in het huis van bewaringq envoedt
hem met een verlaagd broodrant-
soenr en een verlaagd waterrant-
soen totdat ik in vrede terug-
kom.” ’”s 27 Daarop zei Mich _aja:
„Mocht gĳ soms in vrede terugko-
men, dan heeft Jehovah niet met
mĳ gesproken.”t En hĳ voegde er-
aan toe: „Hoort, al GIJ volken.”u

28 Toen trokken dekoning van

_Isra
¨
el en J _osafat, de koning van

J _uda, op naar R _amoth-G _ilead.v

29 De koning van _Isra
¨
el zei nu

tot J _osafat: „[Voor mĳ zal het be-
tekenen] vermomdw in de strĳd
te gaan, maar doet g

´
ı
´
j uw kle-

deren aan.”x Bĳgevolg vermomde
dekoning van _Isra

¨
el zich, waarna
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zĳ de strĳd ingingen.a 30 Wat
de koning van S _yri

¨
e betreft, hĳ

had de oversten van de wagens
die hĳ had, het volgende gebo-
den: „GIJ moogt niet strĳden met
klein of groot,maar alleenmet de
koning van _Isra

¨
el.”b 31 Nu ge-

schiedde het dat zodra de wagen-
oversten J _osafat zagen, zĳ, van
hunkant, bĳ zichzelf zeiden: „Dat
is de koning van _Isra

¨
el.”c Daarom

keerden zĳ zich tegen hem om
te strĳden; en J _osafat ging luid
om hulp roepen,d en Jehovah zelf
hielp hem,e en God lokte hen ter-
stond van hem weg.f 32 Nu ge-
schiedde het dat zodra de wagen-
oversten zagen dat het de koning
van _Isra

¨
el niet bleek te zĳn, zĳ

onmiddellĳk terugkeerden van de
achtervolging van hem.g

33 En er was een man die in
zĳn argeloosheid de boog spande,
maar hĳ trofh toen de koning van

_Isra
¨
el tussen de aanhangsels en de

mali
¨
enkolder, zodat hĳ tot de wa-

genmenner zei:i „Wend uw hand,
en gĳ moet mĳ uit het kamp bren-
gen, want ik ben zwaar gewond.”j

34 En de strĳd bleef die dag in
hevigheid toenemen, en de ko-
ning van _Isra

¨
el zelf moest tot

de avond tegenover de Syri
¨
ers in

een staande positie worden ge-
houden in de wagen; en ten slot-
te stierf hĳ tegen de tĳd dat de
zon onderging.k

19 Toen keerde J _osafat, de ko-
ning van J _uda, in vrede

naar zĳn eigen huis te Jer _uza-
lem terug.l 2 J _ehu,m de zoon
van Han _ani,n de visionair,o ging
nu uit [en verscheen] voor hem
en zei tot koning J _osafat: „Dient
er aan de goddeloze hulp te wor-
den verleend,p en dient gĳ liefde
te hebben voor hen die Jehovah
haten?q En hiervoor is er ver-
ontwaardigingr tegen u van de
persoon van Jehovah. 3 Niet-
temin zĳn er goedes dingen bĳ
u gevonden, omdat gĳ de heili-
ge palen uit het land hebt wegge-
daant en uw hart hebt bereid om
de [ware] God te zoeken.”u

4 En J _osafat bleef in Jer _uzalem
wonen; en hĳ ging nu opnieuw
uit onder het volk, van Bers _ebaa

tot het bergland van _Efra
¨
ım,b om

hen terug te brengen tot Jeho-
vah, de God van hun voorvaders.c

5 Voorts plaatste hĳ rechters in
het land, in alle versterkte steden
van J _uda, stad voor stad.d 6 En
hĳ zei vervolgens tot de rechters:
„Ziet toe wat GIJ doet,e want niet
voor de mens spreekt GIJ recht,
maar voor Jehovah;f en hĳ is met
U inzake de rechtspraak.g 7 Nu
dan, laat de angsth voor Jehovah
over U komen.i Weest voorzich-
tig en handelt,j want bĳ Jeho-
vah, onze God, is geen onrecht-
vaardigheid,k noch partĳdigheid,l

noch aanneming van steekpen-
ningen.”m

8 En ook in Jer _uzalem plaat-
ste J _osafat enkelen van de levie-
tenn en de priesterso en enkelen
van de hoofden van de vaderlĳkep

huizen van _Isra
¨
el voor de recht-

spraakq van Jehovah en voor de
rechtsgedingenr van de inwoners
van Jer _uzalem. 9 Voorts legde
hĳ hun een gebodop en zei: „Aldus
dient GIJ te doen, in de vreess voor
Jehovah, in getrouwheid en met
een onverdeeld hart. 10 Wat elk
rechtsgeding betreft dat tot U zal
komen vanUW broeders die in hun
steden wonen, over het vergieten
van bloed,t over wetu en gebodv

en voorschriftenw en rechterlĳke
beslissingen,x GIJ moet hen waar-
schuwen opdat zĳ niet iets ver-
keerds doen tegen Jehovah en er
geen verontwaardigingy hoeft te
komen over Uen over UW broeders.
Aldus dient GIJ te doen, opdat GIJ

geen schuld op U laadt. 11 En
ziet, de overpriester Am _arja is
over U [gesteld] voor elke zaak
van Jehovah;z en Zeb _adja, de
zoon van _Isma

¨
el, de leider van

het huis van J _uda, voor elke zaak
van de koning; en als beambten
staan de levieten U ter beschik-
king. Weest sterka en handelt, en

t De 17:8; u De 4:44; v De 30:11; Ps 19:7; w De

12:1; x De 4:1; Ps 147:19; y Nu 16:46; z 1Kr 26:30;

Mal 2:7; a Joz 1:6.
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laat Jehovaha blĳken te zĳn met
wat goed is.”b

20 Nu geschiedde het daarna
dat de zonen van M _oabc en

de zonen van _Ammond en met hen
sommigen van de _Ammonime te-
gen J _osafat ten strĳde trokken.f

2 Men kwam [het] dus aan J _osa-
fat berichten en zei: „Er is een
grote menigte op u afgekomen
uit de zeestreek, uit _Edom;g en
zie, zĳ zĳn in H _azezon-T _amar, dat
wil zeggen En-G _edi.”h 3 Daarop
werd J _osafat bevreesdi en richt-
te zĳn aangezicht erop Jehovah
te zoeken.j Hĳ kondigde daarom
voor heel J _uda een vastenk af.
4 Ten slotte werden degenen van
J _uda bĳeengebracht om Jehovah
te raadplegen.l Zelfs uit alle ste-
den van J _uda kwamen zĳ om Jeho-
vah te raadplegen.m

5 Toen ging J _osafat in de ge-
meente van J _uda en van Jer _uza-
lem staan, in het huis van Jeho-
vahn v

´
o

´
or het nieuwe voorhof,o

6 en hĳ zei vervolgens:p

„O Jehovah, de God van onze
voorvaders,q zĳt gĳ niet God in
de hemel,r en heerst gĳ niet over
alle koninkrĳken van de nati

¨
en,s

en is er in uw hand geen kracht
en macht, terwĳl niemand zich
krachtig tegen u staande kan hou-
den?t 7 Hebt gĳzelf, o onzeGod,u

de bewoners van dit land niet van
voor het aangezicht van uw volk

_Isra
¨
el verdrevenv en het vervol-

gens tot onbepaalde tĳd aan het
zaad van _Abraham, die u liefhad,w

gegeven?x 8 En zĳ gingen daar-
in wonen, en voorts bouwden zĳ
daarin voor u een heiligdom voor
uw naamy en zeiden: 9 ’Mocht
er rampspoed over ons komen:z

zwaard, strafgericht, of pestilen-
tiea of hongersnood,b laten wĳ
dan voor dit huis en voor u gaan
staanc (want uw naamd is in dit
huis), opdat wĳ uit onze benauwd-
heid tot u omhulp kunnen roepen,
en moogt gĳ horen en redden.’e

10 En nu, zie, de zonen van _Am-
mon,f en M _oabg en het bergland
S _e

¨
ır,h wier [land] _Isra

¨
el van u niet

mocht binnenvallen toen zĳ uit
het land Eg _ypte kwamen, maar
zĳ weken van hen en verdelgden
hen niet,a 11 ja zie, zĳ vergel-
denb het ons doordat zĳ komen
om ons te verdrĳven uit uw bezit-
ting die gĳ ons in bezit gegeven
hebt.c 12 O onze God, zult gĳ
aan hen niet het oordeel voltrek-
ken?d Want in ons is geen kracht
tegenover deze grote menigte die
op ons afkomt;e en wĳzelf weten
niet wat wĳ dienen te doen,f maar
onze ogen zĳn op u [gericht].”g

13 Al die tĳd stonden al dege-
nenvan J _udavoor het aangezicht
van Jehovah,h zelfs hun kleinen,i

hun vrouwen en hun zonen.

14 Wat nu Jah _azi
¨
el betreft, de

zoon van Zachar _ia, de zoon van
Ben _aja, de zoon van Je _

¨
ı
¨
el, de

zoon van Matt _anja, de leviet uit
de zonen van _Asaf,j de geestk

van Jehovah kwam over hem
in het midden van de gemeen-
te. 15 Dientengevolge zei hĳ:
„Schenkt aandacht, heel J _uda en
GIJ inwoners van Jer _uzalem en
koning J _osafat! Dit heeft Jeho-
vah tot U gezegd: ’Weest niet be-
vreesd,l noch verschrikt wegens
deze grote menigte; want het
is geen strĳd van U, maar van
God.m 16 Daalt morgen naar
hen af. Ziet, zĳ trekken op door
de pas van Ziz; en GIJ zult hen
stellig aantreffen aan het einde
van het stroomdal v

´
o

´
or de wil-

dernis van J _eru
¨
el. 17 GIJ zult

in dit geval niet hoeven te strĳ-
den.n Stelt U op, blĳft staano en
ziet de reddingp van Jehovah ten
behoeve van U. O J _uda en Jer _u-
zalem, weest niet bevreesd, noch
verschrikt.q Trekt morgen tegen
hen uit, en Jehovah zal met U

zĳn.’ ”r

18 Terstond boog J _osafat zich
diep met zĳn aangezicht ter aar-
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de,a en heel J _uda en de inwoners
van Jer _uzalem zelf vielen voor
het aangezicht van Jehovah neer
om Jehovah hulde te brengen.b

19 Toen stonden de levietenc uit
de zonen van de Kehathietend en
uit de zonen van de Korachietene

op om Jehovah, de God van _Is-
ra

¨
el, met een buitengewoon luide

stem te loven.f

20 Zĳ stonden nu ’s morgens
vroeg op en trokken uit naar de
wildernisg van Tek _oa.h En terwĳl
zĳ uittrokken, ging J _osafat staan
en zei toen: „Hoort mĳ, o J _uda
en GIJ inwoners van Jer _uzalem!i

Stelt geloofj in Jehovah, UW God,
opdat mag blĳken dat GIJ lang
blĳft bestaan. Stelt geloof in zĳn
profetenk en wordt aldus succes-
vol bevonden.”

21 Voorts beraadslaagdel hĳ
met het volk en stelde zangersm

voor Jehovah op en degenen die
lof brachtenn in heilige feest-
dos,o terwĳl zĳ voor de gewapen-
de mannen uit gingenp en zeiden:
„Looft Jehovah,q want tot onbe-
paalde tĳd duurt zĳn liefderĳke
goedheid.”r

22 En op het ogenblik dat zĳ
met het vreugdegeroep en lofge-
zang aanvingen, stelde Jehovah
mannen in hinderlaags tegen de
zonen van _Ammon, M _oab en het
bergland S _e

¨
ır die J _uda binnen-

trokken, en zĳ gingen toen el-
kaar te lĳf.t 23 En de zonen van
_Ammon en M _oab stonden voorts
op tegen de bewoners van het
bergland S _e

¨
ıru om hen aan de ver-

nietiging prĳs te geven en te ver-
delgen; en zodra zĳ klaar waren
met de bewoners van S _e

¨
ır hielpen

zĳ elkaar in het verderf.v

24 Maar wat J _uda betreft, het
kwam bĳ de wachttoren van de
wildernis.w Toen zĳ hun gezicht
naar de menigte keerden, zie, daar
lagen zĳ, hun lĳken ter aarde ge-
vallen,x zonder dat er iemand ont-
komen was. 25 J _osafat en zĳn
volk kwamen derhalve om de buity

bĳ hen te plunderen, en zĳ vonden
toen onder hen zowel have als kle-

ding en begeerlĳke voorwerpen in
overvloed; en zĳ gingen die voor
zichzelf wegroven totdat zĳ niet
meer konden dragen.a En drie da-
gen waren zĳ bezig met het plun-
deren van de buit, want die was
overvloedig. 26 En op de vier-
de dag verzamelden zĳ zich in de
laagvlakte van Ber _aka, want daar
zegenden zĳ Jehovah.b Daarom
gaf men die plaats de naamc Laag-
vlakte van Ber _aka — tot op he-
den.

27 Toen keerden alle mannen
van J _uda en Jer _uzalem terug,
met J _osafat aan de spits, om met
vreugdebetoon naar Jer _uzalem te-
rug te keren, want Jehovah had
hun vreugde verschaft over hun
vĳanden.d 28 Zĳ kwamen dus
naar Jer _uzalem met snaarinstru-
mentene en met harpenf en met
trompetten,g naar het huis van
Jehovah.h 29 En de angsti voor
God kwam over alle koninkrĳken
der landen toen zĳ hoorden dat Je-
hovah tegen de vĳanden van _Is-
ra

¨
el had gestreden.j 30 Zo had

het koninklĳke gebied van J _osafat
rust, en zĳn God bleef hem rond-
om rust schenken.k

31 En J _osafatl bleef over J _uda
regeren. Vĳfendertig jaar oud
was hĳ toen hĳ begon te rege-
ren, en hĳ heeft vĳfentwintig jaar
lang te Jer _uzalem geregeerd. En
de naamvan zĳn moeder was Az _u-
ba,m de dochter van S _ilhi. 32 En
hĳ bleef de weg van zĳn vader
_Asa bewandelen,n en hĳ week daar
niet van af, door te doenwat recht
was in Jehovah’s ogen.o 33 Al-
leen verdwenen de hoge plaatsenp

niet; en het volk zelf had zĳn hart
nog niet bereid voor de God van
hun voorvaders.q

34 Wat de rest van de aangele-
genheden van J _osafat betreft, de
eerste en de laatste, zie, dat staat
beschreven in de woorden van
J _ehu,r de zoon van Han _ani,s die
werden opgenomen in het Boekt
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van de koningen van _Isra
¨
el.

35 En hierna had J _osafat, de ko-
ning van J _uda, handelsbetrekkin-
gen met Ah _azia,a de koning van
_Isra

¨
el, die goddeloos handelde.b

36 Hĳ dan maakte hem tot zĳn
handelsgenoot ten einde schepen
te bouwen om naar T _arsis te va-
ren,c en zĳ bouwden schepen te
_Ezeon-G _eber.d 37 Maar Eli _

¨
ezer,

de zoon van Dod _ava, uit Mar _esa,
sprak profetisch tegen J _osafat en
zei: „Aangezien gĳ handelsbetrek-
kingen met Ah _azia hebt gehad,e

zal Jehovahuw werken stellig ver-
breken.”f Bĳgevolg leden de sche-
pen schipbreuk,g en ze behielden
geen kracht om naar T _arsish te
varen.

21 Ten slotte legde J _osafat
zich neer bĳ zĳn voorva-

dersi en werd bĳ zĳn voorvaders
begravenj in de Stad van D _avid;
en zĳn zoon J _oramk begon in zĳn
plaats te regeren. 2 En hĳ had
broers, J _osafats zonen, Az _arja en
Jeh _i

¨
el en Zachar _ia en Az _arja en

M _icha
¨
el en Sef _atja; al dezen wa-

ren de zonen van J _osafat, de ko-
ning van _Isra

¨
el. 3 Dientenge-

volge gaf hun vader hun vele
geschenkenl in zilver en in goud
en in uitgelezen dingen, bene-
vens versterkte steden in J _uda;m

maar het koninkrĳk gaf hĳ aan
J _oram,n want hĳ was de eerstge-
borene.o

4 Toen J _oram opstond over het
koninkrĳk van zĳnvader, verste-
vigde hĳ voorts zĳn positie, en
daarom doodde hĳ al zĳn broersp

met het zwaard en ook enke-
len van de vorsten van _Isra

¨
el.

5 Twee
¨
endertig jaar oud was J _o-

ram toen hĳ begon te regeren,
en hĳ heeft acht jaar lang te
Jer _uzalem geregeerd.q 6 En hĳ
ging voort de weg van de ko-
ningen van _Isra

¨
el te bewande-

len,r net zoals degenen van het
huis van _Achab hadden gedaan;
want _Achabs eigen dochter was
zĳnvrouw geworden,s en hĳ bleef
doenwat kwaadwas in Jehovah’s
ogen.t 7 En Jehovah wilde het
huis van D _avid niet in het ver-

derf storten,a ter wille van het
verbondb dat hĳ gesloten had met
D _avid, en juist zoals hĳ had ge-
zegd dat hĳ hemc en zĳn zonen
voor altĳd een lamp zou geven.d

8 In zĳn dagen kwam _Edome in
opstand en onttrok zich aan de
hand van J _uda,f en zĳ lieten zich
vervolgens door een koning re-
geren.g 9 Daarom trok J _oram
er samen met zĳn oversten heen
en ook alle wagens met hem. Nu
gebeurde het dat hĳ ’s nachts op-
stond en vervolgens de Edomie-
ten die hem en ook de wagen-
oversten omsingelden, versloeg.
10 Maar _Edom heeft zĳn opstand
volgehouden en heeft zich aan de
hand van J _uda onttrokken tot op
deze dag. Het was toen dat L _ibnah

voorts in opstand kwam, in die-
zelfde tĳd, en zich onttrokaan zĳn
hand, omdat hĳ Jehovah, de God
van zĳn voorvaders, had verlaten.i

11 Hĳ liet zelf ook hoge plaat-
senj maken op de bergen van J _uda,
om de inwoners van Jer _uzalem er-
toe te brengen immorele gemeen-
schap te hebben,k en om J _uda te
verdrĳven.l

12 Ten slotte kwam er een
schrĳvenm tot hem van de pro-
feet El _ia,n dat luidde: „Dit heeft
Jehovah, de God van uw voor-
vader D _avid, gezegd: ’Ten gevol-
ge van het feit dat gĳ niet de
wegen van uw vader J _osafato of
de wegen van _Asa,p de koning van
J _uda, hebt bewandeld, 13 maar
gĳ de weg bewandelt van de ko-
ningen van _Isra

¨
elq en J _uda en

de inwoners van Jer _uzalem tot
immorele gemeenschap brengt,r

evenals het huis van _Achab heeft
bewerkt dat er immorele gemeen-
schap wordt gepleegd,s en gĳ zelfs
uweigen broers, het huisgezinvan
uw vader, die beter waren dan gĳ,
hebt gedoodt — 14 zie! Jehovah
brengt uw volku en uw zonenv en
uw vrouwen en al uw have een
zware slagw toe. 15 En gĳ zult
met vele ziekten te kampen heb-
ben,x met een kwaal van uw inge-
wanden, totdat als gevolg van de
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ziekte uw ingewanden van dag tot
dag naar buiten zullen komen.’ ”a

16 Bĳgevolg wekte Jehovah te-
gen J _oram de geest opb van de
Filistĳnenc en van de Arabierend

die aan de zĳde van de Ethio-
pi

¨
erse waren. 17 Zĳ dan trokken

op naar J _uda en drongen er bin-
nen en voerden al de have die
in het huis van de koning aange-
troffen werd wegf en ook zĳn zo-
nen en zĳn vrouwen,g en hĳ hield
geen zoon over dan J _oahaz,h zĳn
jongste zoon. 18 En na dit al-
les plaagde Jehovah hem met een
ongeneeslĳke ziektei in zĳn inge-
wanden. 19 Nugebeurde het dat
in toekomstige dagen, ja, toen de
termĳn van twee volle jaren ver-
streken was, tĳdens zĳn ziekte
zĳn ingewandenj naar buiten kwa-
men, en ten slotte stierf hĳ aan
zĳn kwaadaardige kwalen; en zĳn
volk ontstak voor hem geen vuur,
zoals het vuurk voor zĳn voorva-
ders. 20 Twee

¨
endertig jaar oud

was hĳ geworden toen hĳ begon
te regeren, en hĳ heeft acht jaar
lang te Jer _uzalem geregeerd. Ten
slotte ging hĳ heen zonder be-
geerd te zĳn.l Men begroef hem
derhalve in de Stad van D _avid,m

maar niet in de grafsteden van de
koningen.n

22 Toen maakten de inwoners
van Jer _uzalem Ah _azia,o zĳn

jongste zoon, koning in zĳn plaats
(want de roversbende die met de
Arabierenp in de legerplaats was
gekomen, had al de ouderen ge-
doodq), en Ah _azia, de zoon van J _o-
ram, begon als koning van J _uda te
regeren. 2 Twee

¨
entwintig jaar

oud was Ah _azia toen hĳ begon te
regeren,r en hĳ heeft

´
e

´
en jaar te

Jer _uzalem geregeerd. En de naam
van zĳn moeder was Ath _alia,s de
kleindochter van _Omri.t

3 Hĳzelf bewandelde eveneens
dewegenvan het huis van _Achab,u

want zĳn eigen moederv werd zĳn
raadgeefster in het doen van god-
deloosheid. 4 En hĳ ging voort
te doen wat kwaad was in Jeho-
vah’s ogen, net als het huis van

_Achab, want zĳzelf werden na
de dood van zĳn vader raads-
liedena voor hem, tot zĳn verderf.
5 Ook wandelde hĳ in hun raad,b

zodat hĳ met J _oram,c de zoon
van _Achab, de koning van _Isra

¨
el,

ten strĳde trok tegen H _aza
¨
el,d

de koning van S _yri
¨
e, bĳ R _amoth-

G _ilead,e waarop de schutters ten
slotte J _oram troffen.f 6 Daar-
om keerde hĳ terug om in J _iz-
re

¨
elg genezing te zoeken van de

wonden die men hem bĳ R _ama
had toegebrachth toen hĳ streed
tegen H _aza

¨
el, de koning van S _y-

ri
¨
e.

Wat Az _arjai betreft, de zoon van
J _oram,j de koning van J _uda, hĳ
daalde af om J _oram,k de zoon van

_Achab, te J _izre
¨
el te bezoeken,

want hĳ was ziek.l 7 Maar het
was van Godswegem dat de on-
dergangn van Ah _azia geschiedde
doordat [deze] naar J _oram kwam;
en toen hĳ [daar] gekomen was,
trok hĳ met J _oramuito naar J _ehu,p

de kleinzoon van N _imsi,q die door
Jehovah was gezalfdr om het huis
van _Achab af te snĳden.s 8 Nu
geschiedde het dat zodra J _ehumet
het huis van _Achab in het gericht
was getreden,t hĳ voorts de vor-
sten van J _uda en de zonen van de
broers van Ah _azia aantrof,u die-
naren van Ah _azia, en hĳ doodde
hen vervolgens.v 9 Toen ging hĳ
op zoek naar Ah _azia, en ten slot-
te namen zĳ hem gevangen,w ter-
wĳl hĳ zich schuilhield in Sam _a-
ria,x en brachten hem naar J _ehu.
Toen brachten zĳ hem ter dood en
begroeven hem,y want zĳ zeiden:
„Hĳ is de kleinzoon van J _osafat,z

die Jehovah met geheel zĳn hart
gezocht heeft.”a En er was nie-
mand van het huis van Ah _azia die
kracht behield voor het konink-
rĳk.

10 Wat Ath _aliab betreft, de moe-
der van Ah _azia, zĳ zag dat haar
zoon gestorven was. Derhalve
stond zĳ op en verdelgde heel het
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koninklĳke nageslacht van het
huis van J _uda.a 11 Maar J _osa-
bath,b de dochter van de koning,
nam J _oas,c de zoon van Ah _azia, en
stal hemuit het middenvan de ko-
ningszonen die ter dood gebracht
moesten worden en bracht hem
en zĳn voedster in de binnenka-
mer voor de rustbedden. En J _o-
sabath, de dochter van koning
J _oram,d de vrouw van de pries-
ter J _ojadae (want het geval wilde,
dat zĳzelf de zuster van Ah _azia
was), hield hem verborgen wegens
Ath _alia, en zĳ bracht hem niet ter
dood.f 12 En hĳ bleef zes jaar
lang bĳ hen verborgen in het huis
van de [ware] God,g terwĳl Ath _a-
lia als koninginh over het land re-
geerde.i

23 En in het zevende jaar
toonde J _ojadaj zich moedig

en nam vervolgens de oversten
van honderd,k namelĳk Az _arja,
de zoon van Jer _oham, en _Isma

¨
el,

de zoon van Joh _anan, en Az _ar-
ja, de zoon van _Obed, en Ma

¨
as _eja,

de zoon van Ad _aja, en Elis _afat, de
zoon van Z _ichri, met zich in het
verbond. 2 Daarna gingen zĳ
rond in heel J _uda en brachten
de levietenl uit al de steden van
J _uda en de hoofdenm van de va-
derlĳken huizenvan _Isra

¨
el bĳeen.

Zĳ dan kwamen naar Jer _uzalem.
3 Toen sloot de gehele gemeen-
te een verbondo met de koning
in het huisp van de [ware] God,
waarna hĳ tot hen zei:

„Ziet! De zoonq van de koning
zelf zal regeren,r juist zoals Je-
hovah omtrent de zonen van D _a-
vid heeft beloofd.s 4 Dit is het
wat GIJ zult doen: Een derde van
U die op de sabbat binnenkomt,t

van de priestersu en van de levie-
ten,v zal tot deurwachtersw zĳn;
5 en een derde zal bĳ het huis van
de koningx zĳn; en een derde zal
bĳ de Fundamentpoort zĳn;y en al
het volk zal in de voorhovenz van
het huis van Jehovah zĳn. 6 En
laat niemand het huis van Jeho-
vah binnengaana dan de priesters
en degenen van de levieten die
dienst doen.b Dezen zĳn het die

zullen binnengaan, want zĳ zĳn
een heilige groep,a en heel het
volk zelf zal de plicht jegens Je-
hovah in acht nemen. 7 En de
levieten moeten een kring vor-
men omdekoning,b iedermet zĳn
wapens in zĳn hand; en wat een
ieder betreft die het huis binnen-
komt, hĳ dient ter dood gebracht
te worden. En blĳft bĳ de koning,
wanneer hĳ binnenkomt en wan-
neer hĳ uitgaat.”

8 De levieten en heel J _uda de-
denvoorts naar al wat de priester
J _ojadac geboden had.d Zĳ namen
dus ieder hun mannen die op de
sabbat binnenkwamen, te zamen
met degenen die op de sabbat uit-
gingen,e want de priester J _ojada
had de afdelingenf geen vrĳstel-
ling van dienst gegeven. 9 Ver-
der gaf de priester J _ojada aan de
oversten van honderdg de speren
en de schilden en de ronde schil-
denh die aan koning D _avid be-
hoord hadden,i die in het huis van
de [ware] God waren.j 10 Ver-
volgens stelde hĳ het gehele volk
op,k ja, ieder met zĳn werpspeer
in de hand, van de rechterzĳde
van het huis helemaal tot de lin-
kerzĳde van het huis, bĳ het al-
taar en bĳ het huis, rondom nabĳ
de koning. 11 Toen brachten zĳ
de zoon van de koning naar bui-
tenl en zetten hem de diadeemm

en de Getuigenisn op en maakten
hem koning, en zo zalfdeno J _oja-
da en zĳn zonen hem en zeiden:
„Leve de koning!”p

12 ToenAth _alia het geluid hoor-
de van het volk dat toeliep en de
koning toejuichte,q kwam zĳ ter-
stond naar het volk in het huis
van Jehovah. 13 Toen zag zĳ, en
zie, daar stond de koning bĳ zĳn
zuilr aan de ingang, en de vorstens

en de trompettent bĳ de koning,
en al het volk van het land ver-
heugde zichu en bliesv op de trom-
petten, en de zangersw met de
instrumenten voor de zang en de-
genen die het teken gaven om lof
te brengen. Onmiddellĳk scheur-
de Ath _alia haar klederen en zei:
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„Een samenzwering! Een samen-
zwering!”a 14 Maar de priester
J _ojada bracht de oversten van
honderd, de aangestelden van de
krĳgsmacht, naar buiten en zei
tot hen: „Haalt haar weg uit het
midden der rĳen;b en wat een
ieder betreft die haar nagaat, hĳ
dient met het zwaard ter dood ge-
bracht te worden!” Want de pries-
ter had gezegd: „GIJ moogt haar
niet in het huis van Jehovah ter
dood brengen.” 15 Zĳ sloegen
dus de hand aan haar. Toen zĳ
bĳ de ingang van de paardenpoort
van het huis van de koning kwam,
brachten zĳ haar daar terstond
ter dood.c

16 Toen sloot J _ojada een ver-
bond tussen hemzelf en al het
volk en de koning, dat zĳ het
volkd van Jehovah zouden blĳven.
17 Daarna ging al het volk naar
het huis van B _a

¨
al en brak het

af;e en zĳn altarenf en zĳn beel-
den braken zĳ aan stukken,g en
de Ba

¨
alspriester M _attanh doodden

zĳi v
´
o

´
or de altaren. 18 Voorts

stelde J _ojada de ambten van het
huis van Jehovah in de hand van
de priesters [en] de levieten, die
D _avidj in afdelingen over het huis
van Jehovah had aangesteld om
de brandoffers van Jehovah te
brengen naar hetgeen geschre-
ven staat in de wet van M _ozes,k

met vreugdebetoon en met ge-
zang door de handen van D _avid.
19 Hĳ stelde de poortwachtersl

dus op bĳ de poortenm van het
huis van Jehovah, opdat niemand
zou binnenkomen die in enig op-
zicht onrein was. 20 Hĳ nam nu
de oversten van honderdn en de
voornamen en de heersers over
het volk en al het volk van het
land en bracht de koning afwaarts
uit het huis van Jehovah.o Toen
kwamen zĳ midden door de boven-
poort naar het huis van de koning
en zetten de koning op de troonp

van het koninkrĳk. 21 En al het
volk van het land bleef zich ver-
heugen;q en de stad zelf had rust,
en Ath _alia hadden zĳ met het
zwaard ter dood gebracht.r

24 Zeven jaar oud was J _oas
toen hĳ begon te regeren,a

en hĳ heeft veertig jaar lang te Je-
r _uzalem geregeerd.b En de naam
van zĳnmoederwas Z _ibja, uit Ber-
s _eba.c 2 En J _oasd bleef doen wat
recht was in Jehovah’s ogen,e al
de dagen van de priester J _ojada.f

3 Voorts nam J _ojada voor hem
twee vrouwen, en hĳ werd de va-
der van zonen en dochters.g

4 Nu gebeurde het daarna dat
het J _oas na aan het hart kwam
te liggen, het huis van Jehovah te
renoveren.h 5 Bĳgevolg bracht
hĳ de priestersi en de levieten
bĳeen en zei tot hen: „Gaat uit
naar de steden van J _uda en brengt
uit heel _Isra

¨
el geld bĳeen om van

jaar tot jaar het huis van UW God
te herstellen;j en GIJ, van UW kant,
dient snel te handelen in deze
zaak.” En de levieten handelden
niet snel.k 6 Daarom riep de ko-
ning J _ojada, het hoofd, en zei tot
hem:l „Waarom hebt gĳ geen re-
kenschap ge

¨
eist van de levieten

voor het inbrengen van de door
M _ozes, de knecht van Jehovah,
voorgeschreven heilige belastingm

uit J _uda en Jer _uzalem, ja, die van
de gemeente van _Isra

¨
el, voor de

tent der Getuigenis?n 7 Want
wat Ath _alia betreft, die goddelo-
ze vrouw, haar eigen zoneno had-
den in het huis van de [ware] God
ingebroken,p en zelfs al de heili-
geq dingen van het huis van Je-
hovah hadden zĳ aan de B _a

¨
als

opgedragen.”r 8 Toen gafde ko-
ning bevel, en zĳ maakten daar-
op een kists en zetten die bui-
ten aan de poort van het huis
van Jehovah. 9 Daarna lieten zĳ
in J _uda en Jer _uzalem omroepen
dat men Jehovah de heilige be-
lastingt moest brengen die M _ozes,
de knecht van de [ware] God, in
de wildernis aan _Isra

¨
el had opge-

legd.u 10 Toen verheugden zichv

alle vorstenw en heel het volk, en
zĳ bleven brengen en wierpen het
in de kistx totdat zĳ allen hadden
gegeven.

11 Nu gebeurde het dat hĳ op
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de juiste tĳd gewoon was de kist
door de hand van de levietena on-
der de hoede van de koning te
stellen, en zodra zĳ zagen dat er
veel geld was,b kwamen de secre-
tarisc van de koning en de ge-
machtigde van de overpriester en
ledigden dan de kist en namen
haar op en zetten haar weer op
haar plaats. Zo deden zĳ van dag
tot dag, zodat zĳ geld in overvloed
inzamelden. 12 Vervolgens ga-
ven de koning en J _ojada het dan
aan degenen die het werk van
de dienst van Jehovah’s huis ver-
richtten,d en zĳ huurden dan de
steenhouwerse en de handwerks-
liedenf voor het renoveren van
Jehovah’s huis,g en ook de werk-
lieden in ĳzer en koper voor het
herstellen van Jehovah’s huis.h

13 En degenen die het werk ver-
richtten, gingen aan de slag,i en
het herstellingswerk bleef vorde-
ren door hun hand, en ten slotte
maakten zĳ dat het huis van de
[ware] God stond zoals het struc-
tureel diende te zĳn en maakten
het sterk. 14 En zodra zĳ klaar
waren, brachten zĳ de rest van
het geld voor de koning en J _oja-
da, en zĳ maakten vervolgens al-
lerlei gerei voor het huis van Je-
hovah, gerei voor de dienstj en
voor het brengen van offers en
bekersk en goudenl en zilveren ge-
rei; en zĳ werden offeraars die
voortdurend brandoffers brach-
tenm in het huis van Jehovah, al
de dagen van J _ojada.

15 En J _ojada werd oud en ver-
zadigd van jarenn en ten slotte
stierf hĳ; hĳ was honderd dertig
jaar oud bĳ zĳn dood. 16 Men
begroef hem derhalve in de Stad
van D _avid bĳ de koningen,o om-
dat hĳ goed had gedaan in _Isra

¨
elp

en jegens de [ware] God en Zĳn
huis.

17 En na J _ojada’s dood kwa-
men de vorstenq van J _uda en bo-
gen zich vervolgens voor de ko-
ning neer. In die tĳd luisterde de
koning naar hen.r 18 En lang-
zamerhand verlieten zĳ het huis

van Jehovah, de God van hun
voorvaders, en gingen de heili-
ge palena en de afgodsbeelden
dienen,b zodat er verontwaardi-
ging kwam tegen J _uda en Jer _uza-
lemwegens deze schuldvan hen.c

19 En hĳ zond steeds maar weer
profetend onder hen om hen te-
rug te brengen tot Jehovah; en zĳ
bleven getuigenis tegen hen af-
leggen, maar zĳ leenden het oor
niet.e

20 En Gods g
´
e

´
estf omhuldeg Za-

char _ia,h de zoon van J _ojada,i de
priester, zodat hĳ opstond bo-
ven het volk uit en tot hen zei:
„Dit heeft de [ware] God gezegd:
’Waarom overschrĳdt GIJ de ge-
bodenvan Jehovah, zodat GIJ niet
succesvol bevonden kunt wor-
den?j Omdat GIJ Jehovah hebt ver-
laten, zal hĳ, op zĳn beurt, U ver-
laten.’ ”k 21 Ten slotte spanden
zĳ tegen hem samenl en wierpen
hem op bevel van de koning met
stenen,m in het voorhof van Je-
hovah’s huis. 22 En J _oas, de ko-
ning, dacht niet aan de liefderĳke
goedheid die zĳn vader J _ojada je-
gens hem had betracht,n zodat hĳ
zĳn zoon doodde, die, toen hĳ op
het punt stond te sterven, zei: „Je-
hovah moge het zien en het terug-
eisen.”o

23 Nu geschiedde het bĳ de
jaarwisseling,p dat er een krĳgs-
macht van S _yri

¨
eq tegen hem op-

trok,r en zĳ drongen voorts J _uda
en Jer _uzalem binnen. Toen stort-
ten zĳ onder het volk alle vor-
stens van het volk in het ver-
derf, en al hun buit zonden zĳ
naar de koning van Dam _askus.t

24 Want met een klein aantal
mannen deed de krĳgsmacht van
de Syri

¨
ers een inval,u en Jehovah

zelf gaf een zeer talrĳke krĳgs-
macht in hun hand,v omdat zĳ
Jehovah, de God van hun voor-
vaders, hadden verlaten; en aan
J _oas voltrokken zĳ strafgerich-
ten.w 25 En toen zĳ van hem
wegtrokken (want zĳ lieten hem
met vele kwalenx achter), span-
den zĳn eigen dienaren tegen
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hem samena wegens het bloedb

van de zonen van de priester J _o-
jada;c en zĳ doodden hem ten slot-
te op zĳn eigen rustbed, zodat hĳ
stierf.d Toen begroeven zĳ hem in
de Stad van D _avid,e maar zĳ be-
groeven hem niet in de grafsteden
van de koningen.f

26 En dit waren degenen die
tegen hem hadden samengespan-
nen: Z _abad,g de zoon van S _imeath,
de Ammonitische, en J _ozabad, de
zoon van S _imrith, de Moabitische.
27 Wat zĳn zonen betreft en de
volheid van de formele uitspraak
tegen hemh en de funderingi van
het huis van de [ware] God, zie,
dat is beschreven in de uiteenzet-
ting van het Boekj der koningen.
En zĳn zoon Am _aziak begon in zĳn
plaats te regeren.

25 Op de leeftĳd van vĳfen-
twintig jaar werd Am _azial

koning, en hĳ heeft negenentwin-
tig jaar lang te Jer _uzalem gere-
geerd. En de naam van zĳn moe-
der was J _oaddan,m uit Jer _uzalem.
2 En hĳ bleef doen wat recht was
in Jehovah’s ogen,n alleen niet met
een onverdeeldo hart. 3 Nu ge-
beurde het dat zodra het op hem
[rustende] koningschap sterk ge-
worden was, hĳ prompt zĳn die-
narenp dooddeq die de koning,
zĳn vader, neergeslagen hadden.r

4 En hun zonen bracht hĳ niet
ter dood, maar [deed] naar wat ge-
schreven staat in de wet, in het
boek vanM _ozes,s hetgeen Jehovah
geboden had, toen hĳ zei: „Vaders
dienen niet te sterven wegens zo-
nen,t noch dienen zonen zelf te
sterven wegens vaders;u maar zĳ
dienen ieder om hun eigen zonde
te sterven.”v

5 En Am _azia bracht voorts J _uda
bĳeen en stelde hen op naar het
huis van de voorvaders,w volgens
de oversten van duizendx en vol-
gens de oversten van honderd,y

voor heel J _uda en B _enjamin; en
vervolgens schreef hĳ hen in van
twintigz jaar oud en daarboven,
en ten slotte bevond hĳ dat er

driehonderdduizend uitgelezen
mannen [waren] die in het leger
uittrokken, die de lansa en het
grote schildb hanteerden. 6 Ver-
der huurde hĳ van _Isra

¨
el voor

honderd talenten zilver honderd-
duizend dappere, sterke mannen.
7 En een zeker man van de [ware]
Godc kwam tot hem en zei: „O ko-
ning, laat het leger van _Isra

¨
el niet

met u meegaan, want Jehovah is
niet met _Isra

¨
el,d [dat wil zeggen]

alle zonen van _Efra
¨
ım. 8 Maar

kom zelf, handel, wees moedig
tot de strĳd.e De [ware] God zou
u voor een vĳand kunnen doen
struikelen; want God is bĳ mach-
te om te helpenf en om te doen
struikelen.”g 9 Hierop zei Am _a-
ziah tot de man van de [ware]
God: „Maar wat dan te doen met
het oog op de honderd talenten
die ik aan de troepen van _Isra

¨
el

heb gegeven?”i Hierop zei de man
van de [ware] God: „Bĳ Jehovah
bestaat het middel u veel meer
te geven dan dit.”j 10 Bĳgevolg
zonderde Am _azia hen af, name-
lĳk de troepen die uit _Efra

¨
ım tot

hem gekomen waren, om naar
hun eigen plaats te gaan. Maar
hun toorn ontbrandde zeer tegen
J _uda, zodat zĳ in laaiende toornk

naar hun eigen plaats terugkeer-
den.

11 Wat Am _azia betreft, hĳ vat-
te moed en leidde nu zĳn eigen
volk en ging naar het Zout-
dal;l en hĳ sloeg voorts de zo-
nen van S _e

¨
ırm neer, tienduizend

[van hen].n 12 En tienduizend
namen de zonen van J _uda er le-
vend gevangen. Zĳ dan brachten
hen naar de top van de steile
rots en wierpen hen vervolgens
van de top van de steile rots; en
zĳ barstten allen zonder uitzon-
dering uiteen.o 13 Wat de leden
betreft van de troepenmacht die
Am _azia had teruggestuurd, zon-
der hen met zich ten strĳde te
laten trekken,p zĳ gingen over-
vallen plegen op de steden van
J _uda, van Sam _ariaq helemaal tot
Beth-H _oron,r en sloegen er toen
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drieduizend van hen neer en na-
men veel als roofgoed mee.

14 Maar het geschiedde nadat
Am _azia van het verslaan van de
Edomieten [terug]kwam, dat hĳ
nu de godena van de zonen van
S _e

¨
ır meebracht en die voor zich-

zelf als goden opstelde,b en daar-
voor ging hĳ zich neerbuigenc en
daaraan ging hĳ offerrook bren-
gen.d 15 Dientengevolge ont-
brandde Jehovah’s toorn tegen
Am _azia, en daarom zond hĳ hem
een profeet en zei tot hem: „Waar-
om hebt gĳ de goden van het volke

gezocht,f die hun eigen volk niet
uit uw hand hebben bevrĳd?”g

16 Nu geschiedde het terwĳl hĳ
tot hem sprak, dat [de koning] on-
middellĳk tot hem zei: „Hebben
wĳ u soms tot raadsman van de
koning aangesteld?h Houd ter wil-
le van uzelf op.i Waarom zou men
u neerslaan?” Bĳgevolg hield de
profeet op, maar hĳ zei: „Ik weet
zeker dat God besloten heeft u in
het verderf te storten,j omdat gĳ
dit hebt gedaank en niet hebt ge-
luisterd naar mĳn raad.”l

17 Toen beraadslaagde Am _a-
zia, de koning van J _uda, en zond
[boden] naar J _oas, de zoon van
J _oahaz, de zoon van J _ehu, de ko-
ning van _Isra

¨
el,m en liet [aan hem]

zeggen: „Kom! Laten wĳ elkaar in
het aangezicht zien.”n 18 Daar-
op liet J _oas, de koning van _Isra

¨
el,

aan Am _azia, de koning van J _uda,
zeggen:o „Het doornige onkruid
zelf dat op de L _ibanon was, liet
aan de ceder die op de L _ibanon
wasp zeggen: ’Geef uw dochter
toch als vrouw aan mĳn zoon.’q

Maar een wild dierr van het veld
dat op de L _ibanon was, kwam
voorbĳ en vertrapte het doornige
onkruid. 19 Gĳ hebt bĳ uzelf
gezegd: Zie, gĳ hebt _Edomversla-
gen.s En uw hartt heeft u verhe-
ven om verheerlĳkt te worden.u

Blĳf nu toch in uw eigen huis wo-
nen.v Waarom zoudt gĳ de strĳd
aanbinden in een slechte positiew

en ten val moeten komen, gĳ en
J _uda met u?”x

20 MaarAm _azia luisterde niet;
want het was vanwege de [ware]
Goda met het doel hen in zĳn
hand te geven, omdat zĳ de go-
den van _Edom hadden gezocht.b

21 J _oas, de koning van _Isra
¨
el,

trok dus op,c en zĳ zagen elkaar
vervolgens in het aangezicht,d hĳ
en Am _azia, de koning van J _uda,
bĳ Beth-S _emes,e dat tot J _uda be-
hoort. 22 En J _uda leed ten slot-
te de nederlaag voor _Isra

¨
el,f zo-

dat zĳ op de vlucht sloegen, ieder
naar zĳn tent.g 23 En het was
Am _azia, de koning van J _uda, de
zoon van J _oas, de zoon van J _oa-
haz, die door J _oas, de koning van
_Isra

¨
el, bĳ Beth-S _emes werd ge-

grepen,h waarna hĳ hem naar Je-
r _uzalem brachti en een bres in
de muur van Jer _uzalem maak-
te, van de Efra

¨
ımpoortj helemaal

tot aan de Hoekpoort,k vierhon-
derd el. 24 En [hĳ nam] al het
goud en het zilver en alle voorwer-
pen die in het huis van de [ware]
God bĳ _Obed- _Edom te vinden wa-
ren,l en de schatten van het huis
van de koningm en de gĳzelaars,
en keerde toen naar Sam _aria te-
rug.n

25 En Am _azia,o de zoon van
J _oas, de koning van J _uda, leef-
de na de dood van J _oas,p de zoon
van J _oahaz, de koning van _Is-
ra

¨
el, nog vĳftien jaar.q 26 Wat

de rest van de aangelegenheden
van Am _azia betreft, de eerste en
de laatste,r zie! is dat niet beschre-
ven in het Boeks van de konin-
gen van J _uda en _Isra

¨
el?t 27 En

vanaf de tĳd dat Am _azia zich
van het volgen van Jehovah af-
keerde, ging men in Jer _uzalem
een samenzweringu tegen hem
smeden. Ten slotte vluchtte hĳ
naar L _achis;v maar zĳ lieten hem
achternazetten naar L _achis en
brachten hem daar ter dood.w

28 Zĳ vervoerden hem derhalve
op paardenx en begroeven hem
bĳ zĳn voorvaders in de stad van
J _uda.y

v Joz 10:31; Mi 1:13; w 2Kon 14:19; x 2Kon 14:20;

y 1Kon 2:10; 1Kon 11:43.
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26 Toen nam het gehele volka

van J _uda Uzz _ia,b die zes-
tien jaar oud was, en zĳ maak-
tenc hem koning in de plaats van
zĳn vader Am _azia.d 2 Hĳ was
het die _Elothe herbouwde en het
toen aan J _uda terugbracht, nadat
de koning zich bĳ zĳn voorvaders
had neergelegd.f 3 Zestien jaar
oud was Uzz _iag toen hĳ begon te
regeren, en hĳ heeft twee

¨
envĳf-

tig jaar lang te Jer _uzalem gere-
geerd. En de naam van zĳn moe-
der was Jech _olia,h uit Jer _uzalem.
4 En hĳ bleef doenwat recht was
in Jehovah’s ogen,i naar alles wat
zĳn vader Am _azia gedaan had.j

5 En hĳ streefde er voortdurend
naar God te zoekenk in de dagen
van Zachar _ia, de onderwĳzer in
de vrees voor de [ware] God;l en
in de dagen dat hĳ Jehovah zocht,
maakte de [ware] God hem voor-
spoedig.m

6 En hĳ trok voorts uit en
streed tegen de Filistĳnenn en
brak door de muur van Gatho en
de muur van J _abn

´
ep en de muur

van _Asdodq heen, waarna hĳ ste-
den bouwde in [het gebied van]
_Asdodr en onder de Filistĳnen.
7 En de [ware] God kwam hem
voortdurend te hulps tegen de
Filistĳnen en tegen de Arabie-
rent die in Gur-B _a

¨
al woonden en

de M _e
¨
unim.u 8 En de Ammonie-

tenv gaven voortaan schattingw

aan Uzz _ia. Mettertĳd drong zĳn
faamx zelfs tot in Eg _ypte door,
want hĳ spreidde in buitenge-
woon grote mate sterkte tentoon.
9 Bovendien bouwde Uzz _ia to-
rensy in Jer _uzalem, aan de Hoek-
poortz en aan de Dalpoorta en aan
de Steunbeer, en versterkte ze.
10 Verder bouwde hĳ torensb in
de wildernis en hieuw veel regen-
bakken uit (want hĳ kwam in het
bezit van een grote veestapel), en
ook in de Sjef _elac en op de hoog-
vlakte. Er waren landbouwers en
wĳngaardeniers op de bergen en
op de K _armel, want hĳ bleek een
liefhebber van de landbouw te zĳn.

11 Bovendien kwam Uzz _ia in
het bezit van een krĳgsmacht die

oorlog voerde, die troepsgewĳs te
velde trok,a naar het getal vanhun
inschrĳvingb door de hand van
de secretarisc Je _

¨
ı
¨
el en de beamb-

te Ma
¨
as _eja, onder leidingd van

Han _anja, [een] van de vorstene

van de koning. 12 Het volledige
aantal hoofden van de vaderlĳke
huizen,f van de dappere,g sterke
mannen,h was tweeduizend zes-
honderd. 13 En onder hun lei-
ding stond een legermacht van
driehonderd zeven duizend vĳf-
honderd man die oorlog voerden
met de kracht van een krĳgs-
macht om de koning te helpen
tegen de vĳand.i 14 En Uzz _ia
bleef voor hen, voor heel het le-
ger, schildenj en lansenk en hel-
menl en mali

¨
enkoldersm en bogenn

en slingersteneno gereedmaken.
15 Voorts vervaardigde hĳ in Je-
r _uzalem oorlogswerktuigen, de
uitvinding van werktuigkundi-
gen, opdat die op de torensp en op
de hoeken zouden komen om pĳ-
len en grote stenen af te schieten.
Dientengevolge ging zĳn faamq

uit tot op grote afstand, want hĳ
werd op wonderbare wĳze gehol-
pen, totdat hĳ sterk was.

16 Maar zodra hĳ sterk was,
werd zĳn hart hoogmoedig,r zelfs
zozeer dat hĳ verderf veroorzaak-
te,s zodat hĳ ontrouw handelde je-
gens Jehovah, zĳn God, en de tem-
pel van Jehovah binnenging om
reukwerk te branden op het reuk-
altaar.t 17 Onmiddellĳk ging de
priester Az _arja en met hem pries-
ters van Jehovah, tachtig dappere
mannen, hemachterna. 18 Toen
stonden zĳ tegenUzz _ia, de koning,
opu en zeiden tot hem: „Het is niet
uw zaak,v o Uzz _ia, om reukwerk
te branden voor Jehovah, maar
het is de zaak van de priesters,
de zonen van A _

¨
aron,w de gehei-

ligden, om reukwerk te branden.
Ga uit het heiligdom vandaan;
want gĳ hebt ontrouw gehandeld
en het brengt u geen heerlĳk-
heidx van de zĳde van Jehovah
God.”
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19 Maar Uzz _ia werd woedend,a

terwĳl hĳ een reukvatb om reuk-
werk te branden in zĳn hand
had, en gedurende zĳn woede te-
gen de priesters flitste er zowaar
melaatsheidc opd aan zĳn voor-
hoofd ten aanschouwen van de
priesters in het huis van Jehovah
naast het reukaltaar. 20 Toen
Az _arja, de overpriester, en alle
priesters zich naar hem toe keer-
den, zie, daar was hĳ met me-
laatsheid geslagen aan zĳn voor-
hoofd!e Opgewondenverwĳderden
zĳ hem toen derhalve daar van-
daan, en ook zelf haastte hĳ zich
naar buiten, omdat Jehovah hem
geslagen had.f

21 En Uzz _ia,g de koning, bleef
een melaatse tot op de dag van
zĳn dood, en als melaatse bleef
hĳ in een huis wonen, vrĳgesteld
van plichten;h want hĳ was afge-
sneden van het huis van Jehovah,
terwĳl zĳn zoon J _otham over het
huis van de koning ging [en] het
volk van het land richtte.

22 En de rest van de aange-
legenheden van Uzz _ia,i de eer-
ste en de laatste, heeft de pro-
feet Jes _aja,j de zoon van _Amoz,k

beschreven. 23 Ten slotte leg-
de Uzz _ia zich neer bĳ zĳn voor-
vaders; en men begroef hem der-
halve bĳ zĳn voorvaders, [maar]
op het veld van de begraafplaats
die aan de koningen toebehoor-
de,l want men zei: „Hĳ is een me-
laatse.” En zĳn zoon J _othamm be-
gon in zĳn plaats te regeren.

27 Vĳfentwintig jaar oudwas
J _othamn toen hĳ begon te

regeren, en hĳ heeft zestien jaar
lang te Jer _uzalem geregeerd. En
de naam van zĳn moeder was
Jer _usa,o de dochter van Z _adok.
2 En hĳ bleef doen wat recht
was in Jehovah’s ogen,p naar al-
les wat zĳn vader Uzz _ia gedaan
had.q Alleen drong hĳ de tempel
van Jehovah niet binnen.r Maar
het volk handelde nog altĳd ver-
derfelĳk.s 3 Hĳzelf bouwde de
bovenpoortt van Jehovah’s huis,
en aan de muur van de _Ofelu ver-

richtte hĳ veel bouwwerkzaam-
heden. 4 En hĳ bouwde ste-
dena in het bergland van J _uda,b

en in de bosrĳke strekenc bouw-
de hĳ versterkte plaatsend en to-
rens.e 5 En hĳzelf streed tegen
de koning van de zonen van _Am-
monf en bleek ten slotte sterker
te zĳn dan zĳ, zodat de zonen
van _Ammon hem dat jaar hon-
derd talenten zilver en tiendui-
zend kor-mateng tarweh en tien-
duizend [kor-maten] gersti gaven.
Dit betaalden de zonen van _Am-
mon hem, ook in het tweede en
het derde jaar.j 6 J _otham bleef
zich dus versterken, want hĳ be-
reidde zĳn wegen voor het aange-
zicht van Jehovah, zĳn God.k

7 Wat de rest van de aangele-
genheden van J _othaml betreft en
al zĳn oorlogen en zĳn wegen, zie,
dat is beschreven in het Boekm

van de koningen van _Isra
¨
el en

van J _uda. 8 Vĳfentwintig jaar
oud was hĳ geworden toen hĳ
begon te regeren, en hĳ heeft
zestien jaar lang te Jer _uzalem
geregeerd.n 9 Ten slotte legde
J _otham zich neer bĳ zĳn voor-
vaders,o en men begroef hem in
de Stad van D _avid.p En zĳn zoon
_Achazq begon in zĳn plaats te re-
geren.

28 Twintig jaar oud was
_Achazr toen hĳ begon te

regeren, en hĳ heeft zestien jaar
lang te Jer _uzalem geregeerd,s en
hĳ deed niet wat recht was in Je-
hovah’s ogen, zoals zĳn voorva-
der D _avid.t 2 Maar hĳ bewan-
delde de wegen van de koningen
van _Isra

¨
el,u en hĳ maakte zelfs

gegotenv beelden van de B _a
¨
als.w

3 En hĳzelf bracht offerrookx in
het dal van de zoon van H _innomy

en verbrandde voorts zĳn zonenz

in het vuur, overeenkomstig de
verfoeilĳkhedena van de nati

¨
en

die Jehovah van voor het aan-
gezicht van de zonen van _Isra

¨
el
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verdreven had.a 4 En geregeld
bracht hĳ slachtoffersb en offer-
rook op de hoge plaatsenc en op
de heuvelsd en onder elke soort
van lommerrĳke boom.e

5 Dientengevolge gaf Jehovah,
zĳn God, hem in de handf van de
koning van S _yri

¨
e,g zodat zĳ hem

versloegen en een groot aantal
gevangenen van hem wegvoerden
en naar Dam _askush brachten. En
ook in de hand van de koning van
_Isra

¨
eli werd hĳ gegeven, zodat hĳ

hem sloeg met een grote slach-
ting. 6 Bĳgevolg doodde P _ekah,j

de zoon van Rem _alia,k in J _uda op
´
e

´
en dag honderd twintig duizend

[man], allemaal dappere mannen,
omdat zĳ Jehovah, de God van
hun voorvaders, verlaten hadden.l

7 Verder doodde Z _ichri, een ster-
ke man uit _Efra

¨
ım,m Ma

¨
as _eja, de

zoon van de koning, en Azr _ikam,
de leider van de huishouding, en
Elk _ana, de eerste na de koning.
8 Bovendien namen de zonen van

_Isra
¨
el tweehonderdduizend van

hun broeders gevangen, vrouwen,
zonen en dochters; en ook namen
zĳ van hen een grote buit als roof-
goed, waarna zĳ de buit naar Sa-
m _arian brachten.

9 Nu was daar een profeet van
Jehovah wiens naam _Oded was.
Hĳ dan ging uit [en verscheen]
voor het leger dat naar Sam _aria
kwam en zei tot hen: „Ziet! We-
gens de woedeo van Jehovah, de
God van UW voorvaders, tegen
J _uda, heeft hĳ hen in UW hand
gegeven, zodat GIJ onder hen hebt
gedood met een woedep die he-
lemaal tot de hemel heeft ge-
reikt.q 10 En nu denkt GIJ U de
zonenvan J _uda envan Jer _uzalem
tot dienstknechten en dienst-
maagden te maken.r Zĳn er niet-
temin bĳ UZELF geen gevallen
van schuld tegenover Jehovah,
UW God? 11 Nu dan, luistert
naar mĳ en zendt de gevangenen
die GIJ gevangengenomen hebt
van UW broeders terug,s want Je-
hovah’s brandende toorn is te-
gen U.”t

12 Daarop stonden [zekere]
mannen van de hoofdena der zo-
nen van _Efra

¨
ım:b Az _arja, de zoon

van Joh _anan, Ber _echja, de zoon
van Mesill _emoth, en Jehizk _ia, de
zoon van S _allum, en Am _asa, de
zoon van H _adlai, op tegen hen
die van de militaire veldtocht [te-
rug]kwamen, 13 en zĳ zeiden
tot hen: „GIJ moogt de gevange-
nen niet hierheen brengen, want
het zal van onze zĳde schuld te-
genover Jehovah tot gevolg heb-
ben. GIJ denkt onze zonden en
onze schuld nog te vermeerderen,
want de schuld die wĳ hebben, is
overvloedig,c en er is brandende
toornd tegen _Isra

¨
el.” 14 Bĳge-

volg lieten de gewapendee mannen
de gevangenenf en het geplunder-
de v

´
o

´
or de vorsteng en de gehele

gemeente. 15 Toen stonden de
mannen die met name waren aan-
gewezenh op en grepen de gevan-
genen vast, en alle naakten on-
der hen kleedden zĳ van de buit.
Zĳ kleedden hen dusi en verstrek-
ten hun sandalen en gaven hun
te etenj en te drinkenk en wreven
hen met olie in. In het geval van
iedereen die voortstrompelde, ga-
ven zĳ hun bovendien vervoerl op
de ezels en brachten hen naar J _e-
richo,m de Palmenstad,n naast hun
broeders. Daarna keerden zĳ naar
Sam _ariao terug.

16 In die tĳd zond koning

_Achazp een boodschap aan de ko-
ningen van Ass _yri

¨
eq dat zĳ hem

zouden helpen. 17 En opnieuw
kwamen de Edomietenr zelf en
versloegen toen J _uda en voerden
gevangenen weg. 18 Wat de Fi-
listĳnens betreft, zĳ pleegden een
overval op de steden van de Sje-
f _elat en de N _egebu van J _uda en
wisten Beth-S _emesv en _Ajalonw

en Ged _erothx en S _ochoy en zĳn
onderhorige plaatsen en T _imnaz

en zĳn onderhorige plaatsen en
G _imzo en zĳn onderhorige plaat-
sen in te nemen; en zĳ gingen daar
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wonen. 19 Want Jehovah verne-
derdea J _uda wegens _Achaz, de ko-
ning van _Isra

¨
el, omdat hĳ in J _uda

teugelloosheid liet woekeren,b en
er werd zeer ontrouw jegens Jeho-
vah gehandeld.

20 Ten slotte trok T _ilgath-Pil-
n _eser,c de koning van Ass _yri

¨
e, te-

gen hem op en bracht hem in
het nauwd en sterkte hem niet.
21 Want _Achaz haalde het huis
van Jehovahe en het huis van
de koningf en van de vorsteng

leeg en gaf de koning van As-
s _yri

¨
e aldus een geschenk;h doch

het hielp hem niets. 22 Maar in
de tĳd dat hĳ hem in het nauw
bracht, handelde hĳ nog ontrou-
wer jegens Jehovah, dat wil zeg-
gen koning _Achaz [handelde zo].i

23 En hĳ ging slachtoffers bren-
gen aan de godenj van Dam _as-
kus,k die hem sloegen, en hĳ zei
voorts: „Omdat de goden van de
koningen van S _yri

¨
e hen helpen,l

zal ik aan hen slachtoffers bren-
gen, opdat zĳ [ook] mĳ helpen.”m

En juist zĳ werden voor hem een
oorzaak waardoor hĳ en heel _Is-
ra

¨
el tot struikelen werden ge-

bracht.n 24 Bovendien bracht
_Achaz het gereio van het huis van
de [ware] God bĳeen en sloeg het
gerei van het huis van de [ware]
God in stukkenp en sloot de deu-
renq van het huis van Jehovah en
maakte zich altaren op elke hoek
in Jer _uzalem.r 25 En in alle ste-
den, ja, de steden van J _uda, maak-
te hĳ hoge plaatsens om offerrook
te brengen aan andere goden,t zo-
dat hĳ Jehovah, de God van zĳn
voorvaders, krenkte.u

26 Wat de rest van zĳn aan-
gelegenhedenv betreft en al zĳn
wegen, de eerste en de laatste,
zie, dat staat beschreven in het
Boekw van de koningen van J _uda
envan _Isra

¨
el. 27 Ten slotte leg-

de _Achaz zich neer bĳ zĳn voor-
vaders, en men begroef hem in
de stad, in Jer _uzalem, want men
bracht hem niet in de grafste-
den van de koningen van _Isra

¨
el.x

En zĳn zoon Hizk _ia begon in zĳn
plaats te regeren.

29 Hizk _iaa zelf werd koning
op de leeftĳd van vĳfen-

twintig jaar, en hĳ heeft negen-
entwintig jaar lang te Jer _uzalem
geregeerd. En de naam van zĳn
moeder was Ab _ia, de dochter van
Zachar _ia.b 2 En hĳ bleef doen
wat recht was in Jehovah’s ogen,c

naar alles wat zĳn voorvader D _a-
vid gedaan had.d 3 Hĳzelf open-
de in het eerste jaar van zĳn re-
gering, in de eerste maand, de
deuren van het huis van Jehovah
en ging ze herstellen.e 4 Toen
liet hĳ de priesters en de levie-
ten komen en vergaderde hen op
de open plaatsf tegen het oosten.
5 En hĳ zei nu tot hen: „Luis-
tert naar mĳ, levieten. Heiligtg nu
UZELF en heiligt het huis van Je-
hovah, de God vanUW voorvaders,
en brengt het onreine uit de hei-
lige plaats naar buiten.h 6 Want
onze vaderen hebben ontrouw ge-
handeldi en hebben gedaan wat
kwaad was in de ogen van Jeho-
vah, onze God,j zodat zĳ hem heb-
ben verlatenk en hun aangezicht
van de tabernakel van Jehovah
hebben afgewendl en [die] de nek
hebben toegekeerd. 7 Ook heb-
ben zĳ de deurenm van de voor-
hal gesloten en de lampen uitge-
blust gelatenn en geen reukwerk
gebrando en geen brandoffer in de
heilige plaats gebracht aan de God
van _Isra

¨
el.p 8 En Jehovah’s ver-

ontwaardigingq kwam over J _uda
en Jer _uzalem, zodat hĳ hen tot
een voorwerp van beving maak-
te,r een voorwerp van ontzettings

en tot een aanfluiting,t juist zoals
GIJ met UWeigen ogen ziet. 9 En
ziet, hierom zĳn onze voorvaders
gevallen door het zwaard,u en wa-
ren onze zonen en onze doch-
ters en onze vrouwen in gevan-
genschap.v 10 Nu ligt het mĳ
na aan het hart een verbondw

te sluiten met Jehovah, de God
van _Isra

¨
el, opdat zĳn branden-

de toorn van ons moge wĳken.
11 Mĳn zonen, gunt U nu geen
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rust,a want G
´
I
´
J zĳt door Jehovah

uitgekozen om voor zĳn aange-
zicht te staan om hem te dienenb

en om voortaan zĳn dienarenc en
degenen die offerrook brengen,
te zĳn.”d

12 Toen stonden de levietene op:
M _ahath, de zoon van Am _asai, en
J _o

¨
el, de zoon van Az _arja, uit de

zonen van de Kehathieten;f en
uit de zonen van Mer _ari:g Kis, de
zoon van _Abdi, en Az _arja, de zoon
van Jeh _allelel; en uit de Gerso-
nieten:h J _oah, de zoon van Z _im-
ma, en _Eden, de zoon van J _oah;
13 en uit de zonen van Eliz _afan:i

S _imri en Je _
¨
u

¨
el; en uit de zonen

van _Asaf:j Zachar _ia en Matt _anja;
14 en uit de zonen van H _eman:k

Jeh _i
¨
el en S _ime

¨
ı; en uit de zonen

van Jed _uthun:l Sem _aja en _Uzzi
¨
el.

15 Toenvergaderden zĳ hun broe-
ders en heiligdenm zich en kwa-
men overeenkomstig het gebod
van de koning volgens de woor-
denn van Jehovah om het huis
van Jehovah te reinigen.o 16 De
priesters gingen nu het huis van
Jehovah binnen om de reiniging
te verrichten en brachten alle
onreinheid die zĳ in de tempel
van Jehovah vonden naar bui-
ten, in het voorhofp van het huis
van Jehovah. De levieten op hun
beurt namen het in ontvangst om
het naar buiten, naar het stroom-
dal van de K _idron,q te brengen.
17 Zo begonnen zĳ op de eerste
[dag] van de eerste maand met
de heiliging, en op de achtste dag
van de maand waren zĳ tot aan
de voorhalr van Jehovah gekomen,
zodat zĳ het huis van Jehovah in
acht dagen heiligden; en op de zes-
tiende dag van de eerstes maand
waren zĳ gereed.

18 Daarna traden zĳ bĳ Hiz-
k _ia, de koning, binnen en zeiden:
„Wĳ hebben het gehele huis van
Jehovah, het brandofferaltaart en
al het daarbĳ behorende gereiu en
de tafelv van het stapelbrood en al
het daarbĳ behorende gerei,w ge-
reinigd. 19 En al het gereix dat
koning _Achazy tĳdens zĳn rege-

ring in zĳn ontrouwa buiten ge-
bruik heeft gesteld, hebbenwĳ in
gereedheid gebracht, en wĳ heb-
ben het geheiligd;b en zie, het is
v

´
o

´
or het altaar van Jehovah.”

20 Toen stond Hizk _ia,c de ko-
ning, vroeg opd en vergaderde
de vorstene van de stad en ging
op naar het huis van Jehovah.
21 En men kwam zeven stieren
brengenf en zeven rammen en ze-
ven mannetjeslammeren en ze-
ven geitenbokken als zondeofferg

voor het koninkrĳk en voor het
heiligdom en voor J _uda. Hĳ zei
derhalve tot de zonen van A _

¨
aron,

de priesters,h ze te offeren op
het altaar van Jehovah. 22 Bĳ-
gevolg slachtteni zĳ de runde-
ren en de priesters vingen het
bloed opj en sprenkeldenk het op
het altaar, waarna zĳ de rammenl

slachtten en het bloed op het al-
taar sprenkelden,m en zĳ slacht-
ten de mannetjeslammeren en
sprenkelden het bloed op het al-
taar. 23 Toen brachten zĳ de
geitenbokkenn van het zondeoffer
naderbĳ, v

´
o

´
or de koning en de ge-

meente, en legden er de handen
op.o 24 Depriesters slachtten ze
nu en droegen een zondeoffer op
met het bloed ervan op het al-
taar, om verzoening te doen voor
geheel _Isra

¨
el;p want de koning

had gezegd dat het brandoffer en
het zondeoffer voor geheel _Isra

¨
elq

[zoudenr zĳn].

25 Intussen had hĳ de levietens

opgesteld bĳ het huis van Jeho-
vah, met cimbalen,t met snaarin-
strumentenu en met harpen,v vol-
gens het gebod van D _avidw en
van Gad,x de visionair van de ko-
ning, en van de profeet N _athan,y

want het gebod was door de hand
van Jehovah door bemiddeling
van zĳn profeten.z 26 De levie-
ten bleven dus staan met de in-
strumentena van D _avid, en ook de
priesters met de trompetten.b
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27 Toen zei Hizk _ia het brand-
offer te offeren op het altaar; en
op het ogenblik dat het brand-
offer begon, zette het lieda voor
Jehovah in, alsook de trompetten,
en wel onder begeleiding van de
instrumenten van D _avid, de ko-
ning van _Isra

¨
el. 28 En de hele

gemeente boogb zich neer terwĳl
het lied weerklonkc en de trom-
petten schalden — dit alles tot-
dat het brandoffer voleindigd was.
29 En zodra zĳ gereed waren met
het offeren ervan, bogen de ko-
ning en allen die zich bĳ hem be-
vonden zich diep en wierpen zich
neer.d 30 Hizk _ia, de koning, en
de vorstene zeiden de levieten nu,
Jehovah te loven met de woor-
den van D _avidf en van de visionair
_Asaf.g Zĳ gingen dus lof brengen,
ja, met vreugdebetoon,h en zĳ ble-
ven zich buigen en neerwerpen.i

31 Ten slotte nam Hizk _ia het
woord en zei: „Nu hebt GIJ UW

hand gevuldj met macht voor Je-
hovah. Komt naderbĳ en brengt
slachtoffersk en dankoffersl voor
het huis van Jehovah.” Toen
bracht de gemeente slachtoffers
en dankoffers, en ook iedereen
die gewillig van hart was, [bracht]
brandoffers.m 32 En het aan-
tal brandoffers dat de gemeente
bracht, bedroeg zeventig runde-
ren, honderd rammen, tweehon-
derd mannetjeslammeren — al
deze als een brandoffer voor Je-
hovah;n 33 en ook de heilige of-
fergaven, zeshonderd runderen
en drieduizend stuks kleinvee.
34 Alleen bleken er priesterso te
weinig te zĳn, en zĳ waren niet
in staat alle brandoffers te vil-
len.p Daarom werden zĳ gehol-
pen door hun broeders,q de levie-
ten, totdat het werk gereed wasr

en totdat de priesters zich kon-
den heiligen,s want de levieten
waren oprechtert van hart om
zich te heiligen dan de priesters.
35 En ook waren er brandoffersu

in overvloed met de vettev stuk-
ken van de gemeenschapsoffersw

en met de drankoffersx voor de
brandoffers. Zo werd de dienst

van het huis van Jehovah gereed-
gemaakt.a 36 Dientengevolge
verheugden Hizk _ia en heel het
volk zich over het feit dat de
[ware] God voorbereidingen had
getroffen voor het volk,b want de
zaak was plotseling geschied.c

30 Hizk _ia zond nu een bood-
schap aan heel _Isra

¨
eld en

J _uda, en hĳ schreef zelfs brie-
ven naar _Efra

¨
ıme en Man _asse,f

om naar het huis van Jehovahg

in Jer _uzalem te komen ten ein-
de het Paschah voor Jehovah, de
God van _Isra

¨
el, te vieren. 2 De

koning en zĳn vorsteni en de ge-
hele gemeentej in Jer _uzalem had-
den echter besloten het Pascha
te vieren in de tweede maand;k

3 want zĳ waren niet in staat ge-
weest het in die tĳd te vieren,l

omdat zich enerzĳds niet voldoen-
de priestersm geheiligd hadden en
anderzĳds het volk zich niet te
Jer _uzalem vergaderd had. 4 En
de zaak was juist in de ogenvan de
koning en in de ogenvan de gehele
gemeente.n 5 Zĳ besloten dus in
heel _Isra

¨
el, van Bers _ebao tot Dan,p

te doen omroepenq dat men zou
komen om het Pascha voor Jeho-
vah, de God van _Isra

¨
el, te Jer _uza-

lem te vieren; want zĳ hadden het
niet massaal gevierd,r naar het-
geen geschreven staat.s

6 Bĳgevolg gingen de hardlo-
perst met de brieven van de hand
van de koning en van zĳn vor-
stenu door heel _Isra

¨
el en J _uda,

ja, volgens het gebod van de ko-
ning, en zeiden: „Zonen van _Is-
ra

¨
el, keert terugv tot Jehovah,

de Godw van _Abraham, _Isa
¨
ak en

_Isra
¨
el, opdat hĳ moge terugke-

ren tot de ontkomenenx die van
U overgebleven zĳn uit de hand-
palm van de koningen van As-
s _yri

¨
e.y 7 En wordt niet als UW

voorvadersz en als UW broeders
die ontrouw gehandeld hebben
jegens Jehovah, de God van hun
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voorvaders, zodat hĳ hen tot een
voorwerp van ontzetting heeft ge-
maakt,a juist zoals GIJ [zelf] ziet.
8 Verhardt UW nek nu niet,b zoals
UW voorvaders hebben gedaan.
Geeft plaats aan Jehovahc en komt
naar zĳn heiligdom,d dat hĳ tot
onbepaalde tĳd geheiligd heeft,e

en dientf Jehovah, UW God, opdat
zĳn brandende toorng zich van U

moge afwenden. 9 Want als GIJ

terugkeerth tot Jehovah, zullen
UW broeders enUW zonenvoorwer-
pen van barmhartigheid zĳni voor
degenen die hen gevangen hou-
den, en naar dit land mogen te-
rugkeren;j want Jehovah, UW God,
is goedgunstigk en barmhartig,l en
hĳ zal het aangezicht niet van U

afwenden indien GIJ tot hem te-
rugkeert.”m

10 De hardlopersn gingen dus
voort, terwĳl zĳ van stad tot stad
trokken door het landvan _Efra

¨
ımo

en Man _asse, zelfs tot Z _ebulon toe;
maar men maakte hen voortdu-
rend belachelĳk en bespotte hen.p

11 Slechts enkelingenq uit _Aser
en Man _asse en uit Z _ebulon ver-
ootmoedigdenr zich zodat zĳ naar
Jer _uzalem kwamen. 12 De hand
van de [ware] God bleek ook in
J _uda te zĳn ten einde hun

´
e

´
en hart

te gevens om het gebodt van de ko-
ning en de vorsten in de zaak van
Jehovah,u te volbrengen.

13 Zĳ dan verzamelden zich
te Jer _uzalem,v een talrĳk volk,
om het feestw der ongezuurde
broden te vieren in de tweedex

maand, een zeer talrĳke gemeen-
te. 14 Toen stonden zĳ op en
verwĳderden de altareny die in
Jer _uzalem waren, en alle reuk-
altarenz verwĳderden zĳ en wier-
pen [ze] toen in het stroomdal van
de K _idron.a 15 Daarna slacht-
ten zĳ het paschaofferb op de veer-
tiende [dag] van de tweedemaand;
en de priesters en de levieten zelf
waren te schande gemaakt, zo-
dat zĳ zich heiligdenc en brand-
offers naar het huis van Jeho-
vah brachten. 16 En zĳ bleven

op hun plaats staana overeenkom-
stig hun regel, overeenkomstig de
wet van M _ozes, de man van de
[ware] God, terwĳl de priestersb

het bloed sprenkelden dat zĳ uit
de hand van de levieten ontvin-
gen. 17 Want er waren er velen
in de gemeente die zich niet ge-
heiligd hadden; en de levietenc wa-
ren belast met het slachten van
de paschaoffersd voor allen die
niet rein waren, om hen aan Jeho-
vah te heiligen. 18 Want er was
een groot aantal van het volk, ve-
len uit _Efra

¨
ıme en Man _asse,f _Issa-

schar en Z _ebulon,g die zich niet
hadden gereinigd,h want zĳ aten
het Pascha niet naar hetgeen ge-
schreven staat;i maar Hizk _ia bad
voor henj en zei: „Moge de goe-
dek Jehovah zelf toegeeflĳk zĳn
jegens 19 ieder die zĳn hart be-
reid heeftl om de [ware] God, Jeho-
vah, de God van zĳn voorvaders,
te zoeken, zĳ het zonder de reini-
ging voor wat heilig is.”m 20 Bĳ-
gevolg luisterde JehovahnaarHiz-
k _ia en genas het volk.n

21 Zo vierden de zonen van _Is-
ra

¨
el die zich te Jer _uzalem bevon-

den, zeven dagen lang het feesto

der ongezuurde broden met groot
vreugdebetoon;p en de levietenq

en de priestersr brachten dag aan
dag lof aan Jehovah met luid klin-
kende instrumenten, ja, aan Jeho-
vah.s 22 Bovendien sprak Hiz-
k _ia tot het hartt van al de levieten
die met voortreffelĳk doorzicht
handelden jegens Jehovah.u Zĳ
dan aten het vastgestelde feest-
maal zeven dagen lang,v terwĳl
zĳ gemeenschapsoffers offerdenw

en belĳdenis dedenx aan Jehovah,
de God van hun voorvaders.

23 Toen besloot de gehele ge-
meentey om het nog zeven dagen
te vieren,z en dus vierden zĳ het
zeven dagen lang met vreugde-
betoon. 24 Want Hizk _ia, de ko-
ning van J _uda, droeg zelf voor
de gemeente duizend stieren en
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zevenduizend schapen bĳ,a en de
vorstenb op hun beurt droegen
voor de gemeente duizend stie-
ren en tienduizend schapen bĳ;
en er bleven zich priestersc hei-
ligen in groten getale. 25 En de
gehele gemeente van J _udad en
de priesters en de levietene en
de gehele gemeente die uit _Isra

¨
el

kwamf en de inwonende vreem-
delingeng die uit het land _Isra

¨
el

kwamenh en degenen die in J _uda
woonden, bleven zich verheugen.i

26 En er ontstond groot vreugde-
betoon in Jer _uzalem, want sinds
de dagen van S _alomo,j de zoon
van D _avid, de koning van _Isra

¨
el,

was er iets dergelĳks in Jer _uza-
lem niet geweest.k 27 Ten slotte
stonden de priesters, de levieten,
op en zegendenl het volk; en aan
hun stem werd gehoor geschon-
ken, zodat hun gebed kwam tot
in zĳn heilige woning, de hemel.m

31 En zodra zĳ dit alles be
¨
ein-

digd hadden, gingen alle Is-
ra

¨
elietenn die zich [daar] bevon-

den, uit naar de stedenvan J _uda,o

en vervolgens braken zĳ de heili-
ge zuilen aan stukkenp en hakten
de heilige palen omq en slecht-
ten de hoge plaatsenr en de alta-
rens uit heel J _udat en B _enjamin
en in _Efra

¨
ımu en Man _asse,v totdat

zĳ [daarmee] klaar waren; waar-
na alle zonen van _Isra

¨
el naar hun

steden terugkeerden, ieder naar
zĳn eigen bezitting.

2 Toen stelde Hizk _ia de afde-
lingenw van de priesters en van
de levietenx in hun afdelingen
vast, ieder overeenkomstig de
dienst ervan, voor de priestersy

en voor de levietenz met betrek-
king tot het brandoffera en de ge-
meenschapsoffersb om te dienenc

en te dankend en te lovene in de
poorten van de legerplaatsen van
Jehovah. 3 En er was een deel
van de koning van zĳn eigen
havef voor de brandoffers,g voor
de brandoffers van ’s morgensh

en ’s avonds, en ook de brand-
offers voor de sabbatteni en voor
de nieuwe manenj envoor de feest-

tĳden,a naar hetgeen geschreven
staat in de wet van Jehovah.b

4 Verder zei hĳ het volk, de in-
woners van Jer _uzalem, het deel
van de priestersc en van de levie-
ten te geven,d opdat zĳ zich strikt
aan de wet van Jehovah zouden
kunnen houden.e 5 En zodra
het woord doorkwam, vermeer-
derden de zonen van _Isra

¨
elf de

eerstelingen van het koren,g de
nieuwe wĳnh en de oliei en de ho-
ningj en de gehele opbrengst van
het veld,k en de tienden van alles
brachten zĳ in overvloed.l 6 En
de zonen van _Isra

¨
el en van J _uda

die in de steden van J _uda woon-
den,m ook zĳ [brachten] de tienden
van runderen en schapen en de
tienden van de heilige dingen,n de
aan Jehovah, hun God, geheiligde
dingen. Zĳ brachten [dat] en ga-
ven zo stapels op stapels. 7 In
de derdeo maand begonnen zĳ met
[het maken van] de stapels door
de onderste laag te leggen, en in
de zevendep maand waren zĳ [er-
mee] klaar. 8 Toen Hizk _ia en de
vorstenq kwamen en de stapels za-
gen, zegendenr zĳ voorts Jehovah
en zĳn volk _Isra

¨
el.s

9 Naverloop van tĳd informeer-
de Hizk _ia bĳ de priesters en de le-
vieten naar de stapels.t 10 Toen
zei Az _arja,u de overpriester van
het huis van Z _adok,v tot hem, ja,
hĳ zei: „Sinds men begonnen is
de bĳdragew in het huis van Jeho-
vah te brengen, is er tot verzadi-
ging toe gegetenx en nog rĳkelĳk
overgehouden;y want Jehovah zelf
heeft zĳn volk gezegend,z en wat
overgebleven is, is deze grote over-
vloed.”

11 Hierop zei Hizk _ia eetver-
trekkena gereed te maken in het
huis van Jehovah. Bĳgevolg maak-
ten zĳ [ze] gereed. 12 En ge-
trouwb bleven zĳ de bĳdragec en
de tiendend en de heilige dingen
brengen; en de leviet Chon _an-
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ja was als leider daarmee belast,
en zĳn broeder S _ime

¨
ı was twee-

de. 13 En Jeh _i
¨
el en Az _azja en

N _ahath en _Asa
¨
el en J _erimoth en

J _ozabad en _Eli
¨
el en Jism _achja en

M _ahath en Ben _aja waren gemach-
tigden aan de zĳde van Chon _anja
en zĳn broeder S _ime

¨
ı, volgens be-

vel vanHizk _ia, de koning, en Az _ar-
jaa was de leider van het huis van
de [ware] God. 14 En K _ore, de
zoon van J _imna, de leviet, was de
poortwachterb tegen het oosten,c

belast met de vrĳwilliged gaven
van de [ware] God, om de bĳdra-
gee voor Jehovah en de allerhei-
ligste dingenf te geven. 15 En
onder zĳn leiding stonden _Eden
en M _injamin en J _esua en Sem _aja,
Am _arja en Sech _anja in de pries-
terstedeng in eenvertrouwenspo-
sitie,h om te geven aan hun broe-
ders in de afdelingen,i in gelĳke
mate aan groot en klein;j 16 af-
gezien van hun in het geslachts-
registerk ingeschreven mannelĳ-
ke personen van drie jaar oud
en daarboven,l van allen die als
een dagelĳks terugkerende zaak
naar het huis van Jehovah kwa-
men, voor hun dienst volgens hun
plichten naar hun afdelingen.

17 Dit is de inschrĳving in het
geslachtsregister van de priesters
volgens het huis van hun vade-
renm en ook van de levieten,n van
twintigo jaar oud en daarboven,
volgens hun plichten in hun afde-
lingen;p 18 zowel voor de in het
geslachtsregister ingeschrevenen
onder al hun kleinen, hun vrou-
wen en hun zonen en hun doch-
ters, voor de gehele gemeente,
want in hun vertrouwenspositieq

heiligdenr zĳ zich voorts voor wat
heilig was; 19 alsook voor de zo-
nen van A _

¨
aron,s de priesters, op

de veldent van de weidegrond van
hun steden. In al de verschillen-
de steden waren mannen die met
name waren aangewezen om aan
iedere mannelĳke persoon onder
de priesters en aan alle in het
geslachtsregister ingeschrevenen
onder de levieten delen te geven.

20 Hizk _ia dan deed aldus in
heel J _uda, en hĳ bleef doen wat
goeda en rechtb en getrouwc was
voor het aangezicht van Jehovah,
zĳn God. 21 En in elk werk dat
hĳ begon in de dienstd van het
huis van de [ware] God en in de
wete en in het gebod om zĳn God
te zoeken,f was het met geheel
zĳn hartg dat hĳ handelde, en hĳ
bleek succesvol te zĳn.h

32 Na deze dingen en dit ge-
trouwe gedragi kwam S _an-

herib,j de koning van Ass _yri
¨
e,k

en hĳ drong vervolgens J _uda bin-
nen en legerde zich tegen de ver-
sterkte stedenl en bleef erover
denken zich er door middel van
een doorbraak meester van te
maken.

2 Toen Hizk _ia zag dat S _anhe-
rib gekomen was en zĳn aange-
zichtm op oorlog tegen Jer _uzalem
gericht had, 3 besloot hĳ voorts
met zĳn vorstenn en zĳn sterke
mannen, de wateren van de bron-
nen die buiten de stadwaren dicht
te stoppen;o en zĳ hielpen hem
dus. 4 Bĳgevolg werd er veel
volk bĳeengebracht, en zĳ stop-
ten toen alle bronnen dicht, als-
mede de stortbeekp die midden
door het land vloeit, en zeiden:
„Waarom zouden de koningen van
Ass _yri

¨
e komen en werkelĳk een

overvloed van water vinden?”

5 Voorts vatte hĳ moed en
bouwde de gehele neergehaalde
muurq op en liet er torensr op ver-
rĳzen en [bouwde] daarbuiten nog
een andere muurs en herstelde de
Walt van de Stad van D _avid en
maakte werpsperenu in overvloed
en schilden.v 6 Toen stelde hĳ
krĳgsoverstenw aan over het volk
en liet hen bĳ zich bĳeenkomen op
het openbare pleinx van de stads-
poort en sprak tot hun harty en
zei: 7 „Weest moedig en sterk.z

Weest niet bevreesd,a noch ver-
schriktb wegens de koning van As-
s _yri

¨
ec en vanwege heel de menigte
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die met hem is;a want met ons
zĳn ermeer danmet hem. 8 Met
hem is een arm van vlees,b maar
met ons is Jehovah, onze God, om
ons te helpenc en onze oorlogen te
voeren.”d Het volk dan steunde op
de woorden van Hizk _ia, de koning
van J _uda.e

9 Het was hierna dat S _anherib,f

de koning van Ass _yri
¨
e, zĳn die-

naren naar Jer _uzalem zond, ter-
wĳl hĳ te L _achis wasg en heel de
macht van zĳn rĳk met hem,h tot
Hizk _ia, de koning van J _uda, en tot
alle Judee

¨
ers die in Jer _uzalem wa-

ren, en liet zeggen:

10 „Dit heeft S _anherib, de ko-
ning van Ass _yri

¨
e, gezegd:i ’Waar-

op vertrouwt GIJ wel terwĳl GIJ

onder belegering zo rustig in Je-
r _uzalem zit?j 11 Verloktk Hiz-
k _ial U niet om U aan de dood door
honger en dorst over te geven,
door te zeggen: „Jehovah, onze
God, zelf zal ons uit de handpalm
van de koning van Ass _yri

¨
e bevrĳ-

den”?m 12 Heeft Hizk _ia zelf niet
zĳn hoge plaatsenn en zĳn alta-
ren verwĳderdo en toen tot J _uda
en tot Jer _uzalem gezegd: „Voor
´
e

´
en altaarp dient GIJ U neer te bui-

genq en daarop dient GIJ offerrook
te brengen”?r 13 Weet GIJ niet
wat ikzelf en mĳn voorvaders ge-
daan hebben met alle volken der
landen?s Zĳn de godent van de na-
ti

¨
en der landen soms in staat ge-

bleken hun land uit mĳn hand
te bevrĳden? 14 Wie onder alle
goden van deze nati

¨
en die door

mĳn voorvaders aan de vernieti-
ging werden prĳsgegeven, is in
staat gebleken zĳn volk uit mĳn
hand te bevrĳden, zodat UWGod U

uit mĳn hand zou kunnen bevrĳ-
den?u 15 Nu dan, laat U niet op
deze wĳze door Hizk _ia bedriegenv

of verlokkenw en stelt geen ge-
loof in hem, want geen enkele god
van enige natie of enig koninkrĳk
heeft zĳnvolk uit mĳn handenuit
de hand van mĳn voorvaders kun-
nen bevrĳden. Hoeveel minder zal
dan UWeigen God U uit mĳn hand
bevrĳden!’ ”x

16 En zĳn dienaren spraken

nogmeer t
´
egen Jehovah, de [ware]

God,a en t
´
egen Hizk _ia, zĳn die-

naar. 17 Hĳ schreef zelfs brie-
venb om Jehovah, de God van _Is-
ra

¨
el, te smadenc en t

´
egen hem te

spreken, door te zeggen: „Zoals de
godend van de nati

¨
en der landen

die hun volk niet uit mĳn hand
hebben bevrĳd,e zo zal de God
van Hizk _ia zĳn volk niet uit mĳn
hand bevrĳden.” 18 En zĳf ble-
ven met luider stem in de taal
van de jodeng tot het volk van Je-
r _uzalem roepenh dat op de muur
was, om hen bevreesd te makeni

en met ontsteltenis te slaan, op-
dat zĳ de stad zouden kunnen in-
nemen. 19 En zĳ gingen voort
op dezelfde wĳze t

´
egen de God

van Jer _uzalemj te sprekenk als t
´
e-

gen de goden van de volken der
aarde, het werk van mensenhan-
den.l 20 Maar Hizk _ia,m de ko-
ning, en de profeetn Jes _aja,o de
zoon van _Amoz,p bleven hierover
biddenq en tot de hemel roepen
om hulp.r

21 Toen zond Jehovah een en-
gels en verdelgde iedere dappere,
sterke mant en leider en over-
ste in de legerplaats van de ko-
ning van Ass _yri

¨
e,u zodat hĳ met

beschaamd gelaat naar zĳn eigen
land terugkeerde. Later ging hĳ
het huis van zĳn god binnen en
daar velden zekere personen die
uit zĳn eigen inwendige delen wa-
ren voortgekomen, hem met het
zwaard.v 22 Zo redde Jehovah
Hizk _ia en de inwoners van Jer _u-
zalem uit de hand van S _anherib,
de koning van Ass _yri

¨
e,w en uit de

hand van alle anderen en schonk
hun rondom rust.x 23 En er wa-
ren velen die geschenken voor Je-
hovah te Jer _uzalem brachteny en
uitgelezen dingen voor Hizk _ia,
de koning van J _uda,z en hĳ werd
daarna verhevena in de ogen van
alle nati

¨
en.

24 In die dagen werd Hizk _ia
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ziek tot stervens toe,a en hĳ ging
tot Jehovah bidden.b Derhalve
sprak Hĳ tot hem,c en Hĳ gaf hem
eenwonderteken.d 25 Maar Hiz-
k _ia deed geen vergelding naar
de hem bewezen weldaad,e want
zĳn hart werd hoogmoedigf en er
kwam verontwaardigingg tegen
hem en tegen J _uda en Jer _uzalem.
26 Maar Hizk _ia verootmoedigdeh

zichwegens de hoogmoed van zĳn
hart, hĳ en de inwoners van Jer _u-
zalem, en Jehovah’s verontwaardi-
ging kwam niet over hen in de da-
gen van Hizk _ia.i

27 EnHizk _ia kreeg in zeer gro-
te mate rĳkdom en heerlĳkheid;j

en schatkamers maakte hĳ zich
voor zilver en voor goudk en voor
edelstenenl en voor balsemoliem

en voor schildenn en voor al de
begeerlĳke voorwerpen;o 28 en
ook opslagplaatsenp voor de op-
brengst aankoren ennieuwewĳnq

en olie, en ook stallenr voor al
de verschillende soorten van die-
ren en stallen voor de kudden.
29 En steden verwierf hĳ zich,
en ook een overvloedige veesta-
pel van kleinvees en rundvee;t

want God gaf hem zeer veel have.u

30 En Hizk _ia was het die de bo-
venste bron van de waterenv van
G _ihonw dichtstoptex en ze vervol-
gens regelrecht in westelĳke rich-
ting naar beneden leidde naar de
Stad van D _avid,y en Hizk _ia bleek
voortdurend succesvol te zĳn in
al zĳn werk.z 31 En zo was het
dat door de woordvoerders van de
vorsten van B _abylona die tot hem
gezonden warenb om te informe-
ren naar het wondertekenc dat in
het land was geschied, de [ware]
God hem verlietd om hem op de
proef te stellen,e ten einde te we-
ten te komen wat er zoal in zĳn
hart was.f

32 Wat de rest van de aangele-
genhedeng van Hizk _ia betreft en
zĳn daden van liefderĳke goed-
heid,h zie, dat is beschreven in
het visioen van de profeet Jes _aja,
de zoon van _Amoz,i in het Boekj

van de koningen van J _uda en _Is-
ra

¨
el. 33 Ten slotte legde Hiz-

k _ia zich neer bĳ zĳn voorvaders,a

en men begroef hem op de hel-
ling naar de grafsteden van de
zonen van D _avid;b en heel J _uda
en de inwoners van Jer _uzalem be-
wezen hem eer bĳ zĳn dood.c En
zĳn zoon Man _assed begon in zĳn
plaats te regeren.

33 Twaalf jaar oudwas Man _as-
see toen hĳ begon te rege-

ren, en hĳ heeft vĳfenvĳftig jaar
lang te Jer _uzalem geregeerd.f

2 En hĳ deedvoorts wat kwaad
was in Jehovah’s ogen,g overeen-
komstig de verfoeilĳkhedenh van
de nati

¨
en die Jehovah van voor

het aangezicht der zonen van _Is-
ra

¨
el verdreven had.i 3 Zo bouw-

de hĳ opnieuw de hoge plaatsenj

die zĳnvaderHizk _ia hadafgebro-
ken,k en richtte altaren opl voor
de B _a

¨
alsm en maakte heilige pa-

len,n en voorts boog hĳ zich neero

voor heel het heerleger van de
hemelp en diende ze.q 4 En hĳ
bouwde altarenr in het huis van
Jehovah, ten aanzien waarvan Je-
hovah gezegd had: „Te Jer _uza-
lem zal mĳn naam tot onbepaal-
de tĳd blĳken te zĳn.”s 5 En hĳ
bouwde vervolgens altaren voor
heel het heerleger van de hemelt

in twee voorhovenu van het huis
van Jehovah.v 6 En hĳzelf liet
zĳn eigen zonen door het vuur
gaanw in het dal van de zoon van
H _innomx en beoefende magiey en
bediende zich van waarzeggerĳz

en beoefende toverĳa en stelde spi-
ritistische mediumsb en beroeps-
voorzeggersc van gebeurtenissen
aan. Hĳ deed op grote schaal wat
kwaad was in de ogen van Jeho-
vah, om hem te krenken.d

7 Verder plaatste hĳ het ge-
sneden beelde dat hĳ gemaakt
had, in het huis van de [ware]
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God,a ten aanzien waarvan God
tot D _avid en tot zĳn zoon S _alo-
mo gezegd had: „In dit huis en te
Jer _uzalem, dat ik uit alle stam-
men van _Isra

¨
el heb uitgekozen,b

zal ik tot onbepaalde tĳd mĳn
naam vestigen.c 8 En ik zal de
voet van _Isra

¨
el niet meer verwĳ-

deren van de grond die ik hun
voorvadersd toegewezen heb,e

mits zĳ er slechts zorg voor dra-
gen alles te doen wat ik hun
geboden hebf betreffende heel de
wetg en de voorschriftenh en de
rechterlĳke beslissingeni door de
hand van M _ozes.”j 9 En Man _as-
sek bleef J _uda en de inwoners van
Jer _uzalemverleidenl om nog erger
te doenm dan de nati

¨
en die Jeho-

vah van voor het aangezicht van
de zonen van _Isra

¨
el verdelgd had.n

10 En Jehovah bleef tot Ma-
n _asse en zĳn volk spreken, maar
zĳ schonken geen aandacht.o

11 Ten slotte bracht Jehovah de
legeroversten die tot de koning
van Ass _yri

¨
ep behoorden tegen

hen,q en zo namen zĳ Man _asse
gevangen in de spelonkenr en
bondens hem met twee koperen
boeien en voerden hem naar B _a-
bylon. 12 En zodra hĳ erdoor
in benauwdheid geraakte,t ver-
murwde hĳ het aangezicht van
Jehovah, zĳn God,u en hĳ bleef
zich zeer verootmoedigenv we-
gens de God van zĳn voorvaders.
13 En hĳ bleef tot Hem bidden,
zodat Hĳ zich door hem liet ver-
biddenw en zĳn verzoek om gunst
hoorde en hem te Jer _uzalem in
zĳn koningschap herstelde;x en
Man _asse kwam te weten dat Je-
hovah de [ware] God is.y

14 En hierna bouwde hĳ een
buitenmuurz voor de Stad van D _a-
vid,a ten westen van G _ihonb in het
stroomdal en tot aan deVispoort,c

en hĳ trok [hem] rond naar de
_Ofeld en maakte hem voorts zeer
hoog. Verder stelde hĳ oversten
van de krĳgsmacht aan in alle ver-
sterkte steden van J _uda.e 15 En
vervolgens verwĳderde hĳ de bui-
tenlandse godenf en het afgods-

beelda uit het huis van Jehovah
en alle altarenb die hĳ gebouwd
had op de berg van het huis van
Jehovah en in Jer _uzalem en liet
ze toen buiten de stad werpen.
16 Bovendien maakte hĳ het al-
taar van Jehovah gereedc en ging
daarop gemeenschapsoffersd en
dankofferse offeren en zei vervol-
gens tot J _uda dat zĳ Jehovah, de
God van _Isra

¨
el, moesten dienen.f

17 Niettemin bleef het volk nog
slachtoffers brengen op de hoge
plaatsen;g alleen was het voor Je-
hovah, hun God.

18 Wat de rest van de aange-
legenheden van Man _asse betreft
en zĳn gebedh tot zĳn God en
de woorden van de visionairsi die
in de naam van Jehovah, de God
van _Isra

¨
el, tot hem bleven spre-

ken, zie, dat staat onder de aan-
gelegenheden van de koningen
van _Isra

¨
el.j 19 Wat zĳn gebedk

betreft en hoe hem zĳn smekingl

werdvergunden heel zĳn zondem

en zĳn ontrouwn en de plekken
waar hĳ hoge plaatsen bouwdeo

en de heilige palenp en de ge-
houwen beelden oprichtteq voor-
dat hĳ zich verootmoedigde,r zie,
dat is beschreven in de woorden
van zĳn visionairs. 20 Ten slot-
te legde Man _asse zich neer bĳ
zĳn voorvaders,s en men begroeft

hem in zĳn huis; en zĳn zoon
_Amonu begon in zĳn plaats te re-
geren.

21 Twee
¨
entwintig jaar oud was

_Amonv toen hĳ begon te regeren,
en hĳ heeft twee jaar lang te Je-
r _uzalem geregeerd.w 22 En hĳ
deed voorts wat kwaad was in Je-
hovah’s ogen,x net zoals zĳn va-
der Man _asse gedaan had;y en aan
alle gehouwen beeldenz die zĳn
vader Man _assea gemaakt had,
bracht _Amon slachtoffersb en hĳ
bleef ze dienen.c 23 En hĳ ver-
ootmoedigde zich nietd wegens
Jehovah, zoals zĳn vader Ma-
n _asse zich verootmoedigd had,e
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want _Amon was iemand die de
schuld nog deed toenemen.a

24 Ten slotte smeedden zĳn die-
naren een samenzweringb tegen
hem en brachten hem ter dood
in zĳn eigen huis.c 25 Maar het
volk van het land sloeg allen die
tegen koning _Amond hadden sa-
mengezworene neer,f en het volkg

van het land maakte toen zĳn
zoon Jos _iah koning in zĳn plaats.

34 Achti jaar oud was Jos _iaj

toen hĳ begon te regeren,
en hĳ heeft eenendertig jaar lang
te Jer _uzalem geregeerd.k 2 En
hĳ deed voorts wat recht was
in Jehovah’s ogenl en bewandel-
de de wegen van zĳn voorvader
D _avid;m en hĳ week noch naar
rechts noch naar links af.n

3 En in het achtste jaar van
zĳn regering, terwĳl hĳ nog een
jongen was,o begon hĳ de God
van zĳn voorvader D _avid te zoe-
ken;p en in het twaalfde jaar be-
gon hĳ J _uda en Jer _uzalem te rei-
nigenq van de hoge plaatsenr en
de heilige palens en de gehouwent

en de gegoten beelden. 4 Ver-
der brak men in zĳn tegenwoor-
digheid de altaren van de B _a

¨
alsu

af;v en de reukwerktafelsw die
erbovenop stonden, hieuw hĳ er
af; en de heilige palenx en de ge-
houweny en de gegoten beelden
brak hĳ aan stukken en maakte
ze tot poederz en strooide [het]
toen op de oppervlakte van de
grafsteden van hen die er slacht-
offers aan plachten te brengen.a

5 En de beenderenb van de pries-
ters verbrandde hĳ op hun alta-
ren.c Zo reinigde hĳ J _uda en Jer _u-
zalem.

6 Ook in de steden van Man _as-
sed en _Efra

¨
ıme en S _imeon en hele-

maal tot N _aftali toe, in hun ver-
woeste plaatsen rondom, 7 ging
hĳ er zelfs toe over de altarenf

en de heilige paleng af te breken,
en de gehouwen beeldenh verbrĳ-
zelde hĳ en maakte ze tot poeder;i

en alle reukwerktafelsj hieuw hĳ
om in heel het land van _Isra

¨
el,

waarna hĳ naar Jer _uzalem terug-
keerde.

8 En in het achttiendea jaar van
zĳn regering, toen hĳ het land
en het huis gereinigd had, zond
hĳ S _afan,b de zoon van Az _alja, en
Ma

¨
as _eja, de overste van de stad,

en J _oah, de zoon van J _oahaz, de
geschiedschrĳver, om het huis
van Jehovah, zĳn God, te herstel-
len.c 9 Zĳ dan kwamen bĳ de
hogepriester Hilk _iad en gaven het
geld dat naar het huis van God
werd gebracht, dat de levieten,
de deurwachters,e hadden inge-
zameld uit de hand van Man _assef

en _Efra
¨
ımg en van heel de rest

van _Isra
¨
elh en van heel J _uda en

B _enjamin en de inwoners van
Jer _uzalem. 10 Toen stelden zĳ
[het] ter hand aan degenen die
het werk verrichtten, die waren
aangesteld over het huis van Je-
hovah.i Degenen die het werk
verrichtten, die in het huis van
Jehovah bezig waren, gebruikten
het op hun beurt voor het op-
knappen en herstellen van het
huis. 11 Zĳ gaven het dus aan
de handwerkslieden en de bouw-
liedenj om gehouwen stenen en
hout voor klampen te kopenk en
om de huizen die de koningenl

van J _uda hadden laten vervallen,
van balken te voorzien.

12 En de mannen handelden
getrouwm in het werk; en over
hen waren aangesteld de levie-
ten J _ahath en Ob _adja, uit de zo-
nen van Mer _ari,n en Zachar _ia en
Mes _ullam, uit de zonen van de
Kehathieten,o om als opzichters
dienst te doen. En de levieten,
van wie elkeen deskundig was
in [het bespelen van] de instru-
menten voor de zang,p 13 gin-
gen over de lastdragersq en wa-
ren de opzichtersr van allen die
het werk verrichtten, voor de
verschillende diensten; en van de
levietens waren er secretarissent

en beambten en poortwachters.u

14 Terwĳl zĳ nu het geldv er-
uit haalden dat naar het huis van
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Jehovah werd gebracht, vond de
priester Hilk _iaa het boekb van Je-
hovah’s wetc van de hand van
M _ozes.d 15 Hilk _ia dan nam het
woord en zei tot S _afan,e de se-
cretaris: „Het wetboek heb ik in
het huis van Jehovah gevonden.”
Daarop gaf Hilk _ia het boek aan
S _afan. 16 Toen bracht S _afan het
boek naar de koning en antwoord-
de de koning verder en zei: „Alles
wat aan uw dienaren ter hand is
gesteld, doen zĳ. 17 En zĳ stor-
ten het geld uit dat in het huis van
Jehovah wordt gevonden en stel-
len het ter hand aan de aangestel-
de mannen en ter hand aan de-
genen die het werk verrichten.”f

18 Voorts berichtte S _afan, de se-
cretaris, de koning en zei: „Er
is een boekg dat de priester Hil-
k _ia mĳ heeft gegeven.”h En S _a-
fan ging er de koning uit voor-
lezen.i

19 Nu gebeurde het dat zodra
de koning de woorden van de wet
hoorde, hĳ onmiddellĳk zĳnklede-
ren scheurde.j 20 Toen gebood
de koning Hilk _iak en Ah _ikam,l de
zoonvan S _afan, en _Abdon, de zoon
van M _icha, en S _afan,m de secre-
taris,n en As _aja,o de dienaar van
de koning, en zei: 21 „Gaat ten
behoeve van mĳp en ten behoeve
van wat overgebleven is in _Isra

¨
el

en in J _uda, Jehovah raadplegenq

betreffende de woorden van het
boekr dat gevonden is, want groot
is Jehovah’s woedes die over ons
uitgestort moet worden wegens
het feit dat onze voorvaders het
woord van Jehovah niet hebben
onderhouden door te doen naar
alles wat in dit boek geschreven
staat.”t

22 Bĳgevolg ging Hilk _ia met de-
genen die de koning [genoemd
had] naar de profetesu H _ulda,v de
vrouw van S _allum, de zoon van
T _ikva, de zoon van H _arhas, de kle-
renbewaarderw — zĳ nu woonde
in Jer _uzalem, in het tweede stads-
gedeelte — en zĳ spraken voorts
aldus tot haar. 23 Zĳ zei op haar
beurt tot hen:

„Dit heeft Jehovah, de God van
_Isra

¨
el, gezegd: ’Zegt tot de man

die U tot mĳ gezonden heeft:
24 „Dit heeft Jehovah gezegd:
’Zie, ik breng rampspoeda over
deze plaats en haar inwoners,b al
de vervloekingenc die geschre-
ven staan in het boek dat men
de koning van J _uda voorgelezen
heeft,d 25 ten gevolge van het
feit dat zĳ mĳ verlaten hebbene

en offerrook zĳn gaan brengen
aan andere goden,f ten einde mĳ
te krenkeng met al de werken
van hun handenh en opdat mĳn
woedei over deze plaats wordt
uitgestort en niet uitgeblust.’ ”j

26 En tot de koning van J _uda,
die U zendt om Jehovah te raad-
plegen, dit dient GIJ tot hem te
zeggen: „Dit heeft Jehovah, de
God van _Isra

¨
el, gezegd:k ’Wat de

woordenl betreft die gĳ gehoord
hebt, 27 omdat uw hartm week
was, zodat gĳ u wegens God ver-
ootmoedigdn hebt op het horen
van zĳn woorden betreffende
deze plaats en haar inwoners, en
gĳ u voor mĳn aangezicht ver-
ootmoedigd hebto en uw klede-
ren gescheurdp en voor mĳn aan-
gezicht geweend hebt, heb ik, ja
ik, gehoord,q is de uitspraak van
Jehovah. 28 Zie, ik vergader u
tot uw voorvaders, en gĳ zult stel-
lig in vreder tot uw begraafplaats
vergaderd worden, en uw ogen
zullen al de rampspoed niet aan-
schouwens die ik over deze plaats
en haar inwoners breng.’ ” ’ ”t

Toen brachten zĳ de koning het
antwoord over. 29 De koning
liet nu alle oudere mannen van
J _uda en van Jer _uzalem bĳeen-
komen.u 30 Vervolgens ging de
koning opnaar het huis van Jeho-
vahv met alle mannen van J _uda
en de inwoners van Jer _uzalem en
de priestersw en de levieten en al
het volk, zowel groot als klein;
en hĳ lasx toen ten aanhoren
van hen al de woorden van het
boek van het verbond, dat in
het huis van Jehovah gevonden

w 2Kon 23:2; x 2Kr 17:9; Ne 8:3.
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was.a 31 En de koning bleef op
zĳn plaats staanb en sloot toen
voor het aangezicht van Jehovah
het verbondc om voortaan Jeho-
vah te volgen en met geheel zĳn
hartd en met geheel zĳn ziele zĳn
geboden en zĳn getuigenissenf en
zĳn voorschrifteng te onderhou-
den,h om de woorden van het ver-
bond die in dit boeki geschreven
stonden, te volbrengen.j 32 Bo-
vendien liet hĳ allen die zich in
Jer _uzalemen B _enjamin bevonden,
[tot het verbond] toetreden. En
de inwoners van Jer _uzalem han-
delden voorts overeenkomstig het
verbond van God, de God van hun
voorvaders.k 33 Daarna verwĳ-
derde Jos _ia alle verfoeilĳkhedenl

uit alle landstreken die aan de zo-
nen van _Isra

¨
el behoorden,m en hĳ

liet allen die zich in _Isra
¨
el bevon-

den dienst opnemen, om Jehovah,
hun God, te dienen. Gedurende al
zĳn dagen weken zĳ er niet van af
Jehovah, de God van hun voorva-
ders,n te volgen.

35 Toen vierde Jos _iao in Jer _u-
zalem een Paschap voor Je-

hovah, en men slachtte het pa-
schaofferq op de veertiender dag
van de eerstes maand. 2 Hĳ stel-
de de priesters derhalve over dat-
gene wat aan hun zorg was toe-
vertrouwdt en moedigde hen aanu

in de dienst van het huis van Je-
hovah.v 3 Vervolgens zei hĳ tot
de levieten, de onderwĳzersw van
heel _Isra

¨
el, die Jehovah heilig wa-

ren: „Zet de heiligex Ark in het
huisy dat S _alomo, de zoon van D _a-
vid, de koning van _Isra

¨
el, gebouwd

heeft; ze is U niet tot een last op
de schouder.z Dienta nu Jehovah,
UWGod, en zĳnvolk _Isra

¨
el. 4 En

treft voorbereidingen volgens het
huis van UW voorvadersb overeen-
komstig UW afdelingen,c volgens
het geschriftd van D _avid, de ko-
ning van _Isra

¨
el, en volgens het

geschrifte van zĳn zoon S _alomo.
5 En staatf in de heilige plaats
volgens de klassen van het huis
van de voorvaders voor UW broe-
ders, de zonen van het volk, en het

deel van een vaderlĳka huis dat
tot de levieten behoort.b 6 En
slacht het paschaofferc en hei-
ligtd U en treft voorbereidingen
voor UW broeders om te handelen
overeenkomstig het woord van Je-
hovah door bemiddeling van M _o-
zes.”e

7 Jos _ia schonk nu als bĳdrage
aan de zonen van het volk klein-
vee, mannetjeslammeren en gei-
tenbokjes, alle voor de pascha-
offers voor allen die zich [daar]
bevonden, ten getale van dertig-
duizend, en runderen, driedui-
zend.f Deze waren afkomstig uit
de have van de koning.g 8 En
zĳn vorstenh zelf schonken een
bĳdrage als een vrĳwillige gave
voor het volk,i voor de priesters
en voor de levieten. Hilk _iaj en
Zachar _ia en Jeh _i

¨
el zelf als lei-

ders van het huis van de [ware]
God gaven aan de priesters voor
de paschaoffers tweeduizend zes-
honderd [stuks kleinvee], en drie-
honderd runderen. 9 En Cho-
n _anja en zĳn broeders Sem _aja en
Neth _ane

¨
el, en Has _abja en Je _

¨
ı
¨
el en

J _ozabad, de oversten van de levie-
ten, schonken als bĳdrage aan de
levieten voor paschaoffers vĳfdui-
zend [stuks kleinvee], en vĳfhon-
derd runderen.

10 En de dienst werd gereedge-
maaktk en de priesters bleven op
hun plaatsl staan,m en de levieten
volgens hun afdelingen,n naar het
gebod van de koning.o 11 Toen
slachtten zĳ het paschaofferp en
de priestersq sprenkeldenr [het
bloed] uit hun hand, terwĳl de
levieten de huiden afstroopten.s

12 Verder bereidden zĳ de brand-
offers om ze aan deklassent te ge-
ven volgens het vaderlĳku huis,
aan de zonen van het volk, ten
einde Jehovah een aanbieding te
doenv volgens hetgeen geschre-
ven staat in het boek van M _o-
zes;w en zo ook met de runderen.
13 Vervolgens kooktenx zĳ het
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paschaoffera op het vuur over-
eenkomstig het gebruik; en de
geheiligde dingen kooktenb zĳ in
kookpotten en in ronde potten
en in feestschalen, waarna zĳ het
vlug naar alle zonen van het volk
brachten.c 14 En daarna bereid-
den zĳ [het] voor zichzelf en voor
de priesters,d want de priesters, de
zonen van A _

¨
aron, waren tot in de

nacht bezig met het offeren van
de brandofferse en de vettef stuk-
ken, en de levieten, op hun beurt,
bereiddeng [het] voor zichzelf en
voor de priesters, de zonen van
A _

¨
aron.

15 En de zangers,h de zonen van
_Asaf,i waren op hun post over-
eenkomstig het gebod van D _avidj

en van _Asafk en van H _emanl en
van Jed _uthun,m de visionairn van
de koning; en de poortwachterso

waren bĳ de verschillende poor-
ten.p Zĳ hoefden niet te wĳken
van hun dienst, want hun broe-
ders de levieten zelf bereiddenq

[het] voor hen. 16 En de gehele
dienst van Jehovah werd die dag
gereedgemaakt om het Pascha te
vierenr en de brandoffers te bren-
gen op het altaar van Jehovah,
naar het gebod van koning Jos _ia.s

17 En de zonen van _Isra
¨
el die

zich [daar] bevonden, vierden
voorts in die tĳd het Paschat en
ook het feest der ongezuurde bro-
den, zeven dagen lang.u 18 En
erwas in _Isra

¨
el nog nooit zo’n Pa-

scha gevierd sinds de dagen van
de profeet S _amu

¨
el,v noch had ook

maar een van de andere konin-
genw van _Isra

¨
el een Pascha ge-

vierd zoals Jos _ia en de priesters
en de levieten en heel J _uda en _Is-
ra

¨
el dat zich [daar] bevond en de

inwoners van Jer _uzalem het vier-
den. 19 In het achttiende jaar
van de regering van Jos _ia werd
dit Pascha gevierd.x

20 Na dit alles, toen Jos _ia het
huis had gereedgemaakt, trok N _e-
cho,y de koning van Eg _ypte,z op
om te strĳden bĳ K _arkemisa aan
de _E _ufraat. Toen trok Jos _iab uit,
hem tegemoet.c 21 Daarop zond
hĳ boden naar hem toe en liet

zeggen: „Wat heb ik met u te ma-
ken, o koning van J _uda? Ik kom
heden niet tegen u, maar mĳn
strĳd is tegen een ander huis en
God zelf heeft gezegd dat ik ont-
steltenis moest veroorzaken. Laat
om uwentwil af wegens God, die
met mĳ is, en laat hĳ u niet in
het verderf storten.”a 22 En Jo-
s _ia wendde zĳn aangezicht niet
van hem af,b maar om tegen hem
te strĳden, vermomdec hĳ zich
en luisterde niet naar dewoorden
van N _echod uit demondvan God.
Hĳ kwam derhalve om te strĳ-
den in de valleivlakte van Me-
g _iddo.e

23 En de schuttersf schoten
toen op koning Jos _ia, zodat de ko-
ning tot zĳn dienaren zei: „Haal
mĳ [van de wagen] af, want ik ben
zeer zwaar gewond.”g 24 Bĳge-
volg haalden zĳn dienaren hem
van de wagen af en lieten hem in
de tweede strĳdwagen rĳden die
hĳ had en brachten hem naar Je-
r _uzalem.h Zo stierf hĳi en hĳ werd
begraven op de begraafplaats van
zĳn voorvaders;j en heel J _uda en
Jer _uzalem bedreven rouwk over
Jos _ia. 25 En Jerem _ial ging een
klaagzang zingenm op Jos _ia; en
alle zangers en zangeressenn spre-
ken nog steeds over Jos _ia in hun
klaagliederen, tot op deze dag; en
men heeft ze gesteld tot een voor-
schrift in _Isra

¨
el, en zie, ze staan

opgetekend onder de klaagliede-
ren.o

26 Wat de rest van de aange-
legenhedenp van Jos _ia betreft en
zĳn daden van liefderĳke goed-
heid,q in overeenstemming met
wat geschreven staat in de wetr

van Jehovah, 27 en zĳn aange-
legenheden, de eerste en de laat-
ste,s zie, dat is beschreven in het
Boekt van de koningen van _Isra

¨
el

en J _uda.

36 Toen nam het volk van
het land J _oahaz,u de zoon

van Jos _ia, en maakte hem te Je-
r _uzalem koning in de plaats van
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zĳn vader.a 2 Drie
¨
entwintig jaar

oud was J _oahaz toen hĳ begon te
regeren, en hĳ heeft drie maan-
den lang te Jer _uzalem geregeerd.b

3 Maar de koning van Eg _ypte zet-
te hem af in Jer _uzalemc en legde
het land een boete op van hon-
derd talenten zilverd en een ta-
lent goud. 4 Bovendien maak-
te de koninge van Eg _ypte zĳn
broer _Eljakimf koning over J _uda
en Jer _uzalem en veranderde zĳn
naam in J _ojakim; maar zĳn broer
J _oahaz werd door N _echog meege-
nomen en naar Eg _ypte gebracht.h

5 Vĳfentwintig jaar oud was J _o-
jakimi toen hĳ begon te regeren,
en hĳ heeft elf jaar lang te Jer _uza-
lem geregeerd;j en hĳ bleef doen
wat kwaad was in de ogen van Je-
hovah, zĳn God.k 6 Tegen hem
trok Nebukadn _ezar,l de koning
van B _abylon, opm om hem met
twee koperen boeien te binden ten
einde hem naar B _abylon weg te
voeren.n 7 En een deel van het
gereio van het huis van Jehovah
bracht Nebukadn _ezarp naar B _aby-
lon en plaatste het toen in zĳn pa-
leis te B _abylon.q 8 Wat de rest
van de aangelegenhedenr van J _oja-
kim betreft en zĳn verfoeilĳkhe-
dens die hĳ bedreven heeft en wat
er tegen hem te vinden was, zie,
dat is beschreven in het Boekt van
de koningen van _Isra

¨
el en J _uda; en

zĳn zoon J _ojachinu begon in zĳn
plaats te regeren.

9 Achttien jaar oud was J _oja-
chinv toen hĳ begon te regeren,
en hĳ heeft gedurende drie maan-
denw en tien dagen te Jer _uzalem
geregeerd; en hĳ bleef doen wat
kwaad was in Jehovah’s ogen.x

10 En bĳ de terugkeery van het
jaar zond koning Nebukadn _ezar
[zĳn dienaren]z en bracht hem
voorts met begeerlĳke voorwer-
pen van het huis van Jehovaha

naar B _abylon.b Verder maakte hĳ
Zedek _ia,c zĳn [vaders] broer, ko-
ning over J _uda en Jer _uzalem.d

11 Eenentwintig jaar oud was
Zedek _iae toen hĳ begon te re-
geren, en hĳ heeft elf jaar lang

te Jer _uzalem geregeerd.a 12 En
hĳ bleef doen wat kwaad wasb

in de ogen van Jehovah, zĳn God.
Hĳ verootmoedigdec zich niet we-
gens de profeetd Jerem _iae op bevel
van Jehovah. 13 En zelfs tegen
koning Nebukadn _ezar rebelleerde
hĳ,f die hem bĳ God een eed had
doen afleggen;g en hĳ bleef zĳn
nek verhardenh en zĳn hart ver-
stokken,i zodat hĳ niet tot Jeho-
vah, de God van _Isra

¨
el, terugkeer-

de. 14 Zelfs alle oversten van de
priestersj en het volk zelf pleeg-
den op grote schaal ontrouw, over-
eenkomstig al de verfoeilĳkhe-
denk van de nati

¨
en, zodat zĳ het

huis van Jehovah, dat hĳ in Jer _u-
zalem geheiligd had, verontreinig-
den.l

15 En Jehovah, de God van hun
voorvaders, bleef door bemidde-
ling van zĳn boden herhaaldelĳk
[waarschuwingen] tot hen zen-
den,m omdat hĳ mededogen had
met zĳn volkn en zĳn woning.o

16 Maar zĳ staken voortdurend
de draakp met de boden van de
[ware] God en verachtten zĳn
woordenq en dreven de spotr met
zĳn profeten, totdat de woedes

van Jehovah zich tegen zĳn volk
verhief, totdat er geen genezing
meer was.t

17 Hĳ liet daarom de koning
van de Chaldee

¨
enu tegen hen

optrekken, die vervolgens hun
jonge mannen met het zwaard
dooddev in het huis van hun hei-
ligdom,w ook had hĳ geen mede-
dogen met jongeling of maagd,
oude of afgeleefde.x Alles gaf Hĳ
in zĳn hand. 18 En al het ge-
rei,y grootz en klein, van het huis
van de [ware] God en de schat-
tena van het huis van Jehovah
en de schatten van de koningb en
van zĳn vorsten, alles bracht hĳ
naar B _abylon. 19 Voorts ver-
brandde hĳ het huis van de [ware]

n Re 10:16; 2Kon 13:23; o 2Kr 6:2; p 2Kr 30:10;

Ps 35:16; q Sp 1:24; Jer 5:12; r Jer 20:7; s De

29:28; 2Kr 34:21; Ps 74:1; t Sp 6:15; Sp 29:1; u Ge

11:28; 2Kon 24:2; v Le 26:31; De 28:25; Ps 79:2;

w Ez 9:7; x De 28:50; Klg 2:21; y Jer 27:18;

z Jer 52:17; a 2Kon 12:18; Jes 39:6; b 2Kon 20:13;

2Kr 25:24.

HFDST. 36

a 2Kon 23:30

b 2Kon 23:31

c 2Kon 23:33

d 2Kon 18:14

2Kr 27:5

e 2Kr 35:20

f 2Kon 23:34

g 2Kon 23:29

Jer 46:2

h Jer 22:12

i Jer 26:21

Jer 36:32

j 2Kon 23:36

k 2Kon 23:37

l 2Kon 25:1

Ezr 1:7

Jer 25:1

Da 1:1

m 2Kon 24:1

n 2Kon 24:16

o 2Kon 24:13

Ezr 1:7

Jer 27:16

p Da 1:2

q Da 5:2

r 2Kr 25:26

s 1Kon 11:5

2Kr 34:33

t 2Kon 24:5

2Kr 35:27

u 2Kon 24:6

v Jer 22:24

Mt 1:12

w 2Kon 24:8

x 1Kon 15:26

1Kon 22:52

2Kon 15:24

y 2Sa 11:1

1Kon 20:22

2Kon 13:20

z 2Kon 24:10

a 2Kon 24:13

Jer 27:18

Da 5:23

b Jer 29:2

Ez 1:2

Ez 19:9

c Jer 52:3

d 2Kon 24:17

e 1Kr 3:15

Jer 37:1

�����������������������������

2ekolom

a 2Kon 24:18

Jer 52:1

b 2Kon 21:2

2Kon 23:32

c Ex 10:3

2Kr 32:26

Da 5:22

Jak 4:10

1Pe 5:6

d Jer 38:14

e Jer 21:1

Jer 34:2

f 2Kon 24:20

Jer 52:3

Ez 17:15

g Joz 9:15

2Sa 21:2

h 2Kon 17:14

Ne 9:16

Sp 29:1

i Ex 9:17

Sp 28:14

j 2Kon 16:11

k 2Kr 28:3

l 2Kr 33:4

m 2Kr 7:20

621 Jojakim. Nebukadnezar 2 KRONIEKEN 36:2-19



cccdccc

1 En in het eerste jaar van C_y-
rus,a de koning van P _erzi

¨
e

— opdat Jehovah’s woord uit de
mond van Jerem _iab vervuld zou
worden— wekte Jehovah de geest
van C_yrus, de koning van P _erzi

¨
e,

op,c zodat hĳ in heel zĳn rĳk, en
ook in geschrifte,d een oproepe liet
rondgaan, luidend:

2 „Dit heeft C_yrus, de koning
van P _erzi

¨
e, gezegd:f ’Alle konink-

rĳken van de aarde heeft Jeho-
vah, de God van de hemel,g mĳ
gegeven,h en hĳzelf heeft mĳ op-
gedragen hem een huis te bou-
wen in Jer _uzalem,i dat in J _uda is.
3 Al wie er onder U is van heel
zĳn volk, moge zĳn God met hem
blĳken te zĳn.j Laat hĳ dus op-
trekken naar Jer _uzalem, dat in
J _uda is, en het huis van Jeho-
vah, de God van _Isra

¨
el — hĳ is de

[ware] Godk — hetwelk in Jer _u-
zalem was, herbouwen.l 4 Wat
een ieder betreft die overgeble-
ven is uit al de plaatsen waar hĳ
als vreemdeling vertoeft,m laten
de mannen van zĳn plaats hem
hulp verlenen met zilver en met

goud en met have en met huis-
dieren, samen met de vrĳwillige
gavea voor het huis van de [ware]
God, dat in Jer _uzalem was.’ ”

5 Toen stonden de hoofdenb van
de vaderen van J _uda en van B _en-
jamin en de priesters en de levie-
ten op, ja, ieder wiens geestc de
[ware] God had opgewekt, om op
te trekken en het huis van Jeho-
vah,d dat in Jer _uzalem was, te her-
bouwen. 6 Wat allen betreft die
rondom hen waren, zĳ sterktene

hun handen met zilveren gerei,
met goud, met have en met huis-
dieren en met uitgelezen dingen,
buiten alles wat vrĳwillig werd
gegeven.f

7 Ook haalde koning C_yrus zelf
het gerei van het huis van Jeho-
vah te voorschĳn,g dat Nebukad-
n _ezar uit Jer _uzalem had wegge-
voerdh en toen in het huis van zĳn
god had geplaatst.i 8 C_yrus, de
koning van P _erzi

¨
e, dan haalde ze

te voorschĳn onder toezicht van
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Goda en brak de muur van Jer _u-
zalem af;b en al zĳn woontorens
verbrandden zĳ met vuur en ook
al zĳn begeerlĳke voorwerpen,c

ten einde verderf te stichten.d

20 Bovendien voerde hĳ de over-
geblevenen van het zwaard ge-
vankelĳk naar B _abylon,e en zĳ
werden hem en zĳn zonen tot
knechten,f totdat het konings-
huis van P _erzi

¨
eg de heerschappĳ

verkreeg — 21 om Jehovah’s
woord bĳ monde van Jerem _ia te
vervullen,h totdat het land zĳn
sabbatten had afbetaald.i Al de
dagen dat het woest lag, hield het
sabbat, om zeventig jaar te ver-
vullen.j

22 En in het eerste jaar van
C_yrus,k de koning van P _erzi

¨
el —

opdat Jehovah’s woorda bĳ mon-
de van Jerem _iab vervuld zou wor-
den — wekte Jehovah de geestc

van C_yrus, de koning van P _er-
zi

¨
e, op, zodat hĳ in heel zĳn ko-

ninkrĳk, en ook in geschrifte, een
oproep liet rondgaan,d luidend:
23 „Dit heeft C_yrus, de koning
van P _erzi

¨
e,e gezegd: ’Alle konink-

rĳken van de aarde heeft Jehovah,
de God van de hemel, mĳ gege-
ven,f en hĳzelf heeft mĳ opgedra-
gen hem een huis te bouwen in Je-
r _uzalem, dat in J _uda is.g Al wie er
onder U is van heel zĳn volk,h Je-
hovah, zĳn God, zĳ met hem.i Laat
hĳ dus optrekken.’ ”j
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M _ithredath, de schatmeester, en
telde ze uit voor S _esbazzar,a de
overste van J _uda.b

9 Dit nu zĳn de aantallen er-
van: dertig mandvormige gou-
den vaten, duizend mandvormi-
ge zilveren vaten, negenentwintig
reservevaten, 10 dertig kleine
gouden schalen,c vierhonderd tien
kleine tweederangs zilveren scha-
len, duizend [stuks] ander ge-
rei. 11 Al het gerei van goud en
van zilver was vĳfduizend vier-
honderd [in getal]. Alles voerde
S _esbazzard op, samen met de bal-
lingene die uit B _abylon naar Jer _u-
zalem werden opgevoerd.

2 En dit waren de zonen van
het rechtsgebiedf die optrok-

ken uit de gevangenschap van de
ballingeng die Nebukadn _ezar, de
koning van B _abylon, in balling-
schaph naar B _abylon had gevoerd
en die later naar Jer _uzalem en
J _udai terugkeerden,j ieder naar
zĳn eigen stad; 2 zĳ die mee-
kwamen met Zerubb _abel,k J _esua,l

Nehem _ia, Ser _aja,m Re
¨
el _aja, M _or-

dechai, B _ilsan, M _ispar, B _igvai, R _e-
hum, B _a

¨
ana.

Het aantal van de mannen
van het volk _Isra

¨
el: 3 De zo-

nen van P _aros:n tweeduizend hon-
derd twee

¨
enzeventig; 4 de zo-

nen van Sef _atja:o driehonderd
twee

¨
enzeventig; 5 de zonen van

_Arah:p zevenhonderd vĳfenze-
ventig; 6 de zonen van P _ahath-
M _oab,q van de zonen van J _esua
[en] J _oab:r tweeduizend acht-
honderd twaalf; 7 de zonen van

_Elam:s duizend tweehonderd vier-
envĳftig; 8 de zonen van Z _at-
tu:t negenhonderd vĳfenveertig;
9 de zonen van Z _akkai:u zeven-
honderd zestig; 10 de zonen van
B _ani:v zeshonderd twee

¨
enveertig;

11 de zonen van B _ebai:w zeshon-
derd drie

¨
entwintig; 12 de zo-

nen van _Azgad:x duizend twee-
honderd twee

¨
entwintig; 13 de

zonen van Ad _onikam:y zeshon-
derd zesenzestig; 14 de zonen
van B _igvai:z tweeduizend zesen-
vĳftig; 15 de zonen van _Adin:a

vierhonderd vierenvĳftig; 16 de
zonen van _Ater,a van Hizk _ia: acht-
ennegentig; 17 de zonenvan B _e-
zai:b driehonderd drie

¨
entwintig;

18 de zonen van J _ora: honderd
twaalf; 19 de zonen van H _a-
sum:c tweehonderd drie

¨
entwin-

tig; 20 de zonen van G _ibbar:d

vĳfennegentig; 21 de zonen van
B _ethlehem:e honderd drie

¨
entwin-

tig; 22 de mannen van Net _ofa:f

zesenvĳftig; 23 de mannen van
_Anathoth:g honderd achtentwin-
tig; 24 de zonen van Azm _aveth:h

twee
¨
enveertig; 25 de zonen van

K _irjath-Je _arim,i Kef _ira en Be _
¨
e-

roth: zevenhonderd drie
¨
enveer-

tig; 26 de zonen van R _amaj en
G _eba:k zeshonderd eenentwintig;
27 de mannenvan M _ichmas:l hon-
derd twee

¨
entwintig; 28 de man-

nen van B _ethelm en Ai:n twee-
honderd drie

¨
entwintig; 29 de

zonen van N _ebo:o twee
¨
envĳftig;

30 de zonen van M _agbis: honderd
zesenvĳftig; 31 de zonen van de
andere _Elam:p duizend tweehon-
derd vierenvĳftig; 32 de zonen
van H _arim:q driehonderd twintig;
33 de zonen van Lod,r H _adids en
_Ono:t zevenhonderd vĳfentwintig;
34 de zonen van J _ericho:u drie-
honderd vĳfenveertig; 35 de zo-
nen van Sen _a

¨
a:v drieduizend zes-

honderd dertig.

36 Depriesters:w De zonenvan
Jed _aja,x van het huis van J _esua:y

negenhonderd drie
¨
enzeventig;

37 de zonen van _Immer:z dui-
zend twee

¨
envĳftig; 38 de zo-

nen van P _ashur:a duizend twee-
honderd zevenenveertig; 39 de
zonen van H _arim:b duizend ze-
ventien.

40 De levieten:c De zonen van
J _esuad en K _admi

¨
el,e van de
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zonen van Hod _avja:a vierenze-
ventig. 41 De zangers, de zonen
van _Asaf:b honderdachtentwintig.
42 De zonen van de poortwach-
ters, de zonen van S _allum,c de zo-
nen van _Ater,d de zonen van T _al-
mon,e de zonen van _Akkub,f de
zonen van Hat _ita,g de zonen van
S _obai: in het geheel honderd ne-
genendertig.

43 De N _ethinim:h De zonen van
Z _iha, de zonen van Has _ufa, de zo-
nen van T _abbaoth,i 44 de zonen
van K _eros, de zonen van S _iaha, de
zonen van P _adon,j 45 de zonen
vanLeb _ana, de zonenvan Hag _aba,
de zonen van _Akkub, 46 de zo-
nen van H _agab, de zonen van
S _almai,k de zonen van H _anan,
47 de zonen van G _iddel, de zonen
van G _ahar,l de zonen van Re _aja,
48 de zonen van R _ezin,m de zonen
van Nek _oda, de zonen van G _az-
zam, 49 de zonen van _Uzza, de
zonen van Pas _eah,n de zonen van
B _esai, 50 de zonen van _Asna, de
zonen van M _e

¨
unim, de zonen van

N _efusim;o 51 de zonen van B _ak-
buk, de zonen van Hak _ufa, de zo-
nen van H _arhur,p 52 de zonen
van B _azluth, de zonen van Meh _i-
da, de zonen van H _arsa,q 53 de
zonen van B _arkos, de zonen van
S _isera, de zonen van T _emah,r

54 de zonen van Nez _iah, de zo-
nen van Hat _ifa.s

55 De zonen van de knechten
van S _alomo:t De zonen van S _otai,
de zonen van Sof _ereth, de zonen
van Per _uda,u 56 de zonen van
Ja _

¨
ala, de zonen van D _arkon, de

zonen van G _iddel,v 57 de zonen
van Sef _atja, de zonen van H _at-
til, de zonenvan Poch _eret-Hazz _e-
ba

¨
ım, de zonen van _Ami.w

58 Al de N _ethinimx en de zo-
nen van de knechten van S _alo-
mo waren driehonderd twee

¨
en-

negentig [in getal].y

59 Endit waren degenen die op-
trokken uit Tel-M _elah, Tel-H _arsa,
K _erub, _Addon [en] _Immer, en zĳ
bleken niet in staat te zĳn het huis
van hun vaderen en hun afstam-
ming, of zĳ uit _Isra

¨
el waren, aan

te geven:z 60 de zonen van Del _a-

ja, de zonen van Tob _ia, de zonen
van Nek _oda,a zeshonderd twee

¨
en-

vĳftig [in getal]. 61 En van de
priesterzonen:b de zonen van Ha-
b _aja, de zonen van H _akkoz,c de zo-
nen van Barz _illai,d die een vrouw
uit de dochters van de Gileadiet
Barz _illaie had genomen en voorts
naar hun naam werd genoemd.
62 Dezen waren het die naar hun
register zochten om hun afstam-
ming in het openbaar te laten
vaststellen, en zĳ vonden zich-
zelf niet, zodat zĳ als onrein van
het priesterschap werden uitge-
sloten.f 63 Dientengevolge zei
de Tirsj _athag hun dat zĳ niet van
de allerheiligste dingen konden
eten,h totdat er een priester zou
optreden met Urimi en Tummim.

64 De gehele gemeente als
´
e

´
en

groepj was twee
¨
enveertigdui-

zend driehonderd zestig [in ge-
tal],k 65 afgezien van hun sla-
ven en hun slavinnen, van wie
er zevenduizend driehonderd ze-
venendertig waren; en zĳ hadden
tweehonderd zangersl en zange-
ressen. 66 Hun paarden waren
zevenhonderd zesendertig, hun
muildieren tweehonderd vĳfen-
veertig,m 67 hun kamelen vier-
honderd vĳfendertig, [hun] ezels
zesduizend zevenhonderd twin-
tig [in getal].n

68 En er waren er van de hoof-
deno van de vaderlĳkep huizen
die, toen zĳ bĳ het huis van Je-
hovah,q dat in Jer _uzalem was,r

aankwamen, vrĳwilliges gaven
schonken voor het huis van de
[ware] God, om het op zĳn eigen
plaatst te doen staan. 69 Naar
hun vermogen gaven zĳ goudu

voor de werkbenodigdheden, een-
enzestigduizend drachmen, en
zilver,v vĳfduizend minen, en
honderd lange priestergewaden.w

70 En de priesters en de levieten
en sommigen van het volk,x en de
zangers en de poortwachters en
de N _ethinim gingen in hun ste-
den wonen, en heel _Isra

¨
el in zĳn

steden.y
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3 Toen de zevendea maand aan-
brak, waren de zonen van _Is-

ra
¨
el in [hun] steden. En het volk

verzamelde zich voorts als
´
e

´
enb

man te Jer _uzalem.c 2 Toen ston-
den J _esua,d de zoon van J _ozadak,
en zĳn broeders, de priesters, en
Zerubb _abel,e de zoon van Se _al-
thi

¨
el,f en zĳn broeders op en bouw-

den het altaar van de God van
_Isra

¨
el, om er brandoffers op te

brengen, naar hetgeen geschre-
ven staatg in de wet van M _ozes, de
man van de [ware] God.

3 Zĳ richtten het altaar dus ste-
vig op zĳn eigen plaats op,h want
er [kwam] schrik over hen wegens
de volken der landen,i en zĳ gin-
gen er brandoffers voor Jehovah
op brengen, de morgen- en avond-
brandoffers.j 4 Toen vierden zĳ
het loofhuttenfeestk naar hetgeen
geschreven staat,l met dag aan
dag de brandoffers naar het ge-
tal, overeenkomstig de regel van
wat er voor elke dag vereist was.m

5 En daarna was er het bestendig
brandoffern en dat voor de nieuwe
maneno en voor al de geheiligde
feesttĳdenp van Jehovah en voor
iedereen die uit vrĳe wil een vrĳ-
willigeq gave aan Jehovah bracht.
6 Vanaf de eerste dag van de ze-
vende maandr begonnen zĳ brand-
offers aan Jehovah te brengen,
toen zelfs het fundament van Je-
hovah’s tempel nog niet was ge-
legd.

7 Voorts gaven zĳ gelds aan de
steenhouwerst en aan de hand-
werkslieden,u en eetwarenv en
drank en oliew aan de Sidoni

¨
ersx

en de Tyri
¨
ers,y om cederstammen

uit de L _ibanonz naar de zee bĳ J _op-
pea te brengen, overeenkomstig
de toestemming die hun door C_y-
rus, de koning vanP _erzi

¨
e, was ver-

leend.b

8 En in het tweede jaar na hun
aankomst bĳ het huis van de
[ware] God te Jer _uzalem, in de
tweede maand,c maakten Zerub-
b _abel,d de zoon van Se _althi

¨
el,e en

J _esua,f de zoon van J _ozadak, en
de overigen van hun broeders, de
priesters en de levieten, en allen

die uit de gevangenschapa naar Je-
r _uzalem waren gekomen, een be-
gin [met het werk]; en zĳ stelden
nu de levietenb van twintig jaar
oud en daarboven aan om het op-
zicht te hebben over het werk aan
het huis van Jehovah.c 9 Bĳge-
volg traden J _esua,d zĳn zonen en
zĳn broeders, [en] K _admi

¨
el en zĳn

zonen, de zonen van J _uda, als
´
e

´
en

groep op om het opzicht te heb-
ben over degenen die het werk aan
het huis van de [ware] God ver-
richtten, [ook] de zonen van H _ena-
dad,e hun zonen en hun broeders,
de levieten.

10 Toen nu de bouwlieden het
fundamentf van de tempel van Je-
hovah legden, stonden voorts de
priesters in ambtskleding,g met de
trompetten,h en de levieten, de zo-
nen van _Asaf,i met de cimbalen,j

op om Jehovah te loven naar de
aanwĳzingk van D _avid, de koning
van _Isra

¨
el. 11 En in tegenzan-

gen gingen zĳ Jehovah lovenl en
danken, „want hĳ is goed,m want
zĳn liefderĳke goedheid jegens _Is-
ra

¨
el duurt tot onbepaalde tĳd”.n

Wat het gehele volk betreft, zĳ
juichten met een luid gejuich,o

terwĳl zĳ Jehovah loofden omdat
het fundament van het huis van
Jehovah was gelegd. 12 En ve-
len van de priestersp en de levie-
ten en de hoofden van de vader-
lĳkeq huizen, de ouden, die het
vroegere huis hadden gezien,r

weendens met luider stem toen
voor hun ogen het fundamentt

van dit huis werd gelegd, terwĳl
vele anderen de stem verhieven
invreugdevol gejuich.u 13 Van-
daar dat het volk het geluid van
het vreugdegejuichv niet onder-
scheidde van het geluid van het
geween van het volk, want het
volk juichte met een luid gejuich,
en het geluid als zodanig werd
zelfs tot op grote afstand gehoord.
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4 Toen de tegenstandersa van
J _uda en B _enjamin hoorden dat

de zonen der Ballingschapb een
tempel voor Jehovah, de God van

_Isra
¨
el, bouwden, 2 traden zĳ on-

middellĳk op Zerubb _abelc en de
hoofdend van de vaderlĳke huizen
toe en zeiden tot hen: „Laat ons
met U meebouwen;e want evenals
GIJ zoekenwĳ UWGodf en aan hem
brengen wĳ al slachtoffers sinds
de dagen van _Esar-H _addon,g de
koning van Ass _yri

¨
e, die ons hier-

heen heeft opgevoerd.”h 3 Maar
Zerubb _abel en J _esuai en de overi-
ge hoofdenj van de vaderlĳke hui-
zen van _Isra

¨
el zeiden tot hen:

„GIJ hebt niets met ons te ma-
ken wat het bouwen van een huis
voor onze God betreft,k want wĳ-
zelf zullen gezamenlĳk voor Jeho-
vah, de God van _Isra

¨
el, bouwen,

juist zoals koning C_yrus,l de ko-
ning van P _erzi

¨
e, ons heeft ge-

boden.”

4 Daarop verzwaktem het volk
van het land voortdurend de han-
den van het volk van J _uda en
schrikte hen van het bouwen afn

5 en huurdeo raadslieden tegen
hen om hun raad te verĳdelen,
al de dagen van C_yrus, de ko-
ning van P _erzi

¨
e, tot aan de rege-

ring van Dar _ius,p de koning van
P _erzi

¨
e. 6 En onder de regering

van Ahasv _eros, in het begin van
zĳn regering, schreven zĳ een
aanklachtq tegen de bewoners van
J _uda en Jer _uzalem. 7 Ook in de
dagen van Artax _erxes schreven
B _islam, M _ithredath, T _abe

¨
el en de

overigen van zĳn ambtgenoten
naar Artax _erxes, de koning van
P _erzi

¨
e, en het schrift van de brief

was in Aramese lettertekens ge-
schreven en vertaald in de Ara-
meser taal.

8 R _ehum, de hoogste regerings-
functionaris, en S _imsai, de schrĳ-
ver, schreven aan Artax _erxes,
de koning, een brief tegen Jer _u-
zalem van de volgende inhoud:
9 Toen R _ehum,s de hoogste re-
geringsfunctionaris, en S _imsai,
de schrĳver, en de overigen van

hun ambtgenoten, de rechters en
de onderstadhouders aan de over-
kant van de Rivier,a de secreta-
rissen,b het volk van _Erech,c de
Babyloni

¨
ers,d de inwoners van

S _usa,e dat wil zeggen de Elamie-
ten,f 10 en de overige nati

¨
eng die

de grote en eerwaardige Asn _ap-
parh in ballingschap heeft wegge-
voerd en in de steden van Sam _aria
heeft gevestigd,i en de overigen
aan de overkant van de Rivier
——; en nu, 11 dit is een af-
schrift van de brief die zĳ daar-
omtrent zonden:

„Aan Artax _erxes,j de koning,
uw dienaren, de mannen aan de
overkant van de Rivier: En nu,
12 het worde de koning bekend
dat de joden die hierheen opge-
trokken zĳn van u naar ons, te
Jer _uzalem gekomen zĳn. Zĳ zĳn
bezig de oproerige en slechte stad
te bouwen, en zĳ gaan ertoe over
de muren te voltooienk en de fun-
damenten te herstellen. 13 Het
worde de koning nu bekend dat,
indien deze stad herbouwd en
haar muren voltooid worden, zĳ
geen belastingl noch schattingm

noch tol zullen geven, en het zal
de schatkamersn van de konin-
gen schade toebrengen. 14 Wel-
nu, aangezien wĳ in feite het zout
van het paleis eten, en het ons
niet past de ontbloting van de
koning aan te zien, daarom heb-
ben wĳ [dit bericht] gezonden en
[het] de koning bekendgemaakt,
15 opdat er een onderzoek inge-
steld kan worden in het boek der
annaleno van uw voorvaders. Dan
zult gĳ in het boek der annalen
vinden en ontdekken, dat die stad
een oproerige stad is en schade
toebrengt aan koningen en rechts-
gebieden, en dat daarin al oproer-
stokers waren sinds onheuglĳke
dagen. Daarom juist is die stad
verwoest.p 16 Wĳ doen de ko-
ning weten dat, indien die stad
herbouwd en haar muren voltooid
worden, gĳ ook stellig geen deel
zult hebben aan de overkant van
de Rivier.”q
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17 De koning zond bericht aan
R _ehum,a de hoogste regerings-
functionaris, en S _imsai, de schrĳ-
ver, en de overigen van hun ambt-
genotenb die in Sam _aria woonden
en de overigen aan de overkant
van de Rivier:

„Gegroet!c En nu, 18 het offi-
ci

¨
ele document dat GIJ ons gezon-

den hebt, is mĳ duidelĳk voor-
gelezen. 19 Daarom is door mĳ
een bevel uitgevaardigd, en men
heeft een onderzoek ingesteldd en
bevonden dat die stad sinds on-
heuglĳke dagen opstandig is ge-
weest tegen koningen en dat er
rebellie en opstand in haar zĳn
gevoerd.e 20 En er bleken ster-
ke koningenf over Jer _uzalem te
zĳn, die heerschappĳ uitoefenden
over alles wat aan de overkant
van de Rivier is,g en hun werd be-
lasting, schatting en tol gegeven.h

21 Vaardigt nu een bevel uit dat
die fysiek sterke mannen [het
werk] staken, opdat die stad niet
wordt herbouwd totdat door mĳ
het bevel [daartoe] wordt uitge-
vaardigd. 22 Zorgt dus dat er
in dit opzicht zonder nalatigheid
wordt gehandeld, opdat de schade
niet nog groter wordt, tot nadeel
van koningen.”i

23 Nadat nu het afschrift van
het offici

¨
ele document van Ar-

tax _erxes, de koning, aan R _ehumj

en S _imsai,k de schrĳver, en hun
ambtgenotenl was voorgelezen,
begaven zĳ zich in allerĳl naar
Jer _uzalem tot de joden en deden
hen met geweld van wapenen [het
werk] staken.m 24 Het was toen
dat het werk aan het huis van
God, dat in Jer _uzalem was, werd
gestaakt; en het bleef stilliggen
tot het tweede jaar van de rege-
ring van Dar _ius,n de koning van
P _erzi

¨
e.

5 En de profeet H _agga
¨
ıo en de

profeet Zachar _ia,p de klein-
zoon van _Iddo,q profeteerden tot
de joden die in J _uda en in Je-
r _uzalem waren, in de naamr van
de God van _Isra

¨
el, [die] over hen

[was].s 2 Het was toen dat Ze-
rubb _abel,t de zoon van Se _althi

¨
el,u

en J _esua,a de zoon van J _ozadak,
opstonden en het huis van God,
dat in Jer _uzalem was, begonnen
te herbouwen; en met hen wa-
ren Gods profeten,b die hen bĳ-
stonden. 3 In die tĳd kwamen
Th _athnai,c de stadhouder aan de
overkant van de Rivier,d en S _e-
thar-B _oznai, en hun ambtgeno-
ten naar hen toe, en dit is het
wat zĳ tot hen zeiden: „Wie heeft
U bevel gegeven om dit huis te
bouwen en deze balkenconstruc-
tie te voltooien?”e 4 Toen zei-
den zĳ het volgende tot hen: „Wat
zĳn de namen van de fysiek ster-
ke mannen die dit gebouw bou-
wen?” 5 En het oogf van hun
God bleek opg de oudere mannen
van de joden te zĳn, en men deed
hen [het werk] niet staken totdat
het bericht naarDar _ius kon gaan
en er vervolgens een officieel do-
cument hieromtrent teruggezon-
den kon worden.

6 [Dit] is een afschrifth van de
brief die Th _athnai,i de stadhouder
aan de overkant van de Rivier,j en
S _ethar-B _oznaik en zĳn ambtgeno-
ten,l de onderstadhouders die aan
de overkant van de Rivier waren,
aan Dar _ius, de koning, zonden;
7 zĳ zonden hem het bericht, en
daarin was aldus geschreven:

„Aan Dar _ius, de koning:

Alle vrede!m 8 Het worde de
koning bekend dat wĳ naar het
rechtsgebiedn J _uda zĳn gegaan,
naar het huis van de grote God,o

en het wordt gebouwd met ste-
nen die [op hun plaats] worden
gerold, en er worden balken in de
muren gelegd; en dat werk wordt
ĳverig gedaan en vordert onder
hun handen. 9 Toen hebben wĳ
bĳ die oudere mannen navraag ge-
daan. Dit hebben wĳ tot hen ge-
zegd: ’Wie heeft U bevel gegeven
om dit huis te bouwen en deze
balkenconstructie te voltooien?’p

10 En wĳ hebben hun ook naar
hun namen gevraagd, om ze u te
laten weten, opdat wĳ de namen
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zouden kunnen schrĳven van de
fysiek sterke mannen die aan het
hoofd van hen staan.a

11 En dit is het wat zĳ ons ten
antwoord gaven, in deze bewoor-
dingen: ’Wĳ zĳn de dienstknech-
ten van de God des hemels en der
aarde,b en wĳ herbouwen het huis
dat vele jaren hierv

´
o

´
or gebouwd

was, hetwelk een groot koning
van _Isra

¨
el heeft gebouwd en vol-

tooid.c 12 Maar omdat onze va-
deren de God des hemels ge

¨
ırri-

teerd hadden,d gaf hĳ hen overe

in de hand van Nebukadn _ezar,f

de koning van B _abylon, de Chal-
dee

¨
er,g en hĳ heeft dit huis ver-

woesth en het volk in balling-
schap naar B _abylon gevoerd.i

13 In het eerste jaar nochtans
van C_yrus,j de koning van B _a-
bylon, vaardigde C_yrus, de ko-
ning, een bevel uit om dit huis
van God te herbouwen.k 14 En
ook de gouden en zilveren va-
tenl van het huis van God die
Nebukadn _ezar uit de tempel, die
in Jer _uzalem was, weggehaald en
naar de tempel van B _abylon ge-
bracht had:m deze heeft C _yrus, de
koning,n uit de tempel van B _aby-
lon gehaald, en zewerden gegeven
aan S _esbazzar,o de naam van de-
gene die hĳ tot stadhouderp aan-
stelde. 15 En hĳ zei tot hem:
„Neem deze vaten.q Ga heen, zet
ze neer in de tempel die in Jer _uza-
lem is, en laat het huis van God
op zĳn plaats herbouwd worden.”r

16 Toen die S _esbazzar kwam, leg-
de hĳ de fundamenten van het
huis van God,s dat in Jer _uzalem is;
en van toen af tot nu wordt het
herbouwd, maar het is nog niet
voltooid.’t

17 Nu dan, indien het de koning
goeddunkt, laat er dan een on-
derzoek worden ingesteldu in het
schathuis van de koning dat daar
in B _abylon is, of het zo is dat er
vanwege C_yrus, de koning, een be-
velv werd uitgevaardigd om dat
huis van God in Jer _uzalem te her-
bouwen; en de beslissing van de
koning hieromtrent doe hĳ ons
toekomen.”

6 Het was toen dat Dar _ius, de
koning, een bevel uitvaardig-

de, en men stelde in het huis van
de archievena van de schatten die
daar in B _abylon werden neerge-
legd, een onderzoek in. 2 En te
Ekbat _ana, in de versterkte plaats
die in het rechtsgebied M _edi

¨
eb lag,

werd een boekrol gevonden, en
daarin stond het volgende memo-
randum geschreven:

3 „In het eerste jaar van C_y-
rus, de koning,c vaardigde C_yrus,
de koning, een bevel uit betreffen-
de het huis van God in Jer _uzalem:
Laat het huis herbouwd worden
als de plaats waar men slacht-
offers dient te brengen,d en de fun-
damenten ervan dienen stevig te
worden gelegd; de hoogte ervan
zal zestig el zĳn [en] de breedte er-
van zestig el,e 4 met drie lagen
stenen die [op hun plaats] worden
geroldf en

´
e

´
en laag balken;g en la-

ten de kosten gegeven worden uit
het huis van de koning.h 5 En
laten ook de gouden en zilveren
vateni van het huis van God die
Nebukadn _ezarj uit de tempel die
in Jer _uzalem was, weggehaald en
naar B _abylon gebracht heeft, wor-
den teruggegeven, opdat ze in de
tempel mogen komen die in Jer _u-
zalem is, op zĳn plaats, en in het
huis van God worden neergezet.k

6 Nu dan, Th _athnai,l de stad-
houder aan de overkant van de
Rivier,m S _ethar-B _oznain en hun
ambtgenoten, de onderstadhou-
derso die aan de overkant van de
Rivier zĳn, houdt U verre daar
vandaan.p 7 Laat het werk aan
dat huis van God ongemoeid.q De
stadhouder van de joden en de
oudere mannen van de joden zul-
len dat huis van God op zĳn plaats
herbouwen. 8 En door mĳ is een
bevelr uitgevaardigd met betrek-
king tot hetgeen GIJ doen zult
ten aanzien van deze oudere man-
nen van de joden, tot de her-
bouw van dat huis van God; en
uit de koninklĳke belastingschat-
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kista aan de overkant van de Ri-
vier zullen prompt de kosten aan
die fysiek sterke mannen worden
gegeven,b zonder onderbreking.c

9 En wat er nodig is, zowel jon-
ge stierend als rammene en lam-
merenf voor de brandoffers aan
de God des hemels, tarwe,g zout,h

wĳni en olie,j naar hetgeen de
priesters die in Jer _uzalem zĳn
zeggen, worde hun voortdurend
dag aan dag zonder mankeren ge-
geven; 10 opdat zĳ de God des
hemels voortdurendk kalmeren-
de offergavenl kunnen aanbieden
en kunnen bidden voor het le-
venvan de koning en zĳn zonen.m

11 En door mĳ is een bevel uit-
gevaardigd dat er bĳ iedereen die
deze verordening overtreedt,n een
balko uit zĳn huis zal worden ge-
rukt en hĳ daaraan gehangen zal
worden als aan een paal,p en zĳn
huis zal om die reden in een open-
baar privaat worden veranderd.q

12 En moge de God die zĳn naamr

daar heeft doen verblĳven, iede-
re koning die en elk volk dat zĳn
hand uitsteekt om een overtre-
ding te begaan en dat huis van
God, hetwelk in Jer _uzalem is, te
verwoesten,s ten val brengen. Ik,
Dar _ius, heb een bevel uitgevaar-
digd. Het worde prompt uitge-
voerd.”

13 Prompt deden toen aldus
Th _athnai, de stadhouder aan de
overkant van de Rivier,t S _ethar-
B _oznaiu en hun ambtgenoten,
overeenkomstig [het bericht dat]
Dar _ius, de koning, gezonden had.
14 En de oudere mannenv van
de joden bouwdenw en maakten
vorderingen onder het profeteren
van de profeet H _agga

¨
ıx en Zacha-

r _ia,y de kleinzoon van _Iddo,z en zĳ
bouwden en voltooiden [het] uit
hoofde van het bevel van de God
van _Isra

¨
ela en uit hoofde van het

bevel van C_yrusb en Dar _iusc en
Artax _erxes,d de koning van P _er-
zi

¨
e. 15 En zĳ waren met dit huis

gereed tegen de derde dag van de
maanmaand _Adar,e dat wil zeggen
in het zesde jaar van de regering
van Dar _ius, de koning.

16 En de zonen van _Isra
¨
el, de

priesters en de levietena en de
rest van de vroegere ballingenb

vierden de inwĳdingc van dit huis
van God met vreugde. 17 En zĳ
boden voor de inwĳding van dit
huis van God honderd stieren
aan, tweehonderd rammen, vier-
honderd lammeren, en als zonde-
offer voor heel _Isra

¨
el twaalf gei-

tenbokken, naar het getal van de
stammen van _Isra

¨
el.d 18 En zĳ

stelden de priesters aan in hun
klassen en de levieten in hun afde-
lingen,e met het oog op de dienst
van God die in Jer _uzalem is, naar
het voorschrift van het boek van
M _ozes.f

19 En de vroegere ballingen
gingen ertoe over op de veertien-
de [dag] van de eerste maandg

het Pascha te vieren.h 20 Daar
de priesters en de levieten zich
als

´
e

´
en groep hadden gereinigd,i

waren zĳ allen rein, en daarom
slachtten zĳ het paschaofferj voor
alle vroegere ballingen en voor
hun broeders, de priesters, envoor
zichzelf. 21 Toen aten de zonen
van _Isra

¨
el die uit de Ballingschap

waren teruggekeerd [het],k alsook
een ieder die zich van de onrein-
heid van de nati

¨
en van het land af-

gezonderd en zich bĳ hen gevoegd
had,l om Jehovah, de God van _Is-
ra

¨
el, te zoeken.m 22 Vervolgens

vierden zĳ met vreugdebetoon
zeven dagen het feest der on-
gezuurde broden;n want Jehovah
bereidde hun vreugde, en hĳ had
het hart van de koning van Ass _y-
ri

¨
e naar hen toegewendo om hun

handen te sterken bĳ het werk
aan het huis van de [ware] God,
de God van _Isra

¨
el.

7 En na deze dingen, onder de
regering van Artax _erxes,p de

koning van P _erzi
¨
e, [trok] _Ezra,q

de zoon van Ser _aja,r de zoon van
Az _arja, de zoonvan Hilk _ia,s 2 de
zoonvan S _allum,t de zoonvan Z _a-
dok, de zoon van Ah _itub,u 3 de
zoon van Am _arja,v de zoon van
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Az _arja,a de zoon van M _erajoth,b

4 de zoon van Zer _ahja,c de zoon
van _Uzzi,d de zoon van B _ukki,e

5 de zoon van Abis _ua,f de zoon
van P _inehas,g de zoon van Ele _a-
zar,h de zoon van de overpriesteri

A _
¨
aronj — 6 de genoemde _Ezra

zelf trokop uit B _abylon; en hĳ was
een vaardig afschrĳverk inzake de
wet van M _ozes,l die Jehovah, de
God van _Isra

¨
el, gegeven had, zo-

dat de koning hem, naar de hand
van Jehovah, zĳn God, over hem,
heel zĳn verzoek toestond.m

7 Dientengevolge trokken som-
migen van de zonen van _Isra

¨
el en

van de priestersn en de levieteno

en de zangersp en de poortwach-
tersq en de N _ethinimr in het ze-
vende jaar van Artax _erxes,s de ko-
ning, naar Jer _uzalem op. 8 Ten
slotte kwam hĳ in de vĳfde
maand, dat wil zeggen in het ze-
vende jaar van de koning, te Jer _u-
zalem aan. 9 Want op de eerste
[dag] van de eerste maand stel-
de hĳ zelf het optrekken uit B _aby-
lon vast, en op de eerste [dag] van
de vĳfde maand kwam hĳ te Je-
r _uzalem aan, naar de goede hand
van zĳnGodover hem.t 10 Want
_Ezra zelf had zĳn hart bereidu om
de wet van Jehovahv te raadple-
gen en [haar] te volbrengenw en
om in _Isra

¨
el voorschriftx en ge-

rechtigheidy te onderwĳzen.z

11 En dit is een afschrift van
de brief die koning Artax _erxes
meegaf aan de priester-afschrĳ-
ver _Ezra,a een afschrĳver van de
woorden der geboden van Jehovah
en van zĳn voorschriften met be-
trekking tot _Isra

¨
el:

12 „Artax _erxes,b de koning der
koningen,c aan de priester _Ezra,
de afschrĳver van de wet van de
God des hemels:d [Vrede] worde
vervolmaakt.e En nu, 13 door
mĳ is een bevelf uitgevaardigd
dat iedereen in mĳn rĳkg van
het volk _Isra

¨
el en van hun pries-

ters en levieten die bereid is om
met u naar Jer _uzalem te gaan,
dient te gaan.h 14 Aangezien er
van voor de koning en zĳn ze-
ven raadsliedeni [een bevel] werd

uitgezonden om betreffende J _uda
en Jer _uzalem een onderzoek in te
stellena in de wetb van uw Godc die
in uw hand is, 15 en het zilver
en het goud over te brengen dat
de koning en zĳn raadslieden vrĳ-
willig aan de God van _Isra

¨
el heb-

ben gegeven,d wiens woning in Je-
r _uzalem is,e 16 met al het zilver
en het goud dat gĳ in het gehe-
le rechtsgebied B _abylon vindt, sa-
men met de gave van het volkf en
de priesters, die vrĳwillig geven
voor het huis van hun God,g dat in
Jer _uzalem is — 17 bĳgevolg zult
gĳ prompt met dit geld stieren,h

rammen,i lammerenj en de daar-
bĳ behorende graan-k en drankof-
fersl kopen en gĳ zult ze aanbie-
den op het altaar van het huis van
UW God,m dat in Jer _uzalemn is.

18 En al wat u en uw broeders
goeddunkt met de rest van het
zilver en goud te doen,o naar de
wilp van UW God, zult gĳlieden
doen.q 19 En de vatenr die men
u geeft voor de dienst van het
huis van uw God, lever die vol-
tallig af voor het aangezicht van
God in Jer _uzalem.s 20 En de
rest van de benodigdheden voor
het huis van uw God, waarvan
het op u neerkomt die te geven,
zult gĳ geven uit het schathuis
van de koning.t

21 En door mĳzelf, Artax _erxes
de koning, is een bevelu uitge-
vaardigd aan alle schatbewaar-
dersv die aan de overkant van de
Rivierw zĳn, dat alles wat de pries-
ter _Ezra,x de afschrĳver van de
wet van de God des hemels, van
ulieden vraagt, prompt gedaan zal
worden, 22 zelfs tot honderd ta-
lenteny zilver en honderd kor-ma-
tenz tarwe en honderd bath-ma-
tena wĳnb en honderd bath-maten
olie,c en zoutd zonder beperking.
23 Laat alles wat naar het bevele

van de God des hemels is, met
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ĳvera worden gedaan voor het
huis van de God des hemels,b op-
dat er geen gramschap komt over
het rĳk van de koning en zĳn zo-
nen.c 24 En ulieden wordt be-
kendgemaakt dat het met betrek-
king tot wie maar ook van de
priestersd en de levieten,e de mu-
sici,f de deurwachters,g de N _ethi-
nimh en de werkers aan dit huis
van God, niet geoorloofd is belas-
ting, schattingi of tolj aan hen op
te leggen.

25 En gĳ, _Ezra, stel naar de
wĳsheidk van uw God die in uw
hand is, magistraten en rechters
aan, opdat zĳ voortdurend kun-
nen rechtsprekenl over heel het
volk dat aan de overkant van de
Rivier is, ja, over allen die dewet-
tenvanuw Godkennen; en al wie
[ze] niet heeft gekend, zult gĳ-
lieden onderrichten.m 26 Enwat
een ieder aangaat die geen dader
wordt van dewet van uw Godn en
de wet van de koning, aan hem
worde prompt het oordeel voltrok-
ken, hetzĳ ter dood,o of tot ver-
banning,p of tot geldboete,q of tot
gevangenzetting.”

27 Gezegend zĳ Jehovah, de
God van onze voorvaders,r die zo
iets in het hart van de koning
heeft gelegd,s om luister bĳ te zet-
tent aan het huis van Jehovah, dat
in Jer _uzalem is! 28 En jegens
mĳ heeft hĳ liefderĳke goedheid
bewezenu voor het aangezicht van
de koning en zĳn raadsliedenv en
met betrekking tot alle machti-
ge vorsten van de koning. En ik,
van mĳn kant, sterkte mĳ, naar
de handw van Jehovah, mĳn God,
overmĳ, en ik bracht voorts uit _Is-
ra

¨
el de hoofden bĳeen om met mĳ

op te trekken.

8 Dit nu waren de hoofden van
hun vaderlĳkex huizen en de

inschrĳving in het geslachtsre-
gistery van degenen die onder de
regering van Artax _erxes,z de ko-
ning,met mĳ uit B _abylon optrok-
ken: 2 Van de zonen van P _ine-
has:a G _ersom; van de zonen van

_Ithamar:b D _ani
¨
el;c van de zonen

van D _avid:a H _attus; 3 van de zo-
nen van Sech _anja, van de zonen
van P _aros:b Zachar _ia, en met hem
was een ingeschreven aantal van
honderd vĳftig personen van het
mannelĳk geslacht; 4 van de zo-
nen van P _ahath-M _oab:c Eljeh _o

¨
e-

nai, de zoon van Zer _ahja, en met
hem tweehonderd personen van
het mannelĳk geslacht; 5 van
de zonen van [Z _attu]:d Sech _anja,
de zoon van Jah _azi

¨
el, en met hem

driehonderd personen van het
mannelĳk geslacht; 6 en van de
zonen van _Adin:e _Ebed, de zoon
van J _onathan, en met hem vĳf-
tig personen van het mannelĳk
geslacht; 7 en van de zonen van

_Elam:f Jes _aja, de zoon van Ath _a-
lia, en met hem zeventig perso-
nen van het mannelĳk geslacht;
8 en van de zonen van Sef _atja:g

Zeb _adja, de zoon van M _icha
¨
el, en

met hem tachtig personen van het
mannelĳk geslacht; 9 van de zo-
nen van J _oab: Ob _adja, de zoon van
Jeh _i

¨
el, en met hem tweehonderd

achttien personen van het man-
nelĳk geslacht; 10 en van de zo-
nenvan [B _ani]:h Sel _omith, de zoon
van Jos _ifja, en met hem honderd
zestig personen van het manne-
lĳk geslacht; 11 en van de zo-
nen van B _ebai: Zachar _ia, de zoon
van B _ebai,i en met hem achten-
twintig personen van het manne-
lĳk geslacht; 12 envan de zonen
van _Azgad:j Joh _anan, de zoon van
H _akkatan, en met hem honderd
tien personen van het manne-
lĳk geslacht; 13 envan de zonen
van Ad _onikam:k degenen die de
laatsten waren, en dit waren hun
namen: Elif _elet, Je _

¨
ı
¨
el en Sem _aja,

en met hen zestig personen van
het mannelĳk geslacht; 14 en
vande zonenvan B _igvai:l _Uthai en
Z _abbud, en met hen zeventig per-
sonen van het mannelĳk geslacht.

15 Voorts bracht ik hen bĳeen
bĳ de rivierm die naar Ah _avan

stroomt; en wĳ bleven daar drie
dagen gelegerd, opdat ik het volk
en de priesterso nauwkeurig zou
kunnen onderzoeken,p maar ik
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vond er niemand van de zonen
van L _evi.a 16 Bĳgevolg ontbood
ik Eli _

¨
ezer, _Ari

¨
el, Sem _aja en El-

n _athan en J _arib en Eln _athan en
N _athan en Zachar _ia en Mes _ullam,
hoofden, en J _ojarib en Eln _athan,
onderwĳzers.b 17 Toen gaf ik
hun een bevel aangaande _Iddo, het
hoofd in de plaats Kas _ifja, en ik
legde hunwoorden in demondc die
zĳ moesten spreken tot _Iddo [en]
zĳn broeders, de N _ethinimd in de
plaats Kas _ifja, om ons dienarene

te brengen voor het huis van onze
God. 18 Zĳ brachten ons dus,
naar de goede handf van onze God
over ons, een man van doorzichtg

uit de zonen van M _ahli,h de klein-
zoon van L _evi,i de zoon van _Isra

¨
el,

namelĳk Ser _ebjaj en zĳn zonen
en zĳn broeders, achttien [man];
19 en Has _abja en met hem Jes _a-
ja uit de zonen van Mer _ari,k zĳn
broeders, en hun zonen, twintig
[man]. 20 En uit de N _ethinim,
die D _avid en de vorsten gegeven
hadden voor de dienst van de le-
vieten, tweehonderd twintig N _e-
thinim, die allen met name waren
aangewezen.

21 Toen kondigde ik daar bĳ de
rivier de Ah _ava een vasten af, om
ons voor onze God te vernede-
ren,l om van hem de juiste wegm

te zoeken voor ons en voor onze
kleinenn en voor al onze have.
22 Want ik schaamde mĳ, de ko-
ning om een krĳgsmachto en rui-
tersp te vragen, om ons onder-
weg tegen de vĳand te helpen,
omdat wĳ tot de koning hadden
gezegd: „De handq van onze God
is ten goeder over allen die hem
zoeken, maar zĳn sterkte en zĳn
toorns zĳn tegen allen die hem
verlaten.”t 23 Daarom vasttenu

wĳ en deden wĳ onze God hierom-
trent een verzoek,v zodat hĳ zich
door ons liet verbidden.w

24 Nu zonderde ik er van de
oversten der priesters twaalf af,
namelĳk Ser _ebja,x Has _abja,y en
met hen tien van hun broeders.
25 En ik woog hun vervolgens
het zilver en het goud en het ge-
reiz af, de bĳdrage voor het huis
van onze God die de koninga

en zĳn raadsliedena en zĳn vor-
sten en alle Isra

¨
elietenb die zich

[daar] bevonden, hadden bĳgedra-
gen. 26 Zo woog ik in hun hand
af: zeshonderd vĳftig talenten zil-
verc en honderd zilveren [stuks]
gerei ter waarde van [twee] talen-
ten, [en] honderd talenten goud,
27 en twintig kleine gouden scha-
len ter waarde van duizend darie-
ken en twee [stuks] gerei van goed
koper, glanzend rood, zo begeer-
lĳk als goud.

28 Toen zei ik tot hen: „GIJ zĳt
iets heiligsd voor Jehovah, en het
gereie is iets heiligs, en het zil-
ver en het goud zĳn een vrĳwil-
lige gave voor Jehovah, de God
van UW voorvaders. 29 Waakt
en weest op UW hoede, totdat GIJ

[ze] afweegtf voor de oversten
van de priesters en de levieten
en de vorstenvan de vaderen van
_Isra

¨
el in Jer _uzalem, in de eetza-

leng van het huis van Jehovah.”
30 En de priesters en de levieten
namenhet gewicht van het zilver
en het goud en het gerei in ont-
vangst, om [ze] naar Jer _uzalem,
naar het huis van onze God,h te
brengen.

31 Ten slotte braken wĳ op
de twaalfde [dag] van de eerste
maandi van de rivier de Ah _avaj

op omnaar Jer _uzalemte gaan, en
het was de hand van onze God
die over ons bleek te zĳn, zodat
hĳ ons bevrĳddek uit de hand-
palm van de vĳand en de bela-
ger op de weg. 32 Zo kwamen
wĳ te Jer _uzaleml aan en bleven
daar drie dagen. 33 En op de
vierde dag gingen wĳ ertoe over
het zilver en het goud en het ge-
reim in het huis van onze God af
te wegenn in de hand van M _ere-
moth,o de zoon vanUr _ia, de pries-
ter, en met hem Ele _azar, de zoon
van P _inehas, en met hen J _oza-
bad,p de zoon van J _esua, en No _ad-
ja, de zoon van B _innu

¨
ı,q de le-

vieten, 34 naar getal [en] naar
gewicht met betrekking tot al-
les, waarna het gehele gewicht
op dat tĳdstip werd opgetekend.
35 Degenen die uit de gevangen-
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schap kwamen, de vroegere bal-
lingen,a boden zelf brandoffersb

aan de Godvan _Isra
¨
el aan: twaalf

stierenc voor heel _Isra
¨
el, zesenne-

gentig rammen,d zevenenzeventig
mannetjeslammeren, twaalf gei-
tenbokkene als zondeoffer, alles
als brandoffer voor Jehovah.

36 Toen gaven wĳ de wettenf

van de koning aan de satrapeng

van de koning en de stadhoudersh

aan de overkant van de Rivier,i

en zĳ verleenden hulp aan het
volkj en aan het huis van de [ware]
God.

9 En zodra deze dingen afge-
daan waren, traden de vor-

stenk op mĳ toe en zeiden: „Het
volk _Isra

¨
el en de priesters en de

levieten hebben zich niet afgezon-
derdl van de volken der landen
wat hunverfoeilĳkheden betreft,m

namelĳk de Kana
¨
anieten,n de He-

thieten,o de Ferezieten,p de Jebu-
sieten,q de Ammonieten,r de Moa-
bieten,s de Egyptenarent en de
Amorieten.u 2 Want zĳ hebben
sommigenvan hun dochters voor
zichzelf en voor hun zonen aan-
vaard;v en zĳ, het heilige zaad,w

hebben zich met de volken der
landen vermengd,x en de hand van
de vorsten en de regenten is in
deze ontrouwde voornaamstey ge-
bleken.”

3 Zodra ik nu van deze zaak
hoorde, scheurde ik mĳn kleedz

en mĳn schoudermantel en trok
vervolgens haren uit mĳn hoofda

en uit mĳn baard en bleef ont-
zet zitten.b 4 Ook kwamen zĳ
zich tot mĳ verzamelen, ieder die
beefdec wegens de woorden van
de God van _Isra

¨
el tegen de on-

trouw van de ballingen, terwĳl ik
tot het avondgraanofferd ontzet
bleef zitten.

5 En bĳ het avondgraanoffere

stond ik op uit mĳn verootmoe-
diging, met mĳn kleed en mĳn
schoudermantel gescheurd, en ik
liet mĳ toen op mĳn knie

¨
en neerf

en breidde mĳn handpalmen uit
tot Jehovah, mĳn God.g 6 En
ik zei vervolgens:h „O mĳn God,

ik voel mĳ werkelĳk beschaamda

en verlegenb om mĳn aangezicht
tot u op te heffen, o mĳn God,
want onze dwalingenc zelf zĳn
vermenigvuldigd tot boven ons
hoofd en onze schuld is groot ge-
worden zelfs tot aan de hemel
toe.d 7 Sinds de dagen van onze
voorvaderse tot op deze dag zĳn
wĳ in grote schuld;f en wegens
onze dwalingen zĳn wĳ overge-
geven, wĳzelf, onze koningen,g

onze priesters,h in de hand van
de koningen der landen, door het
zwaard,i door de gevangenschapj

en door de plunderingk en door be-
schaming des aangezichts,l zoals
op deze dag. 8 En nu is er voor
een kort ogenblik gunstm geko-
men van de zĳde van Jehovah,
onze God, door voor ons ontko-
menen over te latenn en door ons
een pin te geven in zĳn heilige
plaats, om onze ogen te doen stra-
len,o o onze God, en om ons een
kleine opleving te geven in onze
dienstbaarheid.p 9 Want wĳ zĳn
knechten;q en in onze dienstbaar-
heid heeft onze God ons niet ver-
laten,r maar hĳ bewĳst jegens ons
liefderĳke goedheid voor het aan-
gezicht van de koningen van P _er-
zi

¨
e,s om ons een opleving te geven

ten einde het huis van onze God
op te richtent en de ru

¨
ınes ervan

te herstellenu en ons in J _uda en
in Jer _uzalem een stenen muurv te
geven.

10 En nu, wat zullen wĳ hier-
na zeggen, o onze God? Want wĳ
hebben uw gebodenw verlaten,
11 die gĳ door bemiddeling van
uw knechten, de profeten, gebo-
den hebt, door te zeggen: ’Het
land dat gĳlieden binnentrekt
om het in bezit te nemen, is een
bezoedeld land wegens de bezoe-
deling van de volken der landen,x

vanwege hun verfoeilĳkhedeny

waarmee zĳ het door hun onrein-
heidz van het ene einde tot het
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anderea hebben gevuld. 12 Nu
dan, geeft UW dochters niet aan
hun zonenb en aanvaardt hun
dochters niet voor UW zonen; en
tot onbepaalde tĳdmoogt GIJ niet
hun vrede en hun voorspoed be-
vorderen,c opdat GIJ sterk moogt
wordend en stellig het goede van
het land moogt eten en [het] in-
derdaad tot onbepaalde tĳd voor
UW zonen in bezitmoogt nemen.’e

13 En na alles wat ons overko-
men is wegens onze slechte da-
denf en onze grote schuld— want
gĳzelf, o onze God, hebt onze
dwaling geringer geacht,g en gĳ
hebt ons ontkomenen geschon-
ken, zoals dezeh — 14 zullen wĳ
opnieuw uw geboden gaan ver-
breken en echtverbintenissen aan-
gaani met de volken van deze ver-
foeilĳkheden?j Zult gĳ niet tot
het uiterste vertoorndop ons wor-
den,k zodat er geen overgebleve-
nel en geen ontkomene zal zĳn?
15 O Jehovah, de God van _Isra

¨
el,

gĳ zĳt rechtvaardig,m want wĳ
zĳn als een ontkomen volk over-
gebleven, zoals op deze dag. Hier
zĳn wĳ voor uw aangezicht in
onze schuld,n want het is om die
reden onmogelĳk voor uw aange-
zicht stand te houden.”o

10 Zodra _Ezra nu gebedenp

had en hĳ wenend en neer-
geworpenq voor het huisr van de
[ware] God belĳdeniss had gedaan,
verzamelden degenen van _Isra

¨
el

zich tot hem, een zeer grote ge-
meente, mannen en vrouwen en
kinderen, want het volk had he-
vig geweend. 2 Toen nam Se-
ch _anja, de zoon van Jeh _i

¨
el,t uit

de zonen van _Elam,u het woord
en zei tot _Ezra: „Wĳ — wĳ heb-
ben ontrouw gehandeld jegens
onze God, zodat wĳ een woning
hebben gegeven aan buitenland-
se vrouwen uit de volken van het
land.v Toch bestaat er nu hoopw

voor _Isra
¨
el met betrekking hier-

toe. 3 En laten wĳ nu een ver-
bond sluitenx met onze God, om
alle vrouwen en degenen die uit
hen geboren zĳn weg te doen,y

volgens de raad van Jehovah en

van degenen die bevena voor het
gebodb van onze God, opdat het
gedaan moge worden volgens de
wet.c 4 Sta op, want de zaak
komt op u neer, en wĳ zĳn met u.
Wees sterk en handel.”

5 Toen stond _Ezra op en liet de
oversten van de priesters, de le-
vieten en heel _Isra

¨
el een eed af-

leggen,d dat zĳ naar dit woord
zouden handelen. Bĳgevolg leg-
den zĳ een eed af. 6 _Ezra stond
nu op van voor het huis van de
[ware] God en ging naar de eet-
zaale van Joh _anan, de zoon van

_Eljasib. Ofschoon hĳ daarheen
ging, at hĳ geen broodf en dronk
hĳ geen water, want hĳ bedreef
rouwg over de ontrouw van de
ballingen.

7 Daarop liet men in J _uda en
Jer _uzalem een oproep rondgaan,
dat alle vroegere ballingenh te
Jer _uzalemmoesten bĳeenkomen;
8 en al wie niet binnen drie da-
gen kwam,i volgens de raad van
de vorstenj en de oudere mannen
— al zĳn have zou met een ban
worden geslagenk en hĳzelf zou
van de gemeente van de ballingen
worden afgescheiden.l 9 Alle
mannen van J _uda en B _enjamin
kwamen dus binnen drie dagen
te Jer _uzalem bĳeen, dat wil zeg-
gen in de negendem maand, op de
twintigste [dag] van de maand,
en al het volk bleef zitten op de
open plaats van het huis van de
[ware] God, huiverendvanwege de
zaak en wegens de regenbuien.n

10 Ten slotte stond de priester

_Ezra op en zei tot hen: „GIJZELF

hebt ontrouw gehandeld door-
dat GIJ een woning hebt gegeven
aan buitenlandse vrouwen,o om
de schuld van _Isra

¨
el nog te ver-

meerderen.p 11 Nu dan, doet be-
lĳdenisq voor Jehovah, de God van
UW voorvaders, en doet zĳn welge-
vallenr en zondert U van de volken
van het land envan de buitenland-
se vrouwen af.”s 12 Hierop ant-
woordde de gehele gemeente en

s De 7:3; Ne 13:3; 2Kor 6:17.
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zei met luider stem: „Op ons komt
het neer precies naar uw woord
te handelen.a 13 Maar het volk
is talrĳk, en het is de tĳd van
de regenbuien, en het is niet mo-
gelĳk buiten te staan; en het is
geen kwestie van

´
e

´
en of twee da-

gen, want wĳ zĳn in deze zaak
ten zeerste weerspannig geweest.
14 Laat daarom alstublieft onze
vorstenb als vertegenwoordigers
voor de gehele gemeente optre-
den; en wat al degenen in onze
steden betreft die een woning aan
buitenlandse vrouwen hebben ge-
geven, laten zĳ op de [daarvoor]
vastgestelde tĳden komen en met
hen de oudere mannen van elke
respectieve stad en haar rechters,
totdat wĳ de brandende toorn van
onze God wegens deze zaak, van
ons hebben afgewend.”

15 (Maar het waren J _onathan,
de zoon van _Asa

¨
el, en Jachz _eja, de

zoonvan T _ikva, die zich hiertegen
verzetten,c en de levieten Mes _ul-
lam en S _abbethaid waren degenen
die hen steunden.) 16 De vroe-
gere ballingene dan deden aldus;
en de priester _Ezra [en] de man-
nen die de hoofden waren van de
vaderen voor hun vaderlĳk huis,f

ja, zĳ allen volgens [hun] namen,
zonderden zich nu af en begon-
nen op de eerste dag van de tien-
de maandg zitting te houden om
de zaak te onderzoeken;h 17 en
geleidelĳk kwamen zĳ gereed met
al de mannen die een woning aan
buitenlandsei vrouwen hadden ge-
geven, tegen de eerste dag van
de eerste maand. 18 En onder
de zonen van de priestersj wer-
den er enkelen gevonden die een
woning aan buitenlandse vrou-
wen hadden gegeven; van de zo-
nen van J _esua,k de zoon van J _o-
zadak,l en zĳn broeders: Ma

¨
as _eja

en Eli _
¨
ezer en J _arib en Ged _alja.

19 Maar zĳ gaven er hun hand
op dat zĳ hun vrouwen zouden
wegdoen en dat er, aangezien zĳ
schuldig waren,m een ramn uit de
kudde zou zĳn voor hun schuld.

20 En van de zonen van _Im-
mera waren er Han _ani en Zeb _ad-
ja; 21 en van de zonen van H _a-
rim:b Ma

¨
as _eja en El _ia en Sem _aja

en Jeh _i
¨
el en Uzz _ia; 22 en van

de zonen van P _ashur:c Elj _o
¨
enai,

Ma
¨
as _eja, _Isma

¨
el, Neth _ane

¨
el, J _o-

zabad en El _asa. 23 En van de
levieten: J _ozabad en S _ime

¨
ı en Ke-

l _aja (dat isKel _ita), Peth _ahja, J _uda
en Eli _

¨
ezer; 24 en van de zan-

gers: _Eljasib; en van de poort-
wachters: S _allum en T _elem en

_Uri.

25 En van _Isra
¨
el, van de zo-

nen van P _aros,d waren er R _am-
ja en Jez _ia en Malk _ia en M _ijamin
en Ele _azar en Malk _ia en Ben _aja;
26 en van de zonen van _Elam:e

Matt _anja, Zachar _ia en Jeh _i
¨
elf en

_Abdi en J _eremoth en El _ia; 27 en
van de zonen van Z _attu:g Elj _o

¨
enai,

_Eljasib, Matt _anja en J _eremoth en
Z _abad en Az _iza; 28 envan de zo-
nen van B _ebai:h Joh _anan, Han _an-
ja, Z _abbai, _Athlai; 29 en van de
zonen van B _ani: Mes _ullam, M _al-
luch en Ad _aja, J _asub en S _eal [en]
J _eremoth; 30 en van de zonen
van P _ahath-M _oab:i _Adna en Ch _e-
lal, Ben _aja, Ma

¨
as _eja, Matt _anja,

Bez _ale
¨
el en B _innu

¨
ı en Man _asse;

31 en [van] de zonen van H _arim:j

Eli _
¨
ezer, Jiss _ia, Malk _ia,k Sem _aja,

S _imeon, 32 B _enjamin, M _alluch
[en] Sem _arja; 33 van de zonen
van H _asum:l M _attenai, Matt _at-
ta, Z _abad, Elif _elet, J _eremai, Ma-
n _asse [en] S _ime

¨
ı; 34 van de zo-

nenvan B _ani: M _a
¨
adai, _Amramen

_U
¨
el, 35 Ben _aja, Bed _eja, Chel _u-

hu, 36 V_anja, M _eremoth, _Elja-
sib, 37 Matt _anja, M _attenai en
Ja _

¨
asai; 38 en van de zonen van

B _innu
¨
ı: S _ime

¨
ı 39 en Sel _emja en

N _athan en Ad _aja, 40 Machn _ad-
bai, S _asai, S _arai, 41 Az _are

¨
el en

Sel _emja, Sem _arja, 42 S _allum,
Am _arja, J _ozef; 43 van de zonen
van N _ebo: Je _

¨
ı
¨
el, Matt _ithja, Z _abad,

Zeb _ina, J _addai en J _o
¨
el [en] Ben _aja.

44 Deze allen hadden buitenland-
se vrouwen aanvaard,m en zĳ zon-
den vervolgens vrouwen met zo-
nen heen.
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1 De woorden van Nehem _ia,a

de zoon van Hach _alja: Nu ge-
beurde het in de maand K _islev,b

in het twintigstec jaar, dat ikzelf
mĳ in de burcht S _usand bevond.
2 Toen kwam Han _anie binnen,
een van mĳn broeders, hĳ en
andere mannen uit J _uda, en ik
vroegf hun voorts naar de joden,g

zĳ die ontkomen waren,h die uit
de gevangenschap overgebleven
waren,i en ook naar Jer _uzalem.
3 Bĳgevolg zeiden zĳ tot mĳ: „De
overgeblevenen, die uit de gevan-
genschap overgebleven zĳn, daar
in het rechtsgebied,j verkeren in
een zeer slechte situatiek en in
smaad;l en de muurm van Jer _uza-
lem is neergehaald en zelfs zĳn
poortenn zĳn met vuur verbrand.”

4 Nu gebeurde het dat zodra ik
deze woorden hoorde, ik mĳ neer-
zette en in tranen uitbarstte en
dagenlang rouw bleef bedrĳven,
en ik vastteo en bad voortdurend
voor het aangezicht van de God
des hemels.p 5 En ik zei vervol-
gens: „Ach Jehovah, de God van
de hemel, de grote en vrees inboe-
zemende God,q die het verbond en
[de] liefderĳke goedheid in acht
neemtr jegens degenen die hem
liefhebbens en zĳn geboden on-
derhouden,t 6 laat uw oor alstu-
blieft opmerkzaam worden en mo-
gen uw ogen geopend worden,u

om te luisteren naar het gebed
van uw knecht,v dat ik heden, dag
en nacht,w voor uw aangezicht
bid betreffende de zonen van _Is-
ra

¨
el, uw knechten, terwĳl ik al-

door belĳdenis doex betreffende
de zondeny van de zonen van _Is-
ra

¨
el waarmee wĳ tegen u hebben

gezondigd. Wĳ hebben gezondigd,
zowel ik als het huis van mĳn va-
der.z 7 Wĳ hebben ontegenzeg-
lĳk verderfelĳk tegen u gehan-
delda en hebben de gebodenb en
de voorschriftenc en de rechter-
lĳke beslissingend die gĳ aan uw
knecht M _ozes geboden hebt,e niet
onderhouden.

8 Gedenka alstublieft het woord
dat gĳ uw knecht M _ozes geboden
hebt, door te zeggen: ’Mocht GIJ,
van UW zĳde, ontrouw handelen,
dan zal ik, van mĳn zĳde, U onder
de volken verstrooien.b 9 Wan-
neer GIJ tot mĳ teruggekeerd zult
zĳnc en mĳn geboden onderhou-
dend en ze volbracht zult hebbene

— al bevonden UW verdrevenen
zich aan het einde van de hemel,
ik zal hen vandaar bĳeenbrengenf

en hen stellig brengeng naar de
plaats die ik heb uitgekozen om
mĳn naam daar te doen verblĳ-
ven.’h 10 En zĳ zĳn uw knech-
teni en uw volk,j dat gĳ door uw
grote kracht en door uw sterke
handk hebt losgekocht.l 11 Ach
Jehovah, laat uw oor alstublieft
opmerkzaam worden op het gebed
van uw knecht en op het gebedm

van uw knechten die er behagen
in scheppen uw naam te vrezen;n

en laat uw knecht heden toch als-
tublieft succes hebbeno en maak
hem tot een voorwerp van me-
delĳden voor het aangezicht van
deze man.”p

Ikzelf nu was toen schenkerq

van de koning.

2 Voorts gebeurde het in de
maand N _isan,r in het twintig-

stes jaar van Artax _erxes,t de ko-
ning, dat er wĳn voor hem stond,
en zoals gewoonlĳk nam ik de
wĳn op en gaf die aan de ko-
ning.u Maar het geval wilde, dat
ik nooit droefgeestig was ge-
weest in zĳn tegenwoordigheid.v

2 Daarom zei de koning tot mĳ:
„Waarom staat uw gezicht som-
ber,w terwĳl gĳ zelf niet ziek zĳt?
Dit is niets anders dan een droef-
geestigheid van het hart.”x Hier-
op werd ik zeer bevreesd.

3 Toen zei ik tot de koning:

i Le 25:42; j De 9:29; k De 5:15; De 9:26; l De

7:8; De 15:15; m Sp 15:8; Sp 15:29; Jak 5:16;

n Jes 26:8; o Ezr 7:6; Ps 118:25; p 1Kon 8:50; Ps

106:46; Sp 21:1; q Ne 2:1; HFDST. 2 r Ex 12:2;

Es 3:7; s Ne 1:1; t Ezr 7:1; Ne 13:6; u Ne 1:11;

v Es 4:2; w Ge 40:7; x Sp 15:13.
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637 Nehemia naar Jeruzalem, inspecteert muren NEHEMIA 2:4-19

„Dat de koning zelf tot onbepaal-
de tĳd leve!a Waarom zou mĳn
gezicht niet somber worden wan-
neer de stad,b het huis van de
grafsteden van mĳn voorvaders,c

verwoest is en zelfs haar poorten
door vuur verteerd zĳn?”d 4 Op
zĳn beurt zei de koning tot mĳ:
„Wat is het dat gĳ tracht gedaan
te krĳgen?”e Terstond badf ik tot
de God des hemels.g 5 Daarna
zei ik tot de koning: „Indien het
de koning werkelĳk goeddunkt,h

en indien uw knecht goed schĳnt
in uw ogen,i dat gĳ mĳ zendt
naar J _uda, naar de stad van de
grafsteden van mĳn voorvaders,
opdat ik haar kan herbouwen.”j

6 Hierop zei de koning tot mĳ,
terwĳl zĳn gemalin naast hem
zat: „Hoe lang zal uw reis duren
en wanneer zult gĳ terugkeren?”
Het scheen de koning dan goed
toek mĳ te zenden, toen ik hem
de vastgestelde tĳd opgaf.l

7 Vervolgens zei ik tot de ko-
ning: „Indien het de koning wer-
kelĳk goeddunkt, laat men mĳ
dan brievenm meegeven voor de
stadhoudersn aan de overkant
van de Rivier,o opdat zĳ mĳ door-
gang verlenen, totdat ik in J _uda
aankom; 8 ook een brief voor
_Asaf, de bewaker van het park
dat de koning toebehoort, dat hĳ
mĳ bomen geeft, om de poorten
van de Burchtp die bĳ het huis
behoort,q met balken te bouwen,
en voor de muurr van de stad en
voor het huis waar ik mĳn intrek
zal nemen.” De koning dan gaf
[ze] mĳ, naar de goede hand van
mĳn God over mĳ.s

9 Mettertĳd kwam ik bĳ de
stadhouderst aan de overkant
van de Rivier en gaf hun de brie-
ven van de koning. Bovendien
zond de koning oversten van de
krĳgsmacht en ruiters met mĳ
mee. 10 Toen nu de Horonietu

Sanb _allatv en de Ammonitischew

knecht Tob _iax [het] te horen kre-
gen, scheen het hun iets heel
ergs toey dat er iemand was ge-
komen om iets goeds voor de zo-
nen van _Isra

¨
el te zoeken.

11 Ten slotte kwam ik te Jer _u-
zalem aan en ik bleef daar drie
dagen. 12 Toen stond ik in de
nacht op, ik en nog enkele man-
nen met mĳ, en ik vertelde aan
geen mensa wat mĳn God mĳ in
het hart gaf om voor Jer _uzalem
te doen,b en er was geen huis-
dier bĳ mĳ, behalve het huisdier
waarop ik reed. 13 Voorts ging
ik ’s nachts door de Dalpoortc

naar buiten en v
´
o

´
or de Bron van

de Grote Slang langs en naar
de Aspoort,d en ik stelde voort-
durend een onderzoek in naar de
murene van Jer _uzalem, hoe ze
neergehaald waren en zĳn poor-
tenf door vuur verteerd waren.
14 En ik ging door naar de Bron-
poortg en naar de Koningsvĳ-
ver, en er was geen plaats waar-
langs het huisdier onder mĳ kon
voortgaan. 15 Maar ik bleef in
de nacht door het stroomdalh

naar boven klimmen en een on-
derzoek instellen naar de muur;
waarna ik terugkeerde en door
de Dalpoorti naar binnen ging en
zo terugkwam.

16 En de regentenj zelf wisten
niet waarheen ik was gegaan en
wat ik deed; en aan de joden en
de priesters en de edelen en de
regenten en de rest van degenen
die het werk verrichtten, had ik
nog niets verteld. 17 Ten slotte
zei ik tot hen: „GIJ ziet de slechte
situatie waarin wĳ verkeren, hoe
Jer _uzalem verwoest is en zĳn
poorten met vuur verbrand zĳn.
Komt en laten wĳ de muur van
Jer _uzalem herbouwen, opdat wĳ
niet langer een smaad blĳven.”k

18 Voorts vertelde ik hun over
de handl van mĳn God, hoe die
goed over mĳ was,m en ook over
de woorden van de koningn die
hĳ tot mĳ gezegd had. Hierop
zeiden zĳ: „Laten wĳ opstaan, en
wĳmoeten bouwen.” Zĳ sterkten
hun handen dus voor het goede
werk.o

19 Toen nu de Horoniet San-
b _allatp en de Ammonitischeq

knechtr Tob _ias en de Arabiert G _e-
semu het hoorden, gingen zĳ ons
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bespottena en verachtelĳk op ons
neerzien en zeiden: „Wat is dit
voor een zaak die GIJ doet? Re-
belleert GIJ soms tegen de ko-
ning?”b 20 Maar ik diende hun
van repliek en zei tot hen: „De
God des hemelsc is het die ons
succes zal geven,d en wĳzelf, zĳn
knechten, zullen opstaan, en wĳ
moeten bouwen; maar GIJ, GIJ

hebt geen deel,e noch rechtmati-
ge aanspraak, noch gedachtenisf

in Jer _uzalem.”

3 Toen stonden de hogepries-
ter _Eljasibg en zĳn broeders,

de priesters, op en bouwden de
Schaapspoort.h Zĳzelf heiligden
haari en zetten vervolgens haar
deuren in; en tot aan de Mea-
torenj heiligden zĳ haar, tot aan
de Hanane

¨
eltoren.k 2 En aan

hun zĳde bouwden de mannen van
J _ericho.l En aan hun zĳde bouwde
Z _akkur, de zoon van _Imri.

3 En de Vispoortm bouwden de
zonen van Hassen _a

¨
a; zĳzelf bouw-

den haar met balkenn en zetten
toen haar deuren,o haar sluitbal-
ken en haar grendels in.p 4 En
aan hun zĳde was M _eremoth,q de
zoon van Ur _ia,r de zoon van H _ak-
koz, bezig met herstellingswerk,
en aan hun zĳde was Mes _ullam,s

de zoon van Ber _echja, de zoon
van Mesez _abe

¨
el, bezig met her-

stellingswerk; en aan hun zĳde
was Z _adok, de zoon van B _a

¨
a-

na, bezig met herstellingswerk.
5 En aan hun zĳde waren de Te-
ko

¨
ıetent bezig met herstellings-

werk; maar hun majestueuzenu

zelf stelden hun nek niet ten dien-
ste van hun meesters.

6 En de Poort van de Oude
[Stad]v herstelden J _ojada, de zoon
van Pas _eah, en Mes _ullam, de zoon
van Bes _odja; zĳzelf bouwden haar
met balken en zetten toen haar
deuren en haar sluitbalken en
haar grendels in.w 7 En aan hun
zĳde waren de Gibeonietx Mel _atja
en de Meronothiety J _adon bezig
met herstellingswerk, mannen
van G _ibeonz en M _izpa,a die be-
hoorden tot de troon van de stad-

houdera aan de overkant van de
Rivier.b 8 Aan zĳn zĳde was _Uz-
zi

¨
el, de zoon van Harh _aja, [een

der] goudsmeden,c bezig met her-
stellingswerk; en aan zĳn zĳde
was Han _anja, een lid van de zalf-
mengers,d bezig met herstellings-
werk; en zĳ plaveiden Jer _uzalem
voorts tot aan de Brede Muur.e

9 En aan hun zĳde was Ref _aja,
de zoon van Hur, een vorst van
het halve district Jer _uzalem, be-
zig met herstellingswerk. 10 En
aan hun zĳde was Jed _aja, de zoon
van Har _umaf, bezig met herstel-
lingswerk tegenover zĳn eigen
huis;f en aan zĳn zĳde was H _attus,
de zoon van Has _abneja, bezig met
herstellingswerk.

11 Een ander afgemeten stuk
herstelden Malk _ia, de zoon van
H _arim,g en H _assub, de zoon van
P _ahath-M _oab,h en ook de Bak-
ovenstoren.i 12 En aan zĳn zĳde
was S _allum, de zoon van Hall _ohes,
een vorstj van het halve district
Jer _uzalem, bezig met herstellings-
werk, hĳ en zĳn dochters.

13 De Dalpoortk herstelden H _a-
nun en de inwoners van Zan _oah;l

zĳzelf bouwden haar en zetten
toen haar deuren,m haar sluitbal-
kenn en haar grendelso in; ook
[bouwden zĳ] duizend el aan de
muur tot aan de Aspoort.p 14 En
de Aspoort herstelde Malk _ia, de
zoon van R _echab, een vorst van
het district Beth-Hakk _erem;q hĳ-
zelf nu bouwde haar en zette haar
deuren, haar sluitbalken en haar
grendels in.

15 En de Bronpoortr herstelde
S _allun, de zoon van K _olhoz

´
e, een

vorst van het district M _izpa;s hĳ-
zelf nu bouwde haar en overkap-
te haar en zette haar deuren,
haar sluitbalken en haar gren-
dels in,t en ook [bouwde hĳ] de
muur van de Kanaalvĳveru naar
de Koningstuinv en tot aan de
Trappenw die van de Stad van
D _avidx afdalen.

16 Na hem was Nehem _ia, de
zoon van _Azbuk, een vorst van

u Jes 22:9; v Jer 39:4; w Ne 12:37; x 2Sa 5:7.
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het halve district Beth-Zur,a be-
zig met herstellingswerk tot te-
genover de Grafstedenb van D _avid
en tot aan de vĳverc die aangelegd
was en tot aan het Huis van de
Sterken.d

17 Na hem waren de levietene

bezig met herstellingswerk: R _e-
hum, de zoon van B _ani;f aan zĳn
zĳde was Has _abja, een vorst van
het halve district Keh _ila,g bezig
met herstellingswerk voor zĳn
district. 18 Na hem waren hun
broeders bezig met herstellings-
werk: B _avvai, de zoon van H _ena-
dad, een vorst van het halve dis-
trict Keh _ila.

19 En _Ezer, de zoon van J _e-
sua,h een vorst van M _izpa,i her-
stelde voorts aan zĳn zĳde nog
een afgemeten stuk tegenover
de opgang naar het Tuighuis bĳ
de Steunbeer.j

20 Na hem werkte B _aruch, de
zoon van Z _abbai,k vol vuurl [en]
herstelde nog een afgemeten stuk,
van de Steunbeer tot aan de in-
gang van het huis van de hoge-
priester _Eljasib.m

21 Na hem herstelde M _ere-
moth, de zoon van Ur _ia,n de zoon
van H _akkoz, nog een afgemeten
stuk, van de ingang van het huis
van _Eljasib tot aan het einde van
_Eljasibs huis.

22 En na hem waren de pries-
ters, mannen uit het [Jord _a _an]dis-
trict,o bezig met herstellingswerk.
23 Na hen waren B _enjamin en
H _assub bezig met herstellings-
werk tegenover hun eigen huis.
Na hen was Az _arja, de zoon van
Ma

¨
as _eja, de zoon van An _anja, be-

zig met herstellingswerk vlak bĳ
zĳn eigen huis. 24 Na hem her-
stelde B _innu

¨
ı, de zoon van H _ena-

dad, nog een afgemeten stuk, van
het huis van Az _arja tot aan de
Steunbeerp en tot aan de hoek.

25 [Na hem] was P _alal, de zoon
van _Uzai, [bezig met herstellings-
werk] tegenover de Steunbeer en
de toren die van het Huis van
de Koningq uitsteekt, de hoge die
bĳ het Voorhof van deWachtr be-

hoort. Na hem was er Ped _aja, de
zoon van P _aros.a

26 En de N _ethinimb zelf ble-
ken op de _Ofelc te wonen; [zĳ
waren bezig met herstellings-
werk] tot tegenover de Water-
poortd in het oosten en de uitste-
kende toren.

27 Na hen herstelden de Teko-
ietene nog een afgemeten stuk,
van tegenover de grote uitste-
kende toren tot aan de Ofelmuur.

28 Boven de Paardenpoortf wa-
ren de priesters bezig met her-
stellingswerk, ieder tegenover
zĳn eigen huis.

29 Na hen was Z _adok,g de zoon
van _Immer, bezig met herstel-
lingswerk tegenover zĳn eigen
huis.

En na hemwas Sem _aja, de zoon
van Sech _anja, de bewaker van
de Oostpoort,h bezig met herstel-
lingswerk.

30 Na hem herstelden Han _an-
ja, de zoon van Sel _emja, en H _a-
nun, de zesde zoon van Z _alaf,
nog een afgemeten stuk.

Na hemwas Mes _ullam,i de zoon
van Ber _echja, bezig met herstel-
lingswerk tegenover zĳn eigen
zaal.j

31 Na hem was Malk _ia, een lid
van het gilde der goudsmeden,k

bezig met herstellingswerk tot
aan het huis van de N _ethiniml en
de handelaars,m tegenover de In-
spectiepoort en tot aan het dak-
vertrek van de hoek.

32 En tussen het dakvertrek
van de hoek en de Schaapspoortn

waren de goudsmeden en de han-
delaars bezig met herstellings-
werk.

4 Nu gebeurde het dat zodra
Sanb _allato hoorde dat wĳ de

muur aan het herbouwen waren,
hĳ toornig en zeer ge

¨
ergerd

werd,p en hĳ bleef de joden be-
spotten.q 2 En hĳ zei toen in
tegenwoordigheid van zĳn broe-
dersr en de krĳgsmacht van Sa-
m _aria, ja, hĳ zei toen: „Wat doen
die machteloze joden? Zullen zĳ
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zich op zichzelf verlaten? Zullen
zĳ slachtoffers brengen?a Zullen
zĳ [alles] op

´
e

´
en dag voltooien?

Zullen zĳ de stenen uit de stof-
fige puinhopen tot leven wek-
ken,b daar ze immers verbrand
zĳn?”

3 Nu stond de Ammonietc To-
b _iad naast hem, en hĳ zei vervol-
gens: „Wat zĳ ook bouwen, indien
een vose [ertegen] opsprong, zou
hĳ hun stenen muur stellig neer-
halen.”

4 Hoor,f o onze God, want wĳ
zĳn een voorwerp van verachting
geworden;g en doe hun smaadh

op hun eigen hoofd terugvallen,
en geef hen ter plundering over
in het land van gevangenschap.
5 En bedek hun dwaling en hun
zonde nieti van voor uw aan-
gezicht. Laat die niet uitgewist
worden, want zĳ zĳn krenkend
tegen de bouwers opgetreden.

6 Wĳ bouwden dus voort aan
de muur, en de gehele muur
werd tot op zĳn halve [hoogte]
samengevoegd, en het volk bleef
een hart hebben om te werken.j

7 Nu gebeurde het dat zodra
Sanb _allatk en Tob _ial en de Ara-
bierenm en de Ammonietenn en
de Asdodieteno hoorden dat de
herstelling van de muren van
Jer _uzalem was gevorderd, want
men was begonnen de bressen te
dichten, zĳ zeer toornig werden.
8 En zĳ allen zetten met elkaar
een samenzwering op touwp om
tegen Jer _uzalem te gaan strĳden
en mĳ in verwarring te brengen.
9 Maar wĳ badenq tot onze God
en hielden vanwege hen dag en
nacht een wacht tegen hen ge-
posteerd.

10 En J _uda ging zeggen: „De
kracht van de lastdragerr is ge-
struikeld, en er is heel veel puin;s

enwĳzelf zĳn niet in staat aan de
muur te bouwen.”

11 Bovendien bleven onze te-
genstanders zeggen: „Zĳ zullen
het niet wetent en zĳ zullen het
niet zien, totdat wĳ midden on-
der hen komen, en wĳ zullen hen

stellig doden en het werk stop-
zetten.”

12 Nu gebeurde het dat telkens
wanneer de joden die dicht bĳ
hen woonden kwamen, zĳ voorts
wel tienmaal tot ons zeiden: „[Zĳ
zullen opkomen] uit alle plaatsen
waar gĳlieden tot ons zult terug-
keren.”

13 Daarom hield ik [mannen]
geposteerd op de diepst gelegen
gedeelten van de plaats achter de
muur, op de open plaatsen, en het
volk hield ik geposteerd volgens
families, met hun zwaarden,a hun
lansenb en hun bogen. 14 Toen
ik [hun vrees] zag, stond ik on-
middellĳk op en zei tot de edelenc

en de regentend en de rest van het
volk: „Weest niet bevreesde we-
gens hen. Denkt aan Jehovah, de
grotef en vrees inboezemende;g en
strĳdt voor UW broeders,h UW zo-
nen en UW dochters, UW vrouwen
en UW huizen.”

15 Nu gebeurde het dat zodra
onze vĳanden hoorden dat het
ons bekend geworden was, zodat
de [ware] God hun raad had ver-
ĳdeldi en wĳ allen naar de muur
waren teruggekeerd, ieder naar
zĳn werk, 16 ja, het gebeurde
dat van die dag af de helft van
mĳn jongemannenj met hetwerk
bezig was, en de helft van hen
hield de lansen, de schilden en de
bogen en de mali

¨
enkolders;k en

de vorstenl stonden achter het
gehele huis van J _uda. 17 Wat
de bouwers aan de muur betreft
en degenen die de vracht van
lastdragers droegen, [ieder] deed
met de ene hand het werk, ter-
wĳl de andere [hand]m de werp-
speern vasthield. 18 En de bou-
wers hadden ieder hun zwaard
aan de heup gegord,o terwĳl zĳ
aan het bouwen waren;p en de
hoornblazerq stond naast mĳ.

19 Voorts zei ik tot de edelen
en de regentenr en de rest van het
volk: „Het werk is groot en uitge-
strekt, en wĳ zĳn ver van elkaar
over de muur verspreid. 20 Op
de plaats waar GIJ het hoorn-
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geschal hoort, daar zult GIJ U bĳ
ons verzamelen. Onze God zelf
zal voor ons strĳden.”a

21 Terwĳl wĳ bezig waren met
het werk, hield dan de andere
helft van hen de lansen, van het
opklimmen van de dageraad tot-
dat de sterren te voorschĳn kwa-
men. 22 Bovendien zei ik in die
tĳd tot het volk: „Laten de man-
nen, ieder met zĳn bediende, de
nacht binnen Jer _uzalem doorbren-
gen,b en zĳ moeten ons ’s nachts
tot een wacht en overdag tot wer-
kers worden.” 23 Ikzelfc en mĳn
broedersd en mĳn bediendene en
de mannen van de wachtf die ach-
ter mĳ waren, wĳ trokken onze
kleren niet uit; ieder [hield] zĳn
werpspeerg in zĳn rechterhand.

5 Er ontstond echter een groot
[en] luid geroeph van het volk

en hun vrouwen tegen hun jood-
se broeders.i 2 En er waren er
die zeiden: „Onze zonen en onze
dochters verpanden wĳ om ko-
ren te kunnen krĳgen en te eten
en in leven te blĳven.”j 3 En er
waren er die zeiden: „Onze vel-
den en onze wĳngaarden en onze
huizen verpanden wĳk om ko-
ren te kunnen krĳgen tĳdens het
voedseltekort.” 4 En er waren
er die zeiden: „Wĳ hebben voor
de schatting van de koning geld
geleendl op onze velden en onze
wĳngaarden.m 5 Nu dan, ons
vlees is hetzelfde als het vlees
van onze broeders;n onze zonen
zĳn hetzelfde als hun zonen,
maar zie, wĳ maken onze zonen
en onze dochters tot slaven,o en
sommigen van onze dochters zĳn
reeds [tot slavinnen] gemaakt;
en er is geen kracht in onze han-
den, terwĳl onze velden en onze
wĳngaarden aan anderen toebe-
horen.”

6 Nu werd ik zeer toornig, zo-
dra ik hun luide geroep en deze
woordenhoorde. 7 Daarom ging
mĳn hart in mĳ overleggen, en
ik begon aanmerkingen te ma-
kenp op de edelen en de regen-
ten en zei vervolgens tot hen:

„Woekera eist GIJ, ieder van zĳn
eigen broeder.”

Voorts belegde ik vanwege hen
een grote vergadering.b 8 Ik
zei nu tot hen: „Wĳzelf hebben
onze eigen joodse broeders die
aan de nati

¨
en verkocht waren,

voor zover het in ons vermogen
lag, teruggekocht;c en zult G

´
I
´
J

terzelfder tĳd UW eigen broe-
ders verkopen,d en moeten zĳ
aan ons worden verkocht?” Hier-
op verstomden zĳ, en zĳ vonden
geen woord.e 9 Vervolgens zei
ik: „De zaak die GIJ doet, is niet
goed.f Dient GIJ niet in de vreesg

voor onze Godh te wandelen, we-
gens de smaadi van de nati

¨
en,

onze vĳanden?j 10 En ook ik,
mĳn broeders en mĳn bedienden
geven geld en koren onder hen
te leen. Laten wĳ dit lenen te-
gen rente alstublieft laten va-
ren.k 11 Geeft hun alstublieft
vandaag nog hun velden, hun
wĳngaarden, hun olĳfbosjes en
hun huizen terug,l en het hon-
derdste deel van het geld en het
koren, de nieuwe wĳn en de olie,
dat GIJ als rente van hen eist.”

12 Hierop zeiden zĳ: „Wĳ zul-
len [het] teruggevenm en van hen
niets terugvorderen.n Wĳ zullen
precies zo doen als gĳ zegt.”o Ik
riep dus de priesters en liet hen
zweren, naar dit woord te doen.p

13 Ook schudde ik mĳn boezem
uit en zei toen: „Zo moge de
[ware] God iedere man die dit
woord niet gestand doet, uit zĳn
huis en uit zĳn verworven bezit
schudden; en zo moge hĳ uitge-
schud en leeg worden.” Hierop
zei de gehele gemeente: „Amen!”q

Toen loofden zĳ Jehovah.r En het
volk deed voorts naar dit woord.s

14 Nog iets: Vanaf de dag dat
hĳ mĳ opdroeg hun stadhoudert

te worden in het land J _uda, van
het twintigsteu tot het twee

¨
en-

dertigstev jaar van Artax _erxes,w

de koning, twaalf jaar, hebben
noch ikzelf noch mĳn broeders
het brood gegeten dat de stad-
houder toekomt.x 15 Wat de
vroegere stadhouders betreft, die
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er v
´
o

´
or mĳ waren, zĳ hadden het

het volk zwaar gemaakt, en voor
brood en wĳn bleven zĳ dage-
lĳks veertig zilveren sikkelen van
hen nemen. Ook hun bedienden
zelf gedroegen zich heerszuch-
tig ten aanzien van het volk.a

Wat mĳ betreft, ik heb zo niet
gedaan,b vanwege de vrees voor
God.c

16 En, wat meer is, het werk
aan deze muur heb ik mede ter
hand genomen,d en geen veld heb-
ben wĳ verworven;e en al mĳn
bedienden waren daar bĳeenge-
bracht voor het werk. 17 En de
joden en de regenten, honderd
vĳftig man, en degenen die van-
uit de nati

¨
en die rondom ons wa-

ren tot ons kwamen, waren aan
mĳn tafel.f 18 Wat datgene be-
treft wat zo dagelĳks werd bereid:
´
e

´
en stier, zes uitgelezen schapen

en gevogelte werden voor mĳ be-
reid, en eens in de tien dagen al-
lerlei wĳng in overvloed. En met
dat al heb ik het brood dat de
stadhouder toekomt niet gevor-
derd, omdat de dienst zwaar op
dit volk drukte. 19 Gedenk toch
ten gunste van mĳ,h o mĳn God,
ten goede,i al wat ik ten behoeve
van dit volk heb gedaan.j

6 Nu gebeurde het dat zodra er
aan Sanb _allatk en Tob _ial en

aan deArabierm G _esemn en aan de
rest van onze vĳanden was mee-
gedeeld dat ik de muur had her-
bouwdo en dat er geen bres meer
in was overgebleven (hoewel ik
tot op die tĳd de deurenp zelf
nog niet in de poorten had aan-
gebracht),q 2 Sanb _allat en G _e-
sem mĳ onmiddellĳk de volgende
boodschap zonden: „Kom toch,
en laten wĳ volgens afspraak sa-
menkomenr in de dorpen van de
valleivlakte van _Ono.”s Maar hun
opzet was, mĳ kwaad te doen.t

3 Ik zond dus boden tot henu en
liet zeggen: „Het is een groot
werkwaarmee ik bezig ben,v en ik
kan niet afwaarts komen. Waar-
om zou het werk blĳven rusten
terwĳl ik het in de steek laat
en tot U moet afkomen?”w 4 Zĳ

zonden mĳ echter viermaal het-
zelfde woord, en ik bleef hun met
hetzelfde woord antwoorden.

5 Ten slotte zond Sanb _allata

met hetzelfde woord een vĳf-
de maal zĳn bediende tot mĳ,
met een open brief in zĳn hand.
6 Daarin stond geschreven: „On-
der de nati

¨
en is gehoord, en G _e-

semb zegt [het], dat gĳ met de
joden plannen beraamt om te
rebelleren.c Daarom bouwt gĳ
de muur; en gĳ wordt hun tot
koning,d volgens deze woorden.
7 En gĳ hebt zelfs profeten aan-
gesteld om over u in heel Jer _uza-
lem uit te roepen en te zeggen:
’Er is een koning in J _uda!’ Nu
dan, dergelĳke dingen zullen aan
de koning worden verteld. Kom
nu dan toch, en laten wĳ samen
beraadslagen.”e

8 Maar ik liet hem zeggen:
„Zulke dingen als gĳ zegt, zĳn
niet geschied,f maar gĳ verzint
ze uit uw eigen hart.”g 9 Want
zĳ probeerden allemaal ons be-
vreesd te maken, doordat zĳ zei-
den: „Hun handenh zullen van
het werk aflaten, zodat het niet
gedaan zal worden.” Maar nu,
sterk mĳn handen.i

10 En ikzelf trad het huis bin-
nen van Sem _aja, de zoon van
Del _aja, de zoon van Mehet _abe

¨
el,

terwĳl hĳ opgesloten was.j Hĳ
dan zei: „Laten wĳ volgens af-
spraak samenkomenk in het huis
van de [ware] God, binnen in
de tempel,l en laten wĳ de deu-
ren van de tempel sluiten; want
zĳ komen om u te doden, zelfs
’s nachtsm komen zĳ om u te do-
den.” 11 Maar ik zei: „Zou een
man als ik weglopen?n En wie
is er als ik die de tempel zou
kunnen binnengaan en in leven
blĳven?o Ik zal niet naar bin-
nen gaan!” 12 Ik onderzocht [de
zaak] derhalve, en zie, niet Godp

had hem gezonden, maar hĳ had
deze profetie tegen mĳ uitge-
sprokenq omdat Tob _ia en Sanb _al-
latr zelf hem hadden gehuurd.s

p De 18:20; Jer 14:14; q Ps 12:2; Ps 120:2; r Ne

2:10; s Sp 11:9; Ez 13:19.
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13 Hierom was hĳ gehuurd,a op-
dat ik bevreesd zou wordenb en
aldus zou doen, en ik zou stellig
zondigenc en het zou hun stellig
ten dienste staan als een slech-
te reputatie,d om mĳ te kunnen
smaden.e

14 Gedenkf toch, o mĳn God,
Tob _iag en Sanb _allat naar deze
daden van een [ieder], en ook de
profetesh No _adja en de overige
profeten die voortdurend hebben
getracht mĳ bevreesd te maken.

15 Ten slotte kwam de muuri

op de vĳfentwintigste [dag] van
_Elul, in twee

¨
envĳftig dagen, tot

voltooiing.

16 Nu geschiedde het dat zodra
al onze vĳandenj [ervan] hoorden
en alle nati

¨
en die rondom ons wa-

ren het te zien kregen, zĳ terstond
zeer daalden in hun eigen ogen,
en zĳ kwamen te weten dat dit
werk vanwege onze Godk was ge-
daan. 17 Ook vermeerderden in
die dagen de edelenl van J _uda hun
brieven die naar Tob _iam gingen en
die van Tob _ia welke tot hen kwa-
men. 18 Want velen in J _uda wa-
ren door een eed met hem verbon-
den, want hĳ was een schoonzoon
van Sech _anja, de zoon van _Arah;n

en zĳn zoon Joh _anan had zelf de
dochter van Mes _ullam,o de zoon
van Ber _echja, [tot vrouw] geno-
men. 19 Ook zeiden zĳ in mĳn
tegenwoordigheid voortdurend
goede dingen van hem.p En mĳn
eigen woorden brachten zĳ steeds
aan hem over. Er waren brieven
die Tob _ia zond om mĳ bevreesd te
maken.q

7 Nu gebeurde het dat zodra de
muur was herbouwd,r ik ter-

stond de deuren inzette.s Toen
werden de poortwachterst en de
zangersu en de levietenv aange-
steld. 2 Vervolgens droeg ik
het bevel over Jer _uzalem op aan
mĳn broeder Han _aniw en aan Ha-
n _anja, de vorst van de Burcht,x

want hĳ was zo’n betrouwbaary

man en vreesdez de [ware] God
meer dan vele anderen. 3 Ik
zei dan tot hen: „De poortena van
Jer _uzalem dienen niet geopend

te worden voordat de zon heet
wordt; en terwĳl zĳ erbĳ staan,
dient men de deuren te sluiten en
[ze] te grendelen.a En stel wach-
ten op uit de inwoners van Jer _u-
zalem, ieder op zĳn eigen wacht-
post en ieder tegenover zĳn eigen
huis.”b 4 De stad nu was uitge-
strekt en groot, en er was weinig
volk in,c en er waren geen hui-
zen gebouwd.

5 Maar mĳn God gaf [het] mĳ
in het hartd dat ik de edelen
en de regenten en het volk zou
bĳeenbrengen om zich in de ge-
slachtsregisters te laten inschrĳ-
ven.e Toen vond ik het boek van
het geslachtsregisterf van dege-
nen die het eerst waren opge-
trokken, en vond daarin geschre-
ven:

6 Dit zĳn de zonen van het
rechtsgebiedg die optrokken uit
de gevangenschaph van de ballin-
gen die Nebukadn _ezar,i de koning
van B _abylon, in ballingschap had
weggevoerdj en die later naar Je-
r _uzalem en naar J _uda terugkeer-
den, ieder naar zĳn eigen stad;k

7 zĳ die meekwamen met Zerub-
b _abel,l J _esua,m Nehem _ia, Az _arja,
Ra _

¨
amja, Nah _amani, M _ordechai,n

B _ilsan, Misp _ereth, B _igvai, N _e-
hum, B _a

¨
ana.

Het aantal van de mannen van
het volk _Isra

¨
el: 8 De zonen

van P _aros:o tweeduizend hon-
derd twee

¨
enzeventig; 9 de zo-

nen van Sef _atja:p driehonderd
twee

¨
enzeventig; 10 de zonen

van _Arah:q zeshonderd twee
¨
en-

vĳftig; 11 de zonen van P _a-
hath-M _oab,r van de zonen van
J _esua en J _oab:s tweeduizend
achthonderdachttien; 12 de zo-
nen van _Elam:t duizend twee-
honderd vierenvĳftig; 13 de
zonen van Z _attu:u achthonderd
vĳfenveertig; 14 de zonen van
Z _akkai:v zevenhonderd zestig;
15 de zonen van B _innu

¨
ı:w zes-

honderd achtenveertig; 16 de

l Ezr 1:11; Ezr 2:2; Za 4:7; Mt 1:12; m Ezr 3:8;

Ezr 5:2; Hag 1:14; Za 3:1; n Ezr 2:2; o Ezr 2:3;
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zonen van B _ebai:a zeshonderd
achtentwintig; 17 de zonen van

_Azgad:b tweeduizend driehonderd
twee

¨
entwintig; 18 de zonen van

Ad _onikam:c zeshonderd zevenen-
zestig; 19 de zonen van B _ig-
vai:d tweeduizend zevenenzestig;
20 de zonen van _Adin:e zeshon-
derd vĳfenvĳftig; 21 de zonen
van _Ater,f van Hizk _ia: achten-
negentig; 22 de zonen van H _a-
sum:g driehonderd achtentwintig;
23 de zonen van B _ezai:h driehon-
derd vierentwintig; 24 de zo-
nen van H _arif:i honderd twaalf;
25 de zonen van G _ibeon:j vĳfen-
negentig; 26 de mannen van
B _ethlehemk en Net _ofa:l honderd
achtentachtig; 27 de mannen
van _Anathoth:m honderd acht-
entwintig; 28 de mannen van
Beth-Azm _aveth:n twee

¨
enveertig;

29 de mannen van K _irjath-Je _a-
rim,o Kef _irap en Be _

¨
eroth:q zeven-

honderd drie
¨
enveertig; 30 de

mannen van R _amar en G _eba:s

zeshonderd eenentwintig; 31 de
mannen van M _ichmas:t honderd
twee

¨
entwintig; 32 de mannen

van B _ethelu en Ai:v honderd drie-
entwintig; 33 de mannen van
het andere N _ebo:w twee

¨
envĳftig;

34 de zonen van de andere _Elam:x

duizend tweehonderd vierenvĳf-
tig; 35 de zonen van H _arim:y

driehonderd twintig; 36 de zo-
nen van J _ericho:z driehonderd
vĳfenveertig; 37 de zonen van
Lod,a H _adidb en _Ono:c zeven-
honderd eenentwintig; 38 de zo-
nen van Sen _a

¨
a:d drieduizend ne-

genhonderd dertig.

39 De priesters: De zonen van
Jed _aja,e van het huis van J _esua:
negenhonderd drie

¨
enzeventig;

40 de zonen van _Immer:f dui-
zend twee

¨
envĳftig; 41 de zo-

nen van P _ashur:g duizend twee-
honderd zevenenveertig; 42 de
zonen van H _arim:h duizend ze-
ventien.

43 De levieten: De zonen van
J _esua, van K _admi

¨
el,i van de zo-

nen van Hod _eva:j vierenzeven-

tig. 44 De zangers,a de zonen
van _Asaf:b honderd achtenveer-
tig. 45 De poortwachters,c de
zonen van S _allum,d de zonen van
_Ater, de zonen van T _almon,e de
zonen van _Akkub,f de zonen van
Hat _ita, de zonen van S _obai:g hon-
derd achtendertig.

46 De N _ethinim:h De zonen
van Z _iha, de zonen van Has _ufa,
de zonen van T _abbaoth,i 47 de
zonen van K _eros, de zonen van
S _ia, de zonen van P _adon,j 48 de
zonen van Leb _ana, de zonen van
Hag _aba,k de zonen van S _almai,
49 de zonen van H _anan,l de zo-
nen van G _iddel, de zonen van G _a-
har, 50 de zonen van Re _aja,m de
zonen van R _ezin,n de zonen van
Nek _oda, 51 de zonen van G _az-
zam, de zonen van _Uzza, de zo-
nen van Pas _eah, 52 de zonen
vanB _esai,o de zonenvan M _e

¨
unim,

de zonen van Nef _usesim,p 53 de
zonen van B _akbuk, de zonen van
Hak _ufa, de zonen van H _arhur,q

54 de zonen van B _azlith, de zo-
nen van Meh _ida, de zonen van
H _arsa,r 55 de zonen van B _ar-
kos, de zonen van S _isera, de zo-
nen van T _emah,s 56 de zonen
van Nez _iah, de zonen van Hat _ifa.t

57 De zonen van de knechten
van S _alomo:u De zonen van S _o-
tai, de zonen van Sof _ereth, de zo-
nen van Per _ida,v 58 de zonen
van Ja _

¨
ala, de zonen van D _arkon,

de zonen van G _iddel,w 59 de zo-
nen van Sef _atja, de zonen van
H _attil, de zonen van Poch _eret-
Hazz _eba

¨
ım, de zonen van _Amon.x

60 Al de N _ethinimy en de zonen
van de knechten van S _alomo wa-
ren driehonderd twee

¨
ennegentig

[in getal].

61 En dit waren degenen die
optrokken uit Tel-M _elah, Tel-
H _arsa, K _erub, _Addon en _Immer,z

en zĳ waren niet in staat het
huis van hun vaderen en hun af-
stamming, of zĳ uit _Isra

¨
el waren,

aan te geven: 62 de zonen van
Del _aja, de zonen van Tob _ia, de

v Ezr 2:55; w Ezr 2:56; x Ezr 2:57; y Joz 9:23;

Ezr 2:58; Ne 3:26; Ne 7:46; z Ezr 2:59.

HFDST. 7

a Ezr 2:11

b Ezr 2:12

c Ezr 2:13

d Ezr 2:14

e Ezr 2:15

f Ezr 2:16

g Ezr 2:19

Ne 10:18

h Ezr 2:17

i Ezr 2:18

j Joz 11:19

2Sa 21:2

Ezr 2:20

Ne 3:7

k Ge35:19

1Kr 2:51

Mt 2:6

l 1Kr 2:54

Ezr 2:22

Jer 40:8

m Joz 21:18

Ezr 2:23

Jer 1:1

n Ezr 2:24

o Joz 9:17

1Sa 7:2

p Joz 18:26

Ezr 2:25

q Joz 18:25

r Ezr 2:26

s Joz 18:24

Za 14:10

t 1Sa 13:5

Ezr 2:27

u 1Kon 12:32

Ezr 2:28

v Joz 7:2

w Ezr 2:29

x Ezr 2:31

y Ezr 2:32

z Ezr 2:34

a Ne11:35

b Ezr 2:33

c Ne6:2

d Ezr 2:35

e Ezr 2:36

f Ezr 2:37

g Ezr 10:22

h 1Kr 24:8

Ezr 2:39

i Ezr 3:9

j Ezr 2:40

�����������������������������

2ekolom

a 1Kr 25:7

Ezr 2:41

b 1Kr 6:39

c Ne7:1

d Jer 35:4

e 1Kr 9:17

Ne 11:19

f Ne12:25

g Ezr 2:42

h Joz 9:27

1Kr 9:2

Ezr 2:58

i Ezr 2:43

j Ezr 2:44

k Ezr 2:45

l Ezr 2:46

m Ezr 2:47

n Ezr 2:48

o Ezr 2:49

p Ezr 2:50

q Ezr 2:51

r Ezr 2:52

s Ezr 2:53

t Ezr 2:54

u 1Kon 9:21

Ne 11:3

NEHEMIA 7:17-62 De eerste uit Babylon teruggekeerden 644



zonen van Nek _oda,a zeshonderd
twee

¨
enveertig [in getal]. 63 En

van de priesters:b de zonen van
Hab _aja, de zonen van H _akkoz,c

de zonen van Barz _illai,d die een
vrouw uit de dochters van de
Gileadiet Barz _illaie had genomen
en voorts naar hun naam werd
genoemd. 64 Dezen waren het
die naar hun register zochten,
om hun afstamming in het open-
baar te laten vaststellen, en het
werd niet gevonden,f zodat zĳ
als onrein van het priesterschap
werden uitgesloten.g 65 Dien-
tengevolge zei de Tirsj _athah hun
dat zĳ niet van de allerheiligste
dingen mochten eten,i totdat de
priester met Urimj en Tummimk

zou optreden.

66 De gehele gemeente als
´
e

´
en

groep was twee
¨
enveertigduizend

driehonderd zestig [in getal],l

67 afgezien van hun slavenm en
hun slavinnen, van wie er zeven-
duizend driehonderd zevenender-
tig waren;n en zĳ hadden twee-
honderd vĳfenveertig zangerso en
zangeressen.p [68 Hun paarden:
zevenhonderd zesendertig; hun
muildieren: tweehonderd vĳfen-
veertig.q] 69 De kamelen: vier-
honderd vĳfendertig. De ezels:r

zesduizend zevenhonderd twin-
tig.s

70 En er was een deel van de
hoofdent van de vaderlĳkeu hui-
zen dat gaf voor het werk.v De
Tirsj _athaw zelf gaf voor de schat
duizend gouden drachmen, vĳf-
tig schalen, vĳfhonderd dertig
lange priestergewaden.x 71 En
er waren sommigen van de hoof-
den van de vaderlĳke huizen die
voor de schat [bestemd] voor
hetwerk, twintigduizend gouden
drachmen en tweeduizend twee-
honderd zilveren minen gaven.y

72 En wat de rest van het volk
gaf, was twintigduizend gouden
drachmen en tweeduizend zilve-
ren minen en zevenenzestig lan-
ge priestergewaden.

73 En de priestersz en de levie-
ten en de poortwachters en de

zangersa en sommigen van het
volk en de N _ethinimb en heel _Is-
ra

¨
el gingen in hun steden wo-

nen.c Toen nu de zevende maand
aanbrak,d waren de zonen van _Is-
ra

¨
el in hun steden.e

8 En het gehele volk verzamel-
de zich voorts als

´
e

´
en manf

op het openbare pleing dat v
´
o

´
or

de Waterpoorth was. Toen zei-
den zĳ tot _Ezra,i de afschrĳver,
het boekj van de Moza

¨
ısche wet,k

die Jehovah _Isra
¨
el geboden had,l

te halen. 2 Bĳgevolg bracht de
priesterm _Ezra op de eerste dag
van de zevende maandn de wet
v

´
o

´
or de gemeenteo van zowel

mannen als vrouwen en allen die
genoeg begrip hadden om te luis-
teren.p 3 En hĳ bleef daaruit
voorlezenq v

´
o

´
or het openbare

plein dat v
´
o

´
or de Waterpoort is,

van het aanbreken van de dagr

tot de middag, in tegenwoordig-
heid van de mannen en de vrou-
wen en de anderen die begrip
hadden; en het gehele volk leen-
de het oors aan het boek van
de wet. 4 En _Ezra, de afschrĳ-
ver, bleef op een houten podium
staan,t dat men voor die gelegen-
heid gemaakt had; en naast hem
stonden Matt _ithja en S _ema en
An _aja en Ur _ia en Hilk _ia en Ma

¨
a-

s _eja aan zĳn rechterzĳde, en aan
zĳn linkerzĳde Ped _aja en M _isa

¨
el

en Malk _iau en H _asumv en Has-
badd _ana, Zachar _ia [en] Mes _ul-
lam.

5 Toen opendew _Ezra het boek
voor de ogen van het gehele
volk, want hĳ stond hoger dan
het gehele volk; en toen hĳ het
opende, stond het gehele volk
op.x 6 Daarna zegende _Ezra Je-
hovah,y de [ware] God, de grote
[God], waarop het gehele volk
antwoordde: „Amen! Amen!”,z

terwĳl zĳ de handen ophieven.a

Toen bogen zĳ diepb en wierpen
zich voor Jehovah neer met het
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aangezicht ter aarde.a 7 En J _e-
sua en B _ani en Ser _ebja,b J _amin,
_Akkub, S _abbethai, Hod _ia, Ma

¨
as _e-

ja, Kel _ita, Az _arja, J _ozabad,c H _a-
nan, Pel _aja,d ja, de levieten, ver-
klaarden de wet aan het volk,e

terwĳl het volk overeind stond.f

8 En zĳ bleven voorlezeng uit het
boek, uit de wet van de [ware]
God; het werd toegelicht en er
werd betekenis [in] gelegd; en zĳ
bleven het voorgelezene begrĳ-
pelĳk maken.h

9 Toen zeiden Nehem _ia,i dat
is de Tirsj _atha,j en de priester
_Ezra,k de afschrĳver, en de le-
vieten die het volk onderricht
gaven, tot heel het volk: „Deze,
ja, deze dag is voor Jehovah, UW

God, heilig.l Weest niet treurig
en weent niet.”m Want het gehele
volk weende toen zĳ de woorden
van de wet hoorden.n 10 Ver-
volgens zei hĳ tot hen: „Gaat
heen, eet het vette en drinkt het
zoete, en zendt deleno aan dege-
ne voor wie niets is bereid; want
deze dag is heilig voor onze Heer,
en gevoelt geen smart, want de
vreugde van Jehovah is UW ves-
ting.” 11 En de levieten leg-
den het gehele volk het zwĳgen
op, door te zeggen: „Weest stil!,
want deze dag is heilig; en ge-
voelt geen smart.” 12 Het ge-
hele volk ging dus heen om te
eten en te drinken en om delen
te zendenp en grote vreugde te
bedrĳven,q want zĳ hadden de
woorden die men hun had be-
kendgemaakt, begrepen.r

13 En op de tweede dag verza-
melden zich de hoofden van de
vaderen van het gehele volk, de
priesters en de levieten bĳ _Ezra,
de afschrĳver, ja, om inzicht te
verwerven in de woorden van de
wet.s 14 Toen vonden zĳ in
de wet die Jehovah door bemidde-
ling van M _ozes had geboden, ge-
schrevent dat de zonen van _Isra

¨
el

tĳdens het feest in de zevende
maandu in loofhutten moesten
wonen,v 15 en dat zĳ een pro-
clamatiew moesten uitvaardigen
en in al hun steden en in Jer _uza-

lema een oproep moesten laten
rondgaan, die luidde: „Trekt uit
naar het berglandb en haalt olĳf-
bladerenc en de bladeren van
oliehoudende bomen en mirte-
bladeren en palmbladeren en de
bladeren van wĳdvertakte bo-
men, om loofhutten te maken,
naar hetgeen geschreven staat.”

16 Toen trok het volk uit en
haalde [ze] en maakte zich loof-
hutten, ieder op zĳn eigen dakd

en op hun binnenplaatsen en in
de voorhovene van het huis van
de [ware] God en op het open-
bare pleinf van de Waterpoortg

en op het openbare plein van de
Efra

¨
ımpoort.h 17 Zo maakte de

gehele gemeente van hen die uit
de gevangenschap waren terug-
gekomen loofhutten, en zĳ gin-
gen in de loofhuttenwonen; want
de zonen van _Isra

¨
el hadden zo

niet gedaan sinds de dagen van
J _ozua, de zoon van Nun,i tot op
die dag, zodat er een zeer uit-
bundig vreugdebetoon ontstond.j

18 En dag aan dag werd er voor-
gelezen uit het boek van de wet
van de [ware] God,k van de eer-
ste dag tot de laatste dag; en zĳ
bleven het feest zeven dagen vie-
ren, en op de achtste dag was er
een plechtige vergadering, over-
eenkomstig de regel.l

9 En op de vierentwintigste
dag van deze maandm verza-

melden de zonen van _Isra
¨
el zich

onder vastenn en in zakkeno [ge-
kleed] en met aardep op zich.
2 En het zaad van _Isra

¨
el zonder-

de zich voorts van alle buitenlan-
dersq af,r en zĳ traden toe en de-
den belĳdeniss van hun eigen
zondent en de dwalingen van
hun vaderen.u 3 Toen gingen
zĳ op hun plaats staanv en zĳ la-
zenvoor uit het boek van dewetw

van Jehovah, hun God, een vier-
de deel van de dag;x en een vier-
de deel deden zĳ belĳdenisy en
bogen zich neer voor Jehovah,
hun God.z
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4 Toen gingen J _esua en B _ani,
K _admi

¨
el, Seb _anja, B _unni, Ser _eb-

ja,a B _ani [en] Ken _ani staan op de
verhogingb der levieten en riepen
met luider stemc tot Jehovah, hun
God. 5 En de levieten J _esua en
K _admi

¨
el, B _ani, Has _abneja, Ser _eb-

ja, Hod _ia, Seb _anja [en] Peth _ahja
zeiden vervolgens: „Staat op, ze-
gentd Jehovah, UW God, van on-
bepaalde tĳd tot onbepaalde tĳd.e

En men zegene uw glorierĳke
naam,f die boven alle zegen en lof
verheven is.

6 Gĳ alleen zĳt Jehovah;g gĳ-
zelf hebt de hemel gemaakt,h [ja]
de hemel der hemelen, en heel
zĳn heerleger,i de aardej en al wat
daarop is,k de zee

¨
enl en al wat

daarin is;m en gĳ houdt dat alles in
het leven; en het heerlegern van
de hemel buigt zich voor u neer.
7 Gĳ zĳt Jehovah, de [ware] God,
die _Abram hebt uitgekozeno en
hemuit Ur der Chaldee

¨
en hebt ge-

leidp en hem de naam _Abraham
hebt gegeven.q 8 En gĳ hebt zĳn
hart getrouw bevonden voor uw
aangezicht;r daarom werd het ver-
bonds met hem gesloten om [hem]
het land van de Kana

¨
anieten, de

Hethieten, de Amorieten en de
Ferezieten en de Jebusieten en
de Girgasieten te geven, om [het]
aan zĳn zaad te geven;t en gĳ
hebt uw woorden voorts gestand
gedaan, omdat gĳ rechtvaardig
zĳt.u

9 Gĳ hebt de ellende van onze
voorvaders in Eg _ypte dan ook ge-
zien,v en hun luide geroep bĳ
de Rode Zee gehoord.w 10 Toen
hebt gĳ tekenen en wonderen ge-
geven tegen Farao en al zĳn die-
naren en heel het volk van zĳn
land,x want gĳ wist dat zĳ over-
moedig tegen hen gehandeld had-
den;y en gĳ hebt u voorts een
naam gemaaktz zoals op deze dag.
11 En de zee hebt gĳ voor hen
gespleten,a zodat zĳ midden door
de zee over het droge land zĳn
overgetrokken;b en hun achter-
volgers hebt gĳ in de diepte ge-
slingerd,c als een steend in gewel-
dige wateren.e 12 En door een

wolkkolom hebt gĳ hen geleid
overdag,a en door een vuurzuil
’s nachts,b om voor hen de weg
te verlichtenc waarlangs zĳ moes-
ten gaan. 13 En op de berg S _ina

¨
ı

zĳt gĳ neergedaaldd en hebt van-
uit de hemel met hen gesprokene

en hun vervolgens rechtvaardige
rechterlĳke beslissingenf en wet-
ten van waarheid,g goede voor-
schriftenh en geboden gegeven.i

14 En uw heilige sabbatj hebt gĳ
hun bekendgemaakt, en geboden
en voorschriften en een wet hebt
gĳ hun geboden door bemiddeling
van uw knecht M _ozes.k 15 En
brood uit de hemel hebt gĳ hun
gegeven voor hun honger,l en wa-
ter uit de steile rots hebt gĳ voor
hen te voorschĳn gebracht voor
hun dorst,m en gĳ hebt hun ver-
volgens gezegd, het land binnen
te gaann en in bezit te nemen
waaromtrent gĳ uw hand [in een
eed] had opgeheven om [het] hun
te geven.o

16 En zĳzelf, ja onze voorva-
ders, hebben overmoedig gehan-
deldp en hun nek voorts verhard,q

en zĳ hebben naar uw geboden
niet geluisterd. 17 Zĳ weiger-
den dus te luisteren,r en zĳ dach-
ten niets aan uw wonderdaden die
gĳ ten aanzien van hen hadt ver-
richt, maar zĳ verhardden hun
nekt en stelden een hoofd aan,u om
naar hun dienstbaarheid in Eg _yp-
te terug te keren. Maar gĳ zĳt
een God van daden van verge-
ving,v goedgunstigw en barmhar-
tig,x langzaam tot toorny en over-
vloedigz in liefderĳke goedheid,
en gĳ hebt hen niet verlaten.a

18 Ja, toen zĳ zich een gegoten
beeld van een kalf gemaakt had-
denb en gingen zeggen: ’Dit is uw
God die u uit Eg _ypte heeft op-
gevoerd’,c en zĳ vervolgens gro-
te daden van minachting bedre-
ven, 19 hebt gĳ, ja gĳ, in uw
overvloedige barmhartigheid hen

q De 9:6; Han 7:39; Han 7:51; r Nu 14:11; Nu 14:41;

s Ps 78:11; t De 31:27; u Nu 14:4; v Nu 14:18; Ps
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78:38; y Ps 145:8; Jo
¨
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in de wildernis niet verlaten.a De
wolkkolom zelf week niet van bo-
ven hen overdag, om hen op de
weg te leiden,b noch de vuurzuil
’s nachts, om voor hen de weg te
verlichten waarlangs zĳ moesten
gaan.c 20 En uw goede geestd

hebt gĳ gegeven om hen behoed-
zaam te maken, en uw manna
hebt gĳ aan hun mond niet ont-
houden,e en water hebt gĳ hun
gegeven voor hun dorst.f 21 En
veertigg jaar lang hebt gĳ hen in
de wildernis van voedsel voorzien.
Het heeft hun aan niets ontbro-
ken.h Zelfs hun kleren versleten
nieti en zelfs hun voeten zwollen
niet op.j

22 En gĳ hebt hun voorts ko-
ninkrĳken en volken gegeven,k

en die stuk voor stuk [aan hen]
toebedeeld,l zodat zĳ het land van
S _ihon in bezit namen,m ja, het
land van de koning van H _esbon,n

en het landvan Og,o de koning van
B _asan.p 23 En hun zonen hebt
gĳ zo talrĳk gemaakt als de ster-
ren aan de hemel.q Toen hebt gĳ
hen in het land gebrachtr waar-
omtrent gĳ hun voorvaders be-
loofd hadts dat [zĳ] het zouden
binnengaan om het in bezit te ne-
men. 24 Hun zonent kwamen er
dus binnen en namen het land in
bezit,u en gĳ hebt vervolgens de
bewoners van het land, de Kana

¨
a-

nieten,v voor hun aangezicht on-
derworpenw en hen in hun hand
gegeven, ja, hun koningenx en de
volken van het land,y om met hen
te doen naar hun welgevallen.z

25 En zĳ namen voorts versterk-
te stedena in en een vette bo-
demb en namen huizen in bezit, vol
met allerlei goede dingen,c uitge-
houwen regenbakken,d wĳngaar-
den en olĳfbosjese en bomen voor
voedsel in overvloed, en zĳ gin-
gen eten en werden verzadigdf en
werden vetg en gingen een weelde-
rig leven leiden, in uw grote goed-
heid.h

26 Maar zĳ werden ongehoor-
zaami en weerspannig tegen uj

en bleven uw wet achter hun
rug werpen,k en uw eigen pro-

feten, die tegen hen getuigden
om hen tot u terug te brengen,a

doodden zĳ;b en zĳ bleven daden
van grote minachting bedrĳven.c

27 Hiervoor hebt gĳ hen in de
hand van hun tegenstanders ge-
geven,d die hen bleven benau-
wen;e maar ten tĳde van hun be-
nauwdheid riepen zĳ telkens luid
tot u,f en gĳ, van uw kant, hoor-
de dan vanuit de hemel zelf;g en
naar uw overvloedige barmhar-
tigheidh hebt gĳ hun dan redders
gegeven,i die hen telkens uit de
hand van hun tegenstanders red-
den.j

28 Maar zodra zĳ rust had-
den, gingen zĳ opnieuw doen wat
kwaad is voor uw aangezicht,k en
dan liet gĳ hen weer aan de hand
van hun vĳanden over, die hen
weer vertrapten.l Dan keerden zĳ
weer terug en riepen tot u om
hulp,m en gĳ, van uw kant, hoor-
de dan vanuit de hemeln zelf en
bevrĳdde hen naar uw overvloedi-
ge barmhartigheid, telkens weer.o

29 Hoewel gĳ tegen hen bleeft ge-
tuigen,p om hen terug te bren-
gen tot uw wet,q hebben zĳ, van
hun kant, zelfs overmoedig gehan-
deldr en naar uw geboden niet ge-
luisterd; en tegen uw eigen rech-
terlĳke beslissingens zondigden
zĳ,t door welke een mens, zo hĳ
ze zal doen, ook moet leven.u En
zĳ bleven een weerbarstige schou-
der bieden,v en hun nek verhard-
den zĳ,w en zĳ luisterden niet.x

30 Maar gĳ waart vele jaren toe-
gevend jegens heny en bleeft tegen
hen getuigenz door uw geest, door
bemiddeling van uw profeten, en
zĳ gaven geen gehoor.a Ten slot-
te hebt gĳ hen in de hand van
de volken der landen gegeven.b

31 En in uw overvloedige barm-
hartigheid hebt gĳ hen niet uit-
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geroeida en hen niet verlaten;b

want gĳ zĳt een goedgunstigec

en barmhartiged God.

32 Ennu, o onzeGod, de grote,e

sterkef en vrees inboezemendeg

God, die het verbondh en de lief-
derĳke goedheidi in acht neemt,
laat al de moeilĳkheden die ons,j

onze koningen,k onze vorstenl en
onze priestersm en onze profetenn

en onze voorvaderso en uw ge-
hele volk getroffen hebben sinds
de dagen van de koningen van
Ass _yri

¨
e tot op deze dag,p niet ge-

ring schĳnen voor uw aangezicht.q

33 En gĳ zĳt rechtvaardigr met
betrekking tot alles wat ons over-
komen is, want op een getrou-
we wĳzes hebt gĳ gehandeld, en
wĳ zĳn het die goddeloos hebben
gehandeld.t 34 Wat onze konin-
gen, onze vorsten, onze priesters
en onze voorvaders aangaat,u zĳ
hebben niet naar uw wet gehan-
deld,v noch aandacht geschon-
ken aan uw gebodenw of aan uw
getuigenissen waarmee gĳ tegen
hen hebt getuigd.x 35 En zĳzelf
— zĳ hebben gedurende hun ko-
ninkrĳky en te midden van uw
overvloedige goede dingenz die
gĳ hun geschonken hadt en in
het ruime en vette landa dat gĳ
hun ter beschikking hadt gesteld,
u niet gediendb en zich niet van
hun slechte praktĳken afgekeerd.c

36 Zie! Wĳ zĳn heden slaven;d en
wat het land betreft dat gĳ aan
onze voorvaders hebt gegeven
om de vrucht en het goede daar-
van te eten, zie! wĳ zĳn daarin sla-
ven,e 37 en de opbrengst ervan
is overvloedigf voor de koningeng

die gĳ wegens onze zonden over
ons hebt gesteld,h en over ons li-
chaam heersen zĳ en over onze
huisdieren, naar hun welgeval-
len, en wĳ zĳn in grote benauwd-
heid.i

38 Met het oog op dit alles
gaan wĳ daarom een betrouwba-
re overeenkomst aan,j zowel in
geschrifte als bekrachtigd met
het zegelk van onze vorsten, onze
levieten [en] onze priesters.”l

10 Die het nu met hun zegel
bekrachtigden,a waren:

Nehem _ia,b de Tirsj _atha,c de zoon
van Hach _alja,d

En Zedek _ia, 2 Ser _aja,e Az _ar-
ja, Jerem _ia, 3 P _ashur, Am _ar-
ja, Malk _ia, 4 H _attus, Seb _anja,
M _alluch, 5 H _arim,f M _eremoth,
Ob _adja, 6 D _ani

¨
el,g G _innethon,

B _aruch, 7 Mes _ullam, Ab _ia, M _i-
jamin, 8 Ma _

¨
azja, B _ilgai [en] Se-

m _aja; dit waren de priesters.

9 Ook de levieten: J _esua,h de
zoon van Az _anja, B _innu

¨
ı van

de zonen van H _enadad,i K _ad-
mi

¨
el 10 en hun broeders Se-

b _anja,j Hod _ia, Kel _ita, Pel _aja, H _a-
nan, 11 M _icha, R _ehob, Has _abja,
12 Z _akkur, Ser _ebja,k Seb _anja,
13 Hod _ia, B _ani [en] Ben _inu.

14 De hoofden van het volk:
P _aros, P _ahath-M _oab,l _Elam, Z _at-
tu, B _ani, 15 B _unni, _Azgad, B _e-
bai, 16 Ad _onia, B _igvai, _Adin,
17 _Ater, Hizk _ia, _Azzur, 18 Ho-
d _ia, H _asum, B _ezai, 19 H _arif,
_Anathoth, N _ebai, 20 Magp _ias,
Mes _ullam, H _ezir, 21 Mesez _a-
be

¨
el, Z _adok, Jadd _ua, 22 Pel _at-

ja, H _anan, An _aja, 23 Hos _ea,
Han _anja, H _assub, 24 Hall _ohes,
P _ilha, S _obek, 25 R _ehum, Ha-
s _abna, Ma

¨
as _eja, 26 en Ah _ia, H _a-

nan, _Anan, 27 M _alluch, H _arim,
B _a

¨
ana.

28 Wat de rest van het volk
betreft, de priesters,m de levie-
ten,n de poortwachters,o de zan-
gers,p de N _ethinimq en iedereen
die zich afzonderde van de vol-
ken der landenr tot de wets van
de [ware] God, hun vrouwen, hun
zonen en hun dochters, ieder-
een die kennis [en] begrip had,t

29 zĳ sloten zich aan bĳ hun
broeders,u hun majestueuzen,v en
kwamen onder [de verplichting
van] een vloekw en een eed,x om te
wandelen in de wet van de [ware]
God, die door de hand van M _ozes,
de knecht van de [ware] God, ge-
geven was,y en om alle geboden
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van Jehovah, onze Heer,a en zĳn
rechterlĳke beslissingen en zĳn
voorschriftenb te onderhoudenc en
te volbrengen; 30 en [beloofden]
dat wĳ onze dochters niet aan de
volken van het land zouden ge-
ven, en hun dochters niet voor
onze zonen zouden nemen.d

31 Wat de volken van het lande

betreft die op de sabbatdag koop-
waren en allerlei granen ten ver-
koop brachten, wĳ zouden op de
sabbatf of op een heilige dagg

niets van hen nemen, en wĳ zou-
den afstand doen van het zeven-
de jaarh en van de schuld van
iedere hand.i

32 Ook legden wĳ onszelf gebo-
den op om, ieder van ons, jaarlĳks
een derde deel van een sikkel voor
de dienst van het huis van onze
God te geven,j 33 voor het sta-
pelbroodk en het bestendig graan-
offerl en het bestendig brandoffer
van de sabbatten,m de nieuwe ma-
nen,n voor de vastgestelde fees-
teno en voor de heiligep dingen en
voor de zondeoffersq om verzoe-
ning voor _Isra

¨
el te bewerken, en

voor heel het werk van het huis
van onze God.r

34 Ook wierpen wĳ het lots

betreffende de levering van het
houtt dat de priesters, de levieten
en het volk naar het huis van onze
God zouden brengen, volgens het
huis van onze voorvaders, op de
vastgestelde tĳden, jaar op jaar,
om [het] te verbranden op het al-
taar van Jehovah, onze God,u naar
hetgeen geschreven staat in de
wet;v 35 en om de eerste rĳpe
vruchten van onze grondw en de
eerste rĳpe vruchten van alle
vrucht van elke boomsoort,x jaar
op jaar, naar het huis van Jeho-
vah te brengen; 36 en de eerst-
geboreneny van onze zonen en van
onze huisdieren,z naar hetgeen ge-
schreven staat in de wet,a en de
eerstgeborenen van onze rund-
vee- en onze kleinveekudden,b om
[ze] naar het huis van onze God
te brengen, naar de priesters die
dienst deden in het huis van onze
God.c 37 Ook de eerstelingen
van ons grofgemalen meeld en

onze bĳdragena en de vrucht van
elke boomsoort,b nieuwe wĳnc en
olied zouden wĳ naar de priesters
brengen, naar de eetzalene van
het huis van onze God; ook het
tiende deel van [dat wat afkom-
stig is van] onze bodem naar de
levieten,f daar zĳ, de levieten, de-
genen zĳn die een tiende ontvan-
gen in al onze landbouwsteden.

38 En de priester, de zoon van
A _

¨
aron, moet zich bĳ de levie-

ten bevinden wanneer de levie-
ten een tiende ontvangen; en
de levieten zelf dienen een tiende
van de tiende naar het huis van
onze God te brengen,g naar de
eetzalenh van het voorraadhuis.
39 Want naar de eetzalen dienen
de zonen van _Isra

¨
el en de zonen

van de levieten de bĳdragei van
het koren, de nieuwe wĳnj en de
olie te brengen, en daar is het
gerei van het heiligdom en zĳn
de dienstdoendek priesters en de
poortwachtersl en de zangers;m

en wĳ dienen het huis van onze
God niet te veronachtzamen.n

11 De vorsteno van het volk
nu woonden in Jer _uzalem;p

maar wat de rest van het volk be-
treft, zĳ wierpen het lotq om er
´
e

´
en op elke tien naar toe te bren-

gen ten einde in Jer _uzalem, de
heilige stad,r te wonen, en de ne-
gen andere delen in de andere ste-
den. 2 Bovendien zegendes het
volkal de mannen die zichvrĳwil-
lig aanbodent om in Jer _uzalem te
wonen.

3 En dit zĳn de hoofden van
het rechtsgebiedu die in Jer _uza-
lem woonden;v maar in de ste-
den van J _uda woonden, ieder op
zĳn eigen bezit, in hun steden:w

_Isra
¨
el,x de priestersy en de levie-

ten,z en deN _ethinima en de zonen
van de knechten van S _alomo.b

4 Ook woonden in Jer _uzalem
sommigenvan de zonen van J _uda
en sommigen van de zonen van
B _enjamin.c Van de zonen van
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J _uda waren er: Ath _aja, de zoon
van Uzz _ia, de zoon van Zachar _ia,
de zoon van Am _arja, de zoon van
Sef _atja, de zoon van Mah _alalel,
van de zonen van P _erez;a 5 en
Ma

¨
as _eja, de zoon van B _aruch, de

zoon van K _olhoz
´
e, de zoon van

Haz _aja, de zoon van Ad _aja, de
zoon van J _ojarib, de zoon van Za-
char _ia, de zoon van de Selaniet.
6 Al de zonen van P _erez die in
Jer _uzalem woonden, waren vier-
honderd achtenzestig bekwame
mannen.

7 En dit waren de zonen van
B _enjamin:b S _allu, de zoonvan Me-
s _ullam,c de zoonvan J _o

¨
ed, de zoon

van Ped _aja, de zoon van Kol _aja,
de zoon van Ma

¨
as _eja, de zoon van

_Ithi
¨
el, de zoon van Jes _aja; 8 en

na hem G _abbai [en] S _allai, ne-
genhonderdachtentwintig; 9 en
J _o

¨
el, de zoon van Z _ichri, een op-

ziener over hen, en J _uda, de zoon
van Hassen _ua, als tweede over de
stad.

10 Van de priesters: Jed _aja,
de zoon van J _ojarib,d J _achin,e

11 Ser _aja, de zoon van Hilk _ia, de
zoon van Mes _ullam,f de zoon van
Z _adok,g de zoon van M _erajoth,
de zoon van Ah _itub,h een leider
van het huis van de [ware] God;
12 en hun broeders, die het werk
in het huis verrichtten,i acht-
honderd twee

¨
entwintig; en Ad _a-

ja, de zoon van Jer _oham,j de zoon
van Pel _alja, de zoon van _Amzi,
de zoon van Zachar _ia, de zoon
vanP _ashur,k de zoonvanMalk _ia,l

13 en zĳn broeders, hoofden van
vaderlĳke huizen,m tweehonderd
twee

¨
enveertig, en Am _assai, de

zoon van Az _are
¨
el, de zoon van

_Ahzai, de zoon van Mesill _emoth,
de zoon van _Immer, 14 en hun
broeders, dappere, sterke man-
nen,n honderd achtentwintig, en
er was een opzienero over hen,
Z _abdi

¨
el, de zoon van de groten.

15 En van de levieten:p Sem _a-
ja, de zoon van H _assub, de zoon
van Azr _ikam, de zoon van Has _ab-
ja,q de zoon van B _unni, 16 en
S _abbethair en J _ozabad,s van de
hoofden van de levieten, [ge-

steld] over de aangelegenheden
buiten het huis van de [ware]
God; 17 en Matt _anjaa zelf, de
zoonvan M _icha, de zoonvan Z _ab-
di, de zoon van _Asaf,b de leider
van het lof[gezang],c hief de lof-
prĳzing aan bĳ het gebed,d en
Bakb _ukja was de tweede onder
zĳn broeders, en _Abda, de zoon
van Samm _ua, de zoon van G _alal,e

de zoon van Jed _uthun.f 18 Al
de levieten in de heilige stadg wa-
ren tweehonderd vierentachtig
[in getal].

19 En de poortwachtersh waren
_Akkub, T _almoni en hun broeders,
die de wacht hielden in de poor-
ten:j honderd twee

¨
enzeventig.

20 En de overigen van _Isra
¨
el,

van de priesters [en] van de levie-
ten, waren in alle andere steden
van J _uda, ieder in zĳn eigen erfe-
lĳk bezit.k 21 En de N _ethiniml

woonden op de _Ofel;m en Z _iha en
G _ispa waren over de N _ethinim
[gesteld].

22 En de opzienern van de le-
vieten in Jer _uzalem was _Uzzi, de
zoon van B _ani, de zoon van Ha-
s _abja, de zoon van Matt _anja,o de
zoon van M _icha,p van de zonen
van _Asaf,q de zangers,r met be-
trekking tot het werk in het huis
van de [ware] God. 23 Want er
was een gebod van de koning ten
behoeve van hen,s en er was een
vaste voorziening voor de zangers
naar de eis van elke dag.t 24 En
Peth _ahja, de zoon van Mesez _a-
be

¨
el, van de zonen van Z _era, de

zoon van J _uda, stond de koning
terzĳde voor elke zaak van het
volk.

25 En wat de nederzettingenu

op hun velden betreft, er woonden
sommigen van de zonen van J _uda
in K _irjath- _Arbav en zĳn onderho-
rige plaatsen en in D _ibon en zĳn
onderhorige plaatsen en in Je-
k _abze

¨
elw en zĳn nederzettingen,

26 en in J _esua en in M _oladax en
in Beth-P _elety 27 en in H _azar-
S _ualz en in Bers _ebaa en zĳn onder-
horige plaatsen 28 en in Z _iklagb

en in Mech _ona en zĳn onderho-
rige plaatsen 29 en in En-R _im-
monc en in Z _orad en in J _armuth,e
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30 Zan _oah,a Ad _ullamb en hun ne-
derzettingen, L _achisc en zĳn vel-
den, Az _ekad en zĳn onderhorige
plaatsen. Zĳ dan legerden zich
vanBers _eba helemaal tot aan het
dal van H _innom.e

31 En de zonen van B _enjamin
waren van G _ebaf af [in] M _ich-
masg en _Ajah en B _etheli en zĳn
onderhorige plaatsen, 32 _Ana-
thoth,j Nob,k An _anja, 33 H _azor,
R _ama,l Gitt _a

¨
ım,m 34 H _adid, Z _e-

bo
¨
ım, Neb _allat, 35 Lodn en _Ono,o

het dal van de handwerkslieden.
36 En van de levieten waren er
afdelingen van J _uda voor B _enja-
min.

12 En dit waren de priesters
en de levieten die met Ze-

rubb _abel,p de zoon van Se _althi
¨
el,q

en J _esuar opgetrokken waren: Se-
r _aja, Jerem _ia, _Ezra, 2 Am _arja,s

M _alluch, H _attus, 3 Sech _anja,
R _ehum, M _eremoth, 4 _Iddo, G _in-
nethoi, Ab _ia, 5 M _ijamin, Ma _

¨
ad-

ja, B _ilga, 6 Sem _aja,t en J _ojarib,
Jed _aja,u 7 S _allu, _Amok,v Hilk _ia,
Jed _aja.w Dit waren de hoofden van
de priesters en hun broeders in de
dagen van J _esua.x

8 En de levieten waren: J _e-
sua,y B _innu

¨
ı,z K _admi

¨
el,a Ser _ebja,

J _uda, Matt _anja,b [gesteld] over
de dankzegging, hĳ en zĳn broe-
ders. 9 En Bakb _ukja en _Unni,
hun broeders, waren tegenover
henvoor wachtdiensten. 10 J _e-
sua zelf werd de vader van J _oja-
kim,c en J _ojakim zelf werd de va-
der van _Eljasib,d en _Eljasib van
J _ojada.e 11 En J _ojada zelf werd
de vader van J _onathan, en J _ona-
than zelf werd de vader van Jad-
d _ua.f

12 En in de dagen van J _ojakim
waren er priesters, de hoofden
van de vaderlĳke huizen:g voor Se-
r _aja:h Mer _aja; voor Jerem _ia: Ha-
n _anja; 13 voor _Ezra:i Mes _ullam;
voor Am _arja: Joh _anan; 14 voor
Mall _uchi: J _onathan; voor Seb _an-
ja:j J _ozef; 15 voor H _arim:k _Adna;
voor M _erajoth: H _elkai; 16 voor
_Iddo: Zachar _ia; voor G _innethon:
Mes _ullam; 17 voor Ab _ia:l Z _ichri;

voor M _injamin: ——; voor Mo _adja:
P _iltai; 18 voor B _ilga:a Samm _ua;
voor Sem _aja: J _onathan; 19 en
voor J _ojarib: M _attenai; voor Jed _a-
ja:b _Uzzi; 20 voor S _allai: K _allai;
voor _Amok: H _eber; 21 voor Hil-
k _ia: Has _abja; voor Jed _aja:c Neth _a-
ne

¨
el.

22 De levieten in de dagen van

_Eljasib,d J _ojadae en Joh _anan en
Jadd _uaf werden opgeschreven
als hoofden van vaderlĳke hui-
zen, ook de priesters, tot aan het
koningschap van Dar _ius de Pers.

23 De zonen van L _evi als hoof-
den van de vaderlĳke huizeng wer-
den opgeschreven in het boek
van de aangelegenheden der tĳ-
den, zelfs tot op de dagen van
Joh _anan, de zoon van _Eljasib.
24 En de hoofden van de levieten
waren: Has _abja, Ser _ebjah en J _e-
sua, de zoon van K _admi

¨
el,i en hun

broeders tegenover hen om lof te
brengen [en] dank te zeggen naar
het gebodj van D _avid, de man van
de [ware] God, wachtgroep cor-
responderend met wachtgroep.
25 Matt _anjak en Bakb _ukja, Ob _ad-
ja, Mes _ullam, T _almon, _Akkubl

hielden de wacht als poortwach-
ters,m een wachtgroep bĳ de ma-
gazĳnenvan de poorten. 26 De-
zen waren er in de dagen van
J _ojakim,n de zoon van J _esua,o de
zoonvan J _ozadak,p en in de dagen
van de stadhouder Nehem _iaq en
de priester _Ezra,r de afschrĳver.s

27 En bĳ de inwĳdingt van de
muur van Jer _uzalem zocht men
de levieten, om hen uit al hun
plaatsen naar Jer _uzalem te bren-
gen ten einde een inwĳding
te verrichten en vreugde te be-
drĳven, ja, met dankzeggingenu

en met gezang,v cimbalen [en]
snaarinstrumentenw en met har-
pen.x 28 En de zonen van de
zangers verzamelden zich voorts
zelfs vanuit het District,y van-
uit de omstreken van Jer _uzalem
en vanuit de nederzettingen van
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de Netofathieten,a 29 en van-
uit Beth-G _ilgalb en vanuit de vel-
den van G _ebac en Azm _aveth,d

want er waren nederzettingene

die de zangers zich rondom Jer _u-
zalem hadden gebouwd. 30 En
de priesters en de levieten reinig-
denf zich voorts en reinigden het
volkg en de poortenh en de muur.i

31 Toen liet ik de vorstenj van
J _uda op de muur komen. Ver-
der stelde ik twee grote dank-
korenk en optochten op, [en het
ene liep] naar rechts op de muur
naar de Aspoort.l 32 En Hos _a-
ja en de helft van de vorsten van
J _uda gingen achter hen lopen,
33 ook Az _arja, _Ezra en Mes _ul-
lam, 34 J _uda en B _enjamin en
Sem _aja en Jerem _ia; 35 ook van
de priesterzonen met de trompet-
ten:m Zachar _ia, de zoon van J _o-
nathan, de zoon van Sem _aja, de
zoon van Matt _anja, de zoon van
Mich _aja, de zoon van Z _akkur,n

de zoon van _Asaf,o 36 en zĳn
broeders Sem _aja en Az _are

¨
el, M _i-

lalai, Gil _alai, M _a
¨
ai, Neth _ane

¨
el

en J _uda, Han _ani, met de voor
de zang dienende instrumentenp

van D _avid, de man van de [wa-
re] God; en _Ezra,q de afschrĳ-
ver, voor hen uit. 37 En bĳ de
Bronpoortr en recht voor zich uit
beklommen zĳ de Trappens van
de Stad van D _avidt daar waar
de muur omhooggaat boven het
Huis van D _avid en helemaal tot
aan deWaterpoortu in het oosten.

38 En het andere dankkoorv

liep voorop, en ik daarachter, als-
ook de helft van het volk, op de
muur over de Bakovenstorenw en
verder tot aan de Brede Muur,x

39 en over de Efra
¨
ımpoorty en

verder tot aan de Poort van de
Oude [Stad]z en helemaal tot aan
de Vispoorta en de Hanane

¨
elto-

renb en de Mea-torenc en verder
tot aan de Schaapspoort;d en zĳ
kwamen tot staan bĳ de Poort
van de Wacht.

40 Ten slotte kwamen de twee
dankkorene tot staan bĳ het huisf

van de [ware] God, ook ik en de
helft van de regenten met mĳ,g

41 en de priesters _Eljakim, Ma
¨
a-

s _eja, M _injamin, Mich _aja, Elj _o
¨
enai,

Zachar _ia, Han _anja met de trom-
petten,a 42 en Ma

¨
as _eja en Se-

m _aja, en Ele _azar en _Uzzi en Joh _a-
nan en Malk _ia en _Elam en _Ezer.
En de zangers met de opziener
Jizr _ahja lieten zich voortdurend
horen.b

43 Voorts offerden zĳ op die dag
grote slachtoffersc en verheugden
zich,d want de [ware] God zelf had
gemaakt dat zĳ zich konden ver-
heugen met grote vreugde.e En
ook de vrouwenf en de kindereng

zelf verheugden zich, zodat het
vreugdebetoon van Jer _uzalem in
de verte gehoord kon worden.h

44 Verder werden er op die dag
mannen aangesteld over de za-
leni voor de voorraden,j voor de
bĳdragen,k voor de eerstelingenl

en voor de tienden,m om daar-
in uit de velden van de steden
het [door] de wet [vereiste] deel
voor de priesters en de levie-
tenn bĳeen te zamelen;o want het
vreugdebetoon van J _uda was we-
gens de dienstdoende priesters
en levieten.p 45 En zĳ gingen
de plicht jegens hun God en de
plichtq met betrekking tot de rei-
niging waarnemen,r ook de zan-
gerss en de poortwachters,t naar
het gebod van D _avid [en] zĳn
zoon S _alomo. 46 Want in de da-
gen van D _avid en _Asaf, in de tĳd
van weleer, waren er hoofden van
de zangersu en het loflied en de
dankzeggingen aan God.v 47 En
geheel _Isra

¨
el gaf in de dagen van

Zerubb _abelw en in de dagen van
Nehem _iax het deel van de zangersy

en van de poortwachters,z naar
de behoeften van elke dag, en hei-
ligde [dat] voor de levieten;a en
de levieten heiligden [het] voor de
zonen van A _

¨
aron.

13 Op die dag werd er uit het
boekb van M _ozes gelezenc

ten aanhoren van het volk; en
men vond daarin geschreven dat
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de Ammonieta en de Moabietb tot
onbepaalde tĳd niet in de gemeen-
te van de [ware] God mochten ko-
men,c 2 want zĳ waren de zonen
van _Isra

¨
el niet met brood en met

waterd tegemoet gekomen,e maar
hadden vervolgens B _ileam tegen
hen gehuurdf om kwaad over hen
af te smeken.g Maar onze God ver-
anderde de vervloeking in een ze-
gen.h 3 Het geschiedde dan dat
zodra zĳ de weti hoorden, zĳ ertoe
overgingen het gehele gemengde
gezelschap van _Isra

¨
el af te zonde-

ren.j

4 Voordien nu was _Eljasib,k de
priester belast met de zorg voor
een eetzaall van het huis van onze
God, een verwant van Tob _ia;m

5 en hĳ richtte toen een grote
eetzaal voor hem in,n waarin men
vroeger het graanoffero placht te
leggen, de geurige hars en het ge-
rei en de tienden van het koren,
de nieuwe wĳnp en de olie,q waar
de levietenr en de zangers en de
poortwachters recht op hebben,
en de bĳdrage voor de priesters.

6 En al die [tĳd] bevond ik mĳ
niet in Jer _uzalem, want in het
twee

¨
endertigstes jaar van Arta-

x _erxes,t de koning van B _abylon,
kwam ik bĳ de koning, en enige
tĳd later vroeg ik de koning ver-
lof.u 7 Toenkwam ik naar Jer _u-
zalemen bemerkte het kwaad dat
_Eljasibv ten gunste van Tob _iaw be-
dreven had, door voor hem een
zaal in te richten in het voorhof
van het huisx van de [ware] God.
8 En het scheen mĳ zeer kwaad
toe.y Daarom wierpz ik al het
huisraad van Tob _ia uit de eetzaal.
9 Daarna gaf ik bevel en reinigdea

men de eetzalen;b en ik plaatste
daar toen het gereic van het huis
van de [ware] God terug, met het
graanoffer en de geurige hars.d

10 En ik kwam erachter dat
zelfs het deele der levieten [hun]
niet was gegeven, zodat de levie-
ten en de zangers, die het werk
verrichtten, wegliepen, ieder naar
zĳn eigen veld.f 11 Toen maak-
te ik aanmerkingeng op de regen-
tenh en zei: „Waarom is het huis
van de [ware] God veronacht-

zaamd?”a Dientengevolge bracht
ik hen bĳeen en stelde hen op hun
post. 12 En heel J _uda bracht
van zĳn kant de tiendenb van het
korenc en van de nieuwe wĳnd

en van de oliee naar de voorraad-
kamers.f 13 Toen belastte ik Se-
l _emja, de priester, en Z _adok, de
afschrĳver, en Ped _aja, van de le-
vieten, met de zorg voor de voor-
raadkamers; en onder hun leiding
stond H _anan, de zoonvan Z _akkur,
de zoon van Matt _anja,g want zĳ
werden getrouw geacht;h en op
hen rustte de taak, de uitdelingi

aan hun broeders te verzorgen.

14 Gedenk mĳj toch hierom,
o mĳn God, en wisk mĳn daden
van liefderĳke goedheid die ik in
verband met het huisl van mĳn
God en de bewaking ervan heb
verricht, niet uit.

15 In die dagen zag ik in J _uda
mensen die op de sabbat wĳnper-
sen tradenm en korenhopen bin-
nenhaalden en op ezelsn laadden,o

en ook wĳn, druiven en vĳgenp en
allerlei lasten, en [deze] op de sab-
batdag naar Jer _uzalem brachten;q

en ik getuigde voorts [tegen hen]
op de dag dat zĳ levensmiddelen
verkochten. 16 En de Tyri

¨
ersr

zelf woonden in [de stad], die vis
en allerlei koopwaar aanvoerdens

en op de sabbat aan de zonen van
J _uda en in Jer _uzalem verkochten.
17 Daarom maakte ik toen aan-
merkingen op de edelent van J _uda
en zei tot hen: „Wat is dat voor
een slechte zaak die GIJ doet, door
zelfs de sabbatdag te ontheiligen?
18 Hebben UW voorvaders niet
zo gehandeld,u zodat onze God al
deze rampspoed over ons heeft
gebracht,v en ook over deze stad?
Toch vermeerdert GIJ de branden-
de toorn over _Isra

¨
el nog, door de

sabbat te ontheiligen.”w

19 Nu gebeurde het dat zodra
de poorten van Jer _uzalem in scha-
duwen gehuld waren, v

´
o

´
or de sab-

bat, ik onmiddellĳk bevel gaf en de
deuren gesloten werden.x Voorts
zei ik dat men ze niet zou openen

p De 8:8; q Jer 17:27; r Joz 19:29; s Ne 10:31;

t Ne 4:14; u Ne 9:16; v Ezr 9:13; w Ex 20:8; Ex
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1 Nu geschiedde het in de dagen
van Ahasv _eros,a dat wil zeg-

gen de Ahasv _eros die van India tot
Ethi _opi

¨
e als koning [over] hon-

derd zevenentwintig rechtsgebie-
den regeerde,b 2 in die dagen,
toen koning Ahasv _eros op zĳn
koninklĳke troon zat,c die in de
burchtd S _usane was, 3 [dat] hĳ
in het derde jaar van zĳn regering
een feestmaalf aanrechtte voor al

zĳn vorsten en zĳn dienaren, de
krĳgsmacht van P _erzi

¨
ea en M _e-

di
¨
e,b de edelenc en de vorsten van

de rechtsgebieden die bĳ hem wa-
ren,d 4 waarbĳ hĳ gedurende
vele dagen, honderd tachtig da-
gen, de rĳkdome van zĳn glorie-
rĳke koninkrĳk en de eerf [en] de

b Jes 21:2; Jer 51:11; c Da 3:2; Da 6:7; d Sp

11:14; Sp 15:22; Sp 20:18; Sp 24:6; e Jes 39:2;

Ez 28:5; f Ro 13:7; 1Pe 2:17.
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tot na de sabbat; en enigen van
mĳn eigen bedienden stelde ik bĳ
de poorten op, zodat er geen last
op de sabbatdag zou binnenko-
men.a 20 Dientengevolge over-
nachtten de handelaars en de
verkopers van allerlei koopwaar
eenmaal en een tweede maal bui-
ten Jer _uzalem. 21 Toen getuig-
deb ik tegen hen en zei tot hen:
„Waarombrengt GIJ de nacht v

´
o

´
or

de muur door? Indien GIJ het nog
eens doet, zal ik de hand aan U

slaan.”c Van die tĳd af kwamen
zĳ niet meer op de sabbat.

22 Voorts zei ik de levietend

dat zĳ zich geregeld zouden rei-
nigene en zouden komen om de
poorten te bewakenf ten einde de
sabbatdag te heiligen.g Gedenkh

toch ook dit ten gunste van mĳ,
o mĳn God, en heb toch deernis
met mĳ naar de overvloed van
uw liefderĳke goedheid.i

23 Ook zag ik in die dagen de
joden die Asdoditische,j Ammo-
nitische [en] Moabitischek vrou-
wen bĳ zich hadden latenwonen.l

24 En wat hun zonen betreft,
de helft sprak Asdoditisch, en
geen van hen kon joods spreken,m

maar [zĳ spraken] in de taal van
de verschillende volken. 25 Toen
maakte ik aanmerkingen op hen
en smeekte kwaad over hen afn

en sloeg enige mannen van heno

en trok hun de haren uit en deed
hen zweren bĳ God:p „GIJ dient UW

dochters niet aan hun zonen te

geven, en geen van hun dochters
voor UW zonen of voor UZELF te
aanvaarden.a 26 Was het niet
wegens dezen dat S _alomo, de ko-
ning van _Isra

¨
el, gezondigd heeft?b

En onder de vele nati
¨
en bleek er

geen koning te zĳn als hĳ;c en
geliefd door zĳn God bleek hĳ
te zĳn,d zodat God hem tot ko-
ning over heel _Isra

¨
el aanstelde.

Zelfs hem deden de buitenland-
se vrouwen zondigen.e 27 En
is het niet iets ongehoords dat
GIJ al dit grote kwaad bedrĳft
door ontrouw te handelen tegen-
over onze God door buitenlandse
vrouwen bĳ U te laten wonen?”f

28 En eenvan de zonenvan J _o-
jada,g de zoonvan de hogepriester
_Eljasib,h was een schoonzoon van
de Horonieti Sanb _allat.j Ik joeg
hem derhalve van mĳ weg.k

29 Gedenk hen toch, o mĳn
God, vanwege de verontreinigingl

van het priesterschap en het ver-
bondm van de priesterschap en
van de levieten.n

30 En ik reinigdeo hen van al
wat buitenlands was en legde de
priesters en de levieten vervol-
gens plichten op, ieder in zĳn
eigen werk,p 31 ook voor de le-
vering van het houtq op vastge-
stelde tĳden en voor de eerste
rĳpe vruchten.

Gedenk mĳ toch,r o mĳn God,
ten goede.s
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luister van zĳn grootheid tentoon-
spreidde. 5 En toen deze dagen
ten volle verstreken waren, recht-
te de koning voor al het volk dat
zich in de burcht S _usan bevond,
voor zowel de groten als de klei-
nen, een feestmaal van zeven da-
gen aan in het voorhof van de
tuin van het paleis van de koning.
6 Men had er linnen, fĳne katoen
en blauwe stof,a vastgehouden in
koorden van een fĳn weefsel, en
roodpurpergeverfde wolb in zilve-
ren ringen, en marmeren zuilen,
gouden en zilveren rustbeddenc

op een plaveisel van porfier en
marmer en parelmoer en zwart
marmer.

7 En er werd [wĳn] te drin-
ken aangereikt in gouden vaten;d

en de vaten waren verschillend
van elkaar, en er was koninklĳke
wĳne in grote hoeveelheid, naar de
middelen van de koning. 8 Wat
de tĳd van het drinken betreft
naar de wet, er was niemand die
dwong, want zo had de koning het
geregeldvoor ieder groot manvan
zĳn huis, om te doen naar het wel-
gevallen van iedereen, zonder uit-
zondering.

9 OokV_asthi,f de koningin zelf,
rechtte een feestmaal aan voor
de vrouwen in het koninklĳke
huis dat koning Ahasv _eros toebe-
hoorde.

10 Op de zevende dag, toen het
hart van de koning in een vrolĳ-
ke stemming was van de wĳn,g

zei hĳ tot Meh _uman, B _izta, Har-
b _ona,h B _igta en Ab _agtha, Z _ethar
en K _arkas, de zeven hofbeambten
die dienst verrichtteni voor ko-
ning Ahasv _eros in eigen persoon,
11 dat zĳ V _asthi, de koningin, met
de koninklĳke hoofdtooi v

´
o

´
or de

koning moesten brengen, om de
volken en de vorsten haar lief-
talligheid te tonen; want zĳ was
schoon van uiterlĳk.j 12 Maar
koningin V _asthi bleef weigerenk

te komen op het woord van de
koning dat via de hofbeambten
werd [overgebracht]. Hierop werd
de koning zeer verontwaardigd en
zĳn woede laaide in hem op.l

13 Toen zei de koning tot de
wĳzena die kennis hadden van de
tĳdenb (want zo [kwam] de zaak
van de koning voor allen die goed
onderlegd waren in de wet en in
rechtsgedingen, 14 en die hem
het naast stonden, waren Kars _e-
na, S _ethar, Adm _atha, T _arsis, M _e-
res, Mars _ena [en] Mem _ukan, ze-
venc vorstenvan P _erzi

¨
e en M _edi

¨
e,

die toegang hadden tot de ko-
ning,d [en] die de eerste plaats
bekleedden in het koninkrĳk):
15 „Wat dient er volgens de wet
met koningin V _asthi te worden
gedaan, omdat zĳ het via de hof-
beambten [overgebrachte] woord
van koning Ahasv _eros niet heeft
opgevolgd?”

16 Hierop zei Mem _ukane in te-
genwoordigheid van de koning
en de vorsten: „Niet alleen tegen
de koning heeft V _asthi, de ko-
ningin, zich niet goed gedragen,f

maar tegen al de vorsten en tegen
al de volken die in alle rechtsge-
bieden van koning Ahasv _eros zĳn.
17 Want de aangelegenheid van
de koningin zal tot alle vrouwen
uitgaan, zodat zĳ hun eigenaarg

in hun eigen ogen zullen verach-
ten,h wanneer men zegt: ’Koning
Ahasv _eros zelf zei dat menV_asthi,
de koningin, v

´
o

´
or hemmoest bren-

gen, en zĳ kwam niet.’ 18 En
vandaag zullen de vorstinnen van
P _erzi

¨
e en M _edi

¨
e, die de aangele-

genheid van de koningin hebben
gehoord, tot al de vorsten van
de koning spreken, en er zal vol-
op verachting en verontwaardi-
ging zĳn.i 19 Indien het de ko-
ning werkelĳk goeddunkt,j laat
er een koninklĳk woord van zĳn
persoon uitgaan, en laat het op-
geschreven worden in de wettenk

van P _erzi
¨
e en M _edi

¨
e, opdat het

niet verdwĳnt,l dat V _asthi niet
voor koning Ahasv _eros mag ver-
schĳnen; en laat de koning haar
koninklĳke waardigheid aan een
metgezellin van haar geven, aan
een vrouw die beter is dan zĳ.
20 En de verordening van de ko-
ning die hĳ zal uitvaardigen, moet
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in heel zĳn rĳk worden gehoord
(want het is uitgestrekt), en alle
vrouwen zelf zullen hun eigenaara

eer geven,b zowel de groten als de
kleinen.”

21 En de zaak was aangenaam
in de ogen van de koningc en de
vorsten, en de koning deed voorts
naar het woord van Mem _ukan.
22 Hĳ zond dus geschreven docu-
mentend naar alle rechtsgebieden
van de koning, naar elk rechtsge-
biede in zĳn eigen schrĳfstĳl en
naar ieder volk in zĳn eigen taal,
dat iedere echtgenoot voortdu-
rendals vorst zou optreden in zĳn
eigen huisf en in de taal van zĳn
eigen volk zou spreken.

2 Na deze dingen, toen de woe-
de van koning Ahasv _erosg was

bedaard, dacht hĳ aan V _asthih en
aan wat zĳ had gedaani en aan
wat er tegen haar besloten was.j

2 Toen zeiden de bedienden van
de koning, zĳn dienaren:k „Laat
men voor de koning jonge vrou-
wen, maagden,l schoon van uiter-
lĳk, zoeken,m 3 en laat de ko-
ning gemachtigden aanstellen
in alle rechtsgebiedenn van zĳn
rĳk, en laten zĳ alle jonge vrou-
wen, maagden, schoon van uiter-
lĳk, bĳeenbrengen in de burchto

S _usan, in het vrouwenhuis onder
toezicht van H _egai,p de eunuchq

van de koning, de bewaker der
vrouwen; en laat men [hun] hun
massages geven. 4 En de jonge
vrouw die in de ogen van de ko-
ning welgevallig schĳnt, zal ko-
ningin zĳn in de plaats van V _as-
thi.”r En de zaak was welgevallig
in de ogen van de koning, en hĳ
ging ertoe over zo te doen.

5 Nu bevond er zich in de
burcht S _usans een zekere man,
een jood, en zĳn naam was M _or-
dechai,t de zoon van J _a

¨
ır, de zoon

van S _ime
¨
ı, de zoon van Kis, een

Benjaminiet,u 6 die in balling-
schap uit Jer _uzalem weggevoerd
wasv met het gedeporteerde volk
dat in ballingschap was wegge-
voerd met Jech _onja,w de koning
van J _uda, die door Nebukadn _e-
zar,x de koning van B _abylon, in

ballingschap was weggevoerd.
7 En hĳ werd de verzorgera van
Had _assa, dat is _Esther, de doch-
ter van zĳn vaders broer,b want
zĳ had vader noch moeder; en de
jonge vrouw was fraai van ge-
stalte en schoon van uiterlĳk,c

en bĳ de dood van haar vader
en haar moeder had M _ordechai
haar als zĳn dochter aangenomen.
8 Nu gebeurde het dat toen het
woord van de koning en zĳn wet
werden gehoord, en toen er veel
jonge vrouwen werden bĳeenge-
bracht in de burcht S _usan,d on-
der toezicht van H _egai,e _Esther
voorts naar het huis van de ko-
ning werd gebracht, onder toe-
zicht van H _egai, de bewaker der
vrouwen.

9 De jonge vrouw nu was welge-
vallig in zĳn ogen, zodat zĳ liefde-
rĳke goedheidf verwierf voor zĳn
aangezicht, en hĳ haastte zich,
haar haar massagesg en haar juis-
te voedsel te geven, en haar ze-
ven uitgelezen jonge vrouwen uit
het huis van de koning te geven,
en hĳ bracht haar en haar jon-
ge vrouwen vervolgens over naar
de beste plaats van het vrouwen-
huis. 10 _Esther had niets over
haar volkh of over haar bloedver-
wanten verteld, want M _ordechai
zelf had haar het gebod opgelegd
[dit] niet te vertellen.i 11 En
dag aan dag wandelde M _ordechai
v

´
o

´
or het voorhof van het vrou-

wenhuis, om teweten hoe _Esther
het maakte en wat er met haar
werd gedaan.

12 En wanneer de beurt van
iedere jonge vrouw kwam om bĳ
koning Ahasv _eros te komen, na-
dat het haar gedurende twaalf
maanden naar de verordening
voor de vrouwen was geschied
— want zo werden de dagen van
hun massageprocedure geleide-
lĳk vervuld, zes maanden met
mirreoliej en zes maanden met
balsemoliek en met de massages
der vrouwen — 13 dan kwam
op deze voorwaarden de jonge
vrouw zelf tot de koning. Alles
wat zĳ dan opnoemde, werd haar
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gegeven, om het uit het vrouwen-
huis naar het huis van de koninga

mee te nemen. 14 ’s Avonds
kwam zĳzelf binnen en ’s morgens
keerde zĳzelf terug naar het twee-
de vrouwenhuis, onder toezicht
van S _a

¨
asgaz, de eunuchb van de

koning, de bewaker van de bĳ-
vrouwen. Dan kwam zĳ niet meer
bĳ de koning, tenzĳ de koning be-
hagen in haar had gevonden en
zĳ bĳ name geroepen was.c

15 En toen _Esther, de dochter
van Ab _icha

¨
ıl, de oom van M _or-

dechai, die haar als zĳn dochter
had aangenomen,d aan de beurt
kwam om bĳ de koning te ko-
men, vroeg zĳ nietse dan wat H _e-
gai,f de eunuch van de koning,
de bewaker der vrouwen, voorts
opnoemde. (Al die tĳd verwierf

_Esther voortdurend gunst in de
ogen van iedereen die haar zag.g)
16 Toen werd _Esther naar ko-
ning Ahasv _eros gebracht in zĳn
koninklĳke huis, in de tiende
maand, dat is de maand T _ebeth,
in het zevende jaarh van zĳn re-
gering. 17 En de koning kreeg

_Esther meer lief dan alle ande-
re vrouwen, zodat zĳ meer gunst
en liefderĳke goedheid voor zĳn
aangezicht verwierf dan alle an-
dere maagden.i En hĳ zette haar
voorts de koninklĳke hoofdtooi
op het hoofd en maakte haar ko-
ninginj in de plaats van V _asthi.
18 Vervolgens rechtte de koning
een groot feestmaal aan voor al
zĳn vorsten en zĳn dienaren, het
feestmaal van _Esther; en hĳ ver-
leende amnestiek voor de rechts-
gebieden, en hĳ bleef geschenken
geven naar de middelen van de
koning.

19 Toen er nu voor de tweede
maal maagdenl bĳeengebracht
werden, zat M _ordechai in de poort
van de koning.m 20 _Esther ver-
telde niets over haar bloedver-
wanten en haar volk,n juist zoals
M _ordechaio haar het gebod had
opgelegd;p en _Esther deed wat
M _ordechai zei, net als toen zĳ
nog onder zĳn hoede stond.q

21 In die dagen, terwĳl M _orde-
chai in de poort van de koning
zat, werden B _igtan en T _eres, twee
hofbeambten van de koning, deur-
wachters, verontwaardigd en ble-
ven naar een manier zoeken om
de hand aan koning Ahasv _eros te
slaan.a 22 En de zaak werd M _or-
dechai bekend, en hĳ verteldeb het
onmiddellĳk aan _Esther, de konin-
gin. Op haar beurt vertelde _Esther
het in naamvan M _ordechai aan de
koning.c 23 De zaak werd der-
halve onderzocht en mettertĳd
[waar] bevonden, en beiden wer-
den ten slotte aan een paald op-
gehangen,e waarna het in tegen-
woordigheidvan de koning in het
boek van de aangelegenhedenf der
dagen werd opgeschreven.

3 Na deze dingen maakte ko-
ning Ahasv _eros H _aman,g de

zoon van Hammed _atha, de Aga-
giet,h groot en verhoogde hem
voortsi en stelde zĳn troon boven
alle andere vorsten die bĳ hem
waren.j 2 En alle dienaren van
de koning die in de poort van de
koning waren,k bogen diep voor
H _aman enwierpen zichvoor hem
neer, want aldus had de koning
aangaande hem geboden. Maar
wat M _ordechai betreft, hĳ placht
niet diep te buigen, noch zich
neer te werpen.l 3 Toen zeiden
de dienaren van de koning die in
de poort van de koning waren tot
M _ordechai: „Waaromoverschrĳdt
gĳ het gebod van de koning?”m

4 Nu gebeurde het dat, toen zĳ
dag aan dag tot hem spraken en
hĳ niet naar hen luisterde, zĳ het
voorts aan H _aman vertelden om
te zien of M _ordechai’s aangele-
genheden stand zouden houden;n

want hĳ had hun verteld dat hĳ
een joodo was.

5 H _amannu bleef zien datM _or-
dechai niet diep boog en zich
niet voor hem neerwierp,p en H _a-
man werd vervuld met woede.q

6 Maar het was in zĳn ogen ver-
achtelĳk de handalleen aan M _or-
dechai te slaan, want men had
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hem over M _ordechai’s volk ver-
teld; en H _aman ging naar een
manier zoeken om al de joden die
in het gehele rĳk van Ahasv _eros
waren, M _ordechai’s volk,a te ver-
delgen.b

7 In de eerste maand,c dat is
de maand N _isan, in het twaalf-
de jaard van koning Ahasv _eros,
wierp iemand in tegenwoordig-
heidvanH _aman het Poer,e dat wil
zeggen het Lot,f van dag tot dag
en van maand tot maand, [tot] de
twaalfde, dat is de maand _Adar.g

8 Toen zei H _aman tot koning
Ahasv _eros: „Er is

´
e

´
en bepaald

volk, verstrooidh en afgezonderd
onder de volken in al de rechtsge-
bieden van uw rĳk;i en hun wet-
ten verschillen van die van elk
ander volk, en de wetten van de
koning zelf volbrengen zĳ niet,j

en het betaamt de koning niet,
hen met rust te laten. 9 Indien
het de koning werkelĳk goed-
dunkt, laat er een schrĳven zĳn
dat zĳ worden omgebracht; en
tienduizendk talenten zilver zal ik
betalen in de handenvan degenen
die het werk doen,l door [het] in
de schatkamer van de koning te
brengen.”

10 Daarop deed de koning zĳn
zegelringm van zĳn eigen handen
gaf die aan H _aman,n de zoon van
Hammed _atha, de Agagiet,o dege-
ne die blĳk gaf van vĳandschap
tegenover de joden.p 11 Vervol-
gens zei de koning tot H _aman:
„Het zilverq wordt u gegeven, als-
ook het volk, om met hen te doen
naar wat goed is in uw eigen
ogen.”r 12 Toen werden de se-
cretarissens van de koning ge-
roepen, in de eerste maand, op
de dertiende dag daarvan, en het
schrĳvent geschiedde voorts naar
al wat H _aman gebood aan de sa-
trapen van de koning en aan de
stadhouders die over de verschil-
lende rechtsgebieden [gesteld]
waren,u en aan de vorsten van
de verschillende volken, van elk
rechtsgebied, in zĳn eigen schrĳf-
stĳl,v en aan elk volk in zĳn eigen
taal; in naamw van koning Ahas-

v _eros werd het geschreven en het
werd verzegeld met de zegelringa

van de koning.

13 En de brieven werden door
bemiddeling van koeriersb naar
alle rechtsgebiedenvan de koning
verzonden, om alle joden te ver-
delgen, te doden en om te bren-
gen, zowel jonge man als grĳs-
aard, kleinen en vrouwen, op

´
e

´
en

dag,c op de dertiende [dag] van de
twaalfde maand, dat is de maand
_Adar,d en hun buit te plunderen.e

14 Een afschrift van het schrĳ-
ven, dat als wetf zou worden uit-
gevaardigd in alle verschillende
rechtsgebieden,g werd aan alle
volken afgekondigd, [opdat ze]
zich tegen die dag gereed zouden
houden. 15 De koeriers zelf gin-
gen uit, tot spoed aangezeth we-
gens het woord van de koning, en
de wet zelf werd in de burcht S _u-
sani uitgevaardigd. Wat de koning
en H _aman betreft, zĳ zetten zich
neer om te drinken;j maar wat de
stad S _usank betreft, die was in
verwarring.l

4 En M _ordechaim zelf kwam te
weten wat er allemaal was

gedaan;n en M _ordechai scheurde
toen zĳn kleren en hulde zich
in zako en asp en ging uit naar
het midden van de stad en hief
een luid en bitter geschrei aan.q

2 Ten slotte kwam hĳ tot v
´
o

´
or

de poort van de koning,r want
niemand mocht in zakken gehuld
de poort van de koning binnen-
gaan. 3 En in al de verschillen-
de rechtsgebieden,s overal waar
het woord van de koning en zĳn
wet aankwamen, was er grote
rouwt onder de joden, en vastenu

en geween en geweeklaag. Ja, zakv

en asw werdvoor velen als rustbed
uitgespreid. 4 En _Esthers jonge
vrouwen en haar eunuchenx kwa-
men voorts en vertelden het haar.
En het deed de koningin zeer veel
leed. Toen zond zĳ kleren om M _or-
dechai daarmee te kleden en zĳn
zak van hem weg te nemen. En

x Es 2:3; Es 2:14.
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hĳ nam [ze] niet aan.a 5 Hierop
riep _Esther H _athach,b een van de
eunuchen van de koning, die hĳ
haar ten dienste had gesteld, en
zĳ gaf hem vervolgens een bevel
aangaande M _ordechai, om te we-
tenwat dit betekende enwaartoe
dit alles diende.

6 H _athach ging dus naar bui-
ten naar M _ordechai op het open-
bare stadsplein dat v

´
o

´
or de poort

van de koning lag. 7 Toen ver-
telde M _ordechai hem wat hem
allemaal overkomen wasc en de
nauwkeurige opgave van het geld
dat H _aman gezegd had aan de
schatkamer van de koning te zul-
len betalend ten nadele van de jo-
den, ten einde hen om te brengen.e

8 En hĳ gaf hem een afschriftf

van de geschreven wet die in S _u-
san was uitgevaardigdg om hen
te laten verdelgen, ten einde dat
aan _Esther te laten zien en haar
[alles] te vertellen en haar het
gebod op te leggenh naar de ko-
ning te gaan en hem gunst af
te smekeni en rechtstreeks voor
zĳn aangezicht een verzoek te
doen voor haar eigen volk.j

9 H _athachk ging nu naar bin-
nen en deelde _Esther M _ordechai’s
woorden mee. 10 Toen zei _Es-
ther tot H _athach en gebood hem
aangaande M _ordechai:l 11 „Alle
dienaren van de koning en het
volk van de rechtsgebieden van
de koning weten, dat met betrek-
king tot enige man of vrouw die
tot de koning in het binnenste
voorhofm komt zonder dat hĳ ge-
roepen is, zĳn ene wetn geldt:
[hem] ter dood te laten brengen;
alleen ingeval de koning hem de
gouden scepter toereikt, dan zal
hĳ stellig in leven blĳven.o Wat
mĳ betreft, ik ben nu al in geen
dertig dagen geroepen om bĳ de
koning binnen te komen.”

12 En men deelde M _ordechai
voorts de woorden van _Esther
mee. 13 Toen zei M _ordechai
dat men _Esther moest antwoor-
den: „Beeld u in uw eigen ziel
niet in dat het huisgezin van de

koning meer kans zal hebben te
ontkomen dan alle andere joden.a

14 Want indien gĳ er in deze tĳd
volkomen het zwĳgen toe doet,
zal er voor de joden wel vanuit
een andere plaats verademing en
bevrĳding opdagen;b maar wat u
en het huis van uw vader betreft,
gĳlieden zult omkomen. En wie
weet, of gĳ niet juist voor een tĳd
als deze tot de koninklĳke waar-
digheid gekomen zĳt?”c

15 Bĳgevolg zei _Esther dat men
M _ordechai moest antwoorden:
16 „Ga heen, vergader al de jo-
den die zich in S _usand bevinden,
en vaste ten behoeve van mĳ en
eet noch drinkt gedurende drie
dagen,f nacht en dag. Ook ik met
mĳn jonge vrouwen,g ik zal even-
eens vasten, en daarop zal ik tot
de koning gaan, hetgeen niet vol-
gens dewet is; en ingeval ik moet
omkomen,h moet ik omkomen.”
17 Hierop ging M _ordechai ver-
der en deed vervolgens naar al-
les wat _Esther hemals gebod had
opgelegd.

5 Nu gebeurde het op de derde
dag,i dat _Esther zich voorts

koninklĳk kleedde,j waarna zĳ
ging staan in het binnenste voor-
hofk van het huis van de koning
tegenover het huis van de ko-
ning, terwĳl de koning gezeten
was op zĳn koninklĳke troon in
het koninklĳke huis tegenover
de ingang van het huis. 2 Het
geschiedde dan dat zodra de ko-
ning _Esther, de koningin, in het
voorhof zag staan, zĳ gunst ver-
wierfl in zĳn ogen, zodat de ko-
ning _Esther de gouden scepter
toereiktem die hĳ in de hand
had. _Esther kwam nu naderbĳ en
raakte de punt van de scepter
aan.

3 Toen zei de koning tot haar:
„Wat hebt gĳ, o koningin _Esther,
en wat is uw verzoek?n Tot de
helft van het koningschapo —
ja, het worde u gegeven!” 4 Op
haar beurt zei _Esther: „Indien
het de koning werkelĳk goed-
dunkt, laat de koning dan van-
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daag met H _amana op het feest-
maal komenb dat ik voor hem
heb bereid.” 5 Bĳgevolg zei de
koning: „LAAT H _aman vlugc aan
het woord van _Esther voldoen.”
Later kwamen de koning en H _a-
man naar het feestmaal dat _Es-
ther had bereid.

6 Na verloop van tĳd zei de ko-
ning tĳdens het wĳnfeestmaal tot
_Esther: „Wat is uw bede?d Ja, ze
worde u toegestaan! En wat is uw
verzoek? Tot de helft van het ko-
ningschap — ja, het worde inge-
willigd!” 7 Hierop antwoordde

_Esther en zei: „Mĳn bede en mĳn
verzoek is: 8 Indien ik gunst
gevonden heb in de ogen van de
koninge en indien het de koning
werkelĳk goeddunkt mĳn bede
toe te staan en mĳnverzoek in te
willigen, laten de koning en H _a-
man dan op het feestmaal komen
dat ik [morgen] voor hen zal aan-
rechten, en morgen zal ik doen
naar het woord van de koning.”f

9 Dientengevolge ging H _aman
die dag verheugdg en vrolĳk van
hart naar buiten; maar zodra H _a-
man M _ordechai in de poort van
de koningh zag en [bemerkte] dat
hĳ niet opstondi en niet beefde
wegens hem,j werd H _aman on-
middellĳk met woede tegen M _or-
dechai vervuld.k 10 H _aman be-
dwong zich echter en ging zĳn
huis binnen. Toen liet hĳ zĳn
vrienden en zĳnvrouw Z _eresl ha-
len; 11 en H _aman maakte hun
voorts de heerlĳkheid van zĳn
rĳkdom bekendm en het grote
aantal van zĳn zonenn en alles
waarmee de koning hem groot
had gemaakt, en hoe hĳ hem bo-
ven de vorsten en de dienaren
van de koning had verheven.o

12 Vervolgens zei H _aman: „Wat
meer is, _Esther, de koningin, heeft
niemand anders dan mĳ met de
koning op het feestmaal laten ko-
men dat zĳ had bereid,p en ook
morgenq ben ik met de koning bĳ
haar uitgenodigd. 13 Maar dit
alles — niets ervan geeft mĳ vol-
doening zolang ik die joodM _orde-

chai in de poort van de koning zie
zitten.” 14 Daarop zeiden zĳn
vrouw Z _eres en al zĳn vrienden
tot hem: „Laat men een paala ma-
ken, vĳftig el hoog. Zeg dan mor-
genochtendb tot de koning, dat
men M _ordechai daaraan dient op
te hangen.c Ga daarna verheugd
met de koning naar het feest-
maal.” De zaak dan scheen H _a-
man goed toe,d en hĳ liet vervol-
gens de paal maken.e

6 In die nacht week de slaap van
de koning.f Daarom zei hĳ dat

men het boek der annaleng van de
aangelegenheden der tĳden moest
brengen. Zewerden de koning der-
halve voorgelezen. 2 Ten slotte
vond men geschreven wat M _or-
dechai had berichth betreffende
Bigt _ana en T _eres, twee hofbeamb-
teni van de koning, deurwach-
ters, die hadden getracht de hand
aan koning Ahasv _eros te slaan.
3 Toen zei de koning: „Welke eer
en grootheid is M _ordechai hier-
voor bewezen?” Hierop zeiden de
bedienden van de koning, zĳn die-
naren: „Hem is niets bewezen.”j

4 Later zei de koning: „Wie is
er in het voorhof?” H _aman zelf
nu was in het buitenste voorhofk

van het huis van de koning ge-
komen om de koning te zeggen
M _ordechai op te hangen aan de
paall die hĳ voor hem had ge-
reedgemaakt. 5 Bĳgevolg zei-
den de bedienden van de koning
tot hem: „Zie, H _amanm staat in
het voorhof.” De koning dan zei:
„Laat hem binnenkomen.”

6 Toen H _aman binnenkwam,
zei de koning voorts tot hem:
„Wat dient er te worden gedaan
met de man in wiens eer de ko-
ning zelf een welbehagen heeft
gevonden?”n Hierop zei H _aman
in zĳn hart: „Wie zou het de ko-
ning meer behagen eer te bewĳ-
zen dan mĳ?”o 7 H _aman zei dus
tot de koning: „Wat de man be-
treft in wiens eer de koning zelf
een welbehagen heeft gevonden,
8 men brenge een koninklĳk ge-
waadp waarmee de koning zich
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werkelĳk bekleedt en een paard
waarop de koning werkelĳk rĳdta

en op welks kop de koninklĳke
hoofdtooi is gezet. 9 En laat
het gewaad en het paard wor-
den toevertrouwd aan een van de
edele vorsten van de koning;b en
men moet de man in wiens eer
de koning zelf een welbehagen
heeft gevonden, ermee bekleden,
en men moet hem op het paard
laten rĳden over het openbare
stadsplein,c en men moet v

´
o

´
or

hemuit roepen: ’Zowordt gedaan
met de man in wiens eer de ko-
ning zelf een welbehagen heeft
gevonden.’ ”d 10 Terstond zei
de koning tot H _aman: „Vlug, haal
het gewaad en het paard, juist
zoals gĳ hebt gezegd, en doe zo
met de jood M _ordechai die in
de poort van de koning zit. Laat
niets onvervuld blĳven van alles
wat gĳ hebt gesproken.”e

11 Toen nam H _aman het ge-
waadf en het paard en kleedde
M _ordechaig en liet hem over het
openbare stadspleinh rĳden en
riep v

´
o

´
or hem uit:i „Zo wordt ge-

daan met de man in wiens eer
de koning zelf een welbehagen
heeft gevonden.”j 12 Daarna
keerde M _ordechai naar de poort
van de koning terug.k Wat H _a-
man betreft, hĳ haastte zich naar
zĳn huis, treurend en met het
hoofd bedekt.l 13 Voorts ver-
haaldeH _aman aan zĳnvrouw Z _e-
resm en aan al zĳn vrienden wat
hem allemaal overkomen was.
Daarop zeiden zĳn wĳzenn en
zĳn vrouw Z _eres tot hem: „In-
dien M _ordechai, voor wie gĳ be-
gonnen zĳt te vallen, uit het zaad
der joden is, zult gĳ niet tegen
hem opgewassen zĳn, maar zult
gĳ zonder mankeren voor hem
vallen.”o

14 Terwĳl zĳ nog met hem spra-
ken, kwamen de hofbeambten van
de koning er al aan en brachten
H _aman daarop met spoedp naar
het feestmaalq dat _Esther had
bereid.

7 Toen kwamen de koning en
H _amana binnen om het feest-

maal te houden met _Esther, de
koningin. 2 De koning zei nu
ook op de tweede dag tĳdens het
wĳnfeestmaal tot _Esther:b „Wat
is uw bede,c o koningin _Esther?
Ja, zeworde u gegeven.d Enwat is
uw verzoek? Tot de helft van het
koningschape — ja, het worde in-
gewilligd!” 3 Hierop antwoord-
de _Esther, de koningin, en zei:
„Indien ik gunst gevonden heb in
uw ogen, o koning, en indien het
de koning werkelĳk goeddunkt,
dan worde mĳ mĳn eigen zielf

gegeven op mĳn bede en mĳn
volkg op mĳn verzoek. 4 Want
wĳ zĳnverkocht,h ik en mĳnvolk,
om verdelgd, gedood en omge-
bracht te worden.i Indien wĳ nu
louter als slavenj en louter als
dienstmaagden verkocht waren,
zou ik het stilzwĳgen hebben be-
waard. Maar de nood is niet pas-
send wanneer die gepaard gaat
met schade voor de koning.”

5 Koning Ahasv _eros zei nu, ja,
hĳ zei vervolgens tot _Esther, de
koningin: „Wie is dit,k en waar
is degene wel die zich verstoutl

heeft zo te doen?” 6 Toen zei

_Esther: „De man, de tegenstan-
derm en vĳand,n is deze slechte
H _aman.”

Wat H _aman betreft, hĳ kromp
ineen van schriko vanwege de ko-
ning en de koningin. 7 Wat de
koning betreft, hĳ stond in zĳn
woedep op van het wĳnfeestmaal
[en begaf zich] in de tuin van het
paleis; en H _aman zelf stond op om

_Esther, de koningin, een verzoek
te doen voor zĳn ziel,q want hĳ
zag dat er kwaad tegen hem beslo-
ten wasr door de koning.s 8 En
de koning zelf keerde terug uit
de tuin van het paleis naar het
huis van het wĳnfeestmaal;t en
H _aman was neergevallen op het
rustbedu waarop _Esther lag. Dien-
tengevolge zei de koning: „Dient
ook nog de koningin verkracht
te worden, bĳ mĳ in huis?” Het
woord zelf ging uit de mond van
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de koning,a en men bedekte H _a-
mans gezicht. 9 Harb _ona,b een
van de hofbeambtenc voor het
aangezicht van de koning, zei nu:
„Ook staat er de paald die H _aman
gemaakt heeft voor M _ordechai,
die goed over de koning gespro-
ken had,e in H _amans huis — vĳf-
tig el hoog.” Daarop zei de ko-
ning: „Hangt hem daaraan op.”f

10 Toenhingen zĳH _aman op aan
de paalg die hĳ voor M _ordechai
had gereedgemaakt;h en de woe-
de van de koning bedaarde.

8 Op die dag gaf koning Ahas-
v _eros aan _Esther, de konin-

gin, het huis van H _aman,i dege-
ne die blĳk gaf van vĳandschap
tegenover de joden;j en M _orde-
chai zelf kwam voor het aange-
zicht van de koning, want _Es-
ther had verteld wat hĳ van haar
was.k 2 Toen deed de koning
zĳn zegelringl die hĳ van H _aman
had weggenomen af en gaf die
aan M _ordechai; en _Esther stelde
M _ordechai vervolgens aan over
het huis van H _aman.m

3 Bovendien sprak _Esther op-
nieuw voor het aangezicht van
de koning en viel voor zĳn voe-
ten neer en weende en smeekte
hem gunst af,n om de slechtheido

van H _aman, de Agagiet, en zĳn
snode planp dat hĳ tegen de jo-
den beraamd had,q af te wenden.
4 Toen reikte de koning _Esther
de gouden scepterr toe, waarop

_Esther opstond en voor de koning
ging staan. 5 Zĳ zei nu: „Indien
het de koning werkelĳk goed-
dunkt, en indien ik gunsts gevon-
den heb voor zĳn aangezicht en
de zaak juist is voor de koning
en ik goed ben in zĳn ogen, laat
er dan geschreven worden om de
geschreven documenten,t het sno-
de plan van H _aman, de zoon van
Hammed _atha, de Agagiet,u die hĳ
geschreven heeft om de joden
die in alle rechtsgebiedenv van de
koning zĳn, om te brengen,w on-
gedaan te maken. 6 Want hoe
kan ik [het verdragen] wanneer

ik de rampspoed moet aanzien
die mĳn volk zal treffen, en hoe
kan ik [het verdragen] wanneer
ik de vernietiging vanmĳn bloed-
verwanten moet aanzien?”

7 Koning Ahasv _eros dan zei tot

_Esther, de koningin, en tot M _or-
dechai, de jood: „Ziet! Het huis
van H _aman heb ik aan _Esther ge-
geven,a en hem heeft men aan de
paal opgehangen,b omdat hĳ zĳn
hand tegen de joden heeft uitge-
stoken. 8 Schrĳft gĳlieden zelf
nu in naam van de koningc ten
behoeve van de joden naar wat
goed is in UW eigen ogen en ver-
zegelt [het] met de zegelring van
dekoning;want een schrĳven dat
in naam van de koning geschre-
ven is en met de zegelring van de
koning verzegeld is, kan niet on-
gedaan worden gemaakt.”d

9 Bĳgevolg werden in die tĳd in
de derde maand, dat is de maand
S _ivan, op de drie

¨
entwintigste [dag]

daarvan, de secretarissene van de
koning geroepen; en het schrĳ-
ven geschiedde voorts naar al wat
M _ordechai gebood aan de joden en
aan de satrapenf en de stadhou-
ders en de vorsten van de rechts-
gebieden die er van India tot
Ethi _opi

¨
e waren, honderd zevenen-

twintig rechtsgebieden,g [aan] elk
rechtsgebied in zĳn eigen schrĳf-
stĳlh en [aan] elk volk in zĳn
eigen taal,i en aan de joden in hun
eigen schrĳfstĳl en in hun eigen
taal.j

10 Hĳ dan schreef in naamvan
koningk Ahasv _eros en deed de
verzegelingl met de zegelring
van de koningm en zond geschre-
ven documenten door de hand
van de koeriers te paard,n die
op postpaarden reden welke in
de koninklĳke dienst werden ge-
bruikt, zonen van snelle merries,
11 dat de koning de joden die
in al de verschillende steden wa-
ren toestond, zich te verzameleno

en te staan voor hun ziel, [en]
te verdelgen en te doden en om
te brengen alle gewapende macht
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vanvolka en rechtsgebied die blĳk
gaf van vĳandschap tegenover
hen, kleinen en vrouwen, en hun
buit te plunderen,b 12 op

´
e

´
en

en dezelfde dagc in alle rechtsge-
bieden van koning Ahasv _eros, op
de dertiende [dag]d van de twaalf-
de maand, dat is de maand _Adar.e

13 Een afschriftf van het schrĳ-
ven moest als wet worden uit-
gevaardigd in alle verschillende
rechtsgebieden, afgekondigd aan
alle volken, opdat de joden zich
tegen die dag gereed zouden hou-
den om zich op hun vĳanden te
wreken.g 14 De koeriersh zelf,
die op postpaarden reden welke
in de koninklĳke dienst werden
gebruikt, gingen uit, voortgedre-
ven en tot spoed aangezeti door
het woord van de koning; en de
wet zelf werd in de burcht S _usanj

uitgevaardigd.

15 Wat M _ordechai betreft, hĳ
ging uit van voor het aangezicht
van de koning in een koninklĳk
gewaadk van blauwe stof en lin-
nen, met een grote gouden kroon
en een mantel van fĳn weefsel,l

ja, van roodpurpergeverfde wol.m

En de stad S _usan zelf jubelde en
was verheugd.n 16 Voor de jo-
den kwam er licht en vreugdebe-
toono enuitbundige blĳdschap en
eer. 17 En in al de verschillen-
de rechtsgebieden en in al de ver-
schillende steden, overal waar
het woord van de koning en zĳn
wet aankwamen, was er vreugde-
betoon en uitbundige blĳdschap
voor de joden, een feestmaalp en
een goede dag; en velen uit de
volkenq van het land verklaar-
den dat zĳ joden waren,r want de
angsts voor de joden was op hen
gevallen.

9 En in de twaalfde maand, dat
is de maand _Adar,t op de der-

tiende dag daarvan, toen het
woord van de koning en zĳn wet
ten uitvoer gebracht moesten
worden,u op de dag waarop de
vĳanden van de joden hadden ge-
wacht om over hen te heersen,
gebeurde juist het tegenoverge-

stelde, doordat de joden zelf heer-
sten over degenen die hen haat-
ten.a 2 De joden verzamelden
zichb in hun steden in alle rechts-
gebieden van koning Ahasv _erosc

om de hand te slaan aan degenen
die eropuit waren hun schade te
berokkenen,d en niemand hield
stand voor hen, want de angste

voor henwas op alle volken geval-
len. 3 En alle vorstenf van de
rechtsgebieden en de satrapeng en
de stadhouders en degenen die de
aangelegenheden behartigdenh

welke de koning toebehoorden,
ondersteunden de joden, want
de angsti voor M _ordechai was op
hen gevallen. 4 Want M _orde-
chai was grootj in het huis van de
koning en zĳn faamk verbreidde
zich in alle rechtsgebieden, want
de man M _ordechai werd gestadig
groter.l

5 De joden dan sloegen al hun
vĳanden met een slachting door
het zwaardm en met doodslag en
vernietiging, en met degenen die
hen haatten, deden zĳ voorts
naar hun welgevallen.n 6 En
in de burcht S _usano doodden de
joden, en er werden vĳfhonderd
man omgebracht. 7 Ook Par-
sand _atha en D _alfon en Asp _atha
8 en Por _atha en Ad _alja en Arid _a-
tha 9 enParm _asta en Ar _isai en
Ar _idai en Waiz _atha, 10 de tien
zonenp van H _aman,q de zoon van
Hammed _atha, degene die blĳk gaf
van vĳandschap tegenover de jo-
den,r doodden zĳ; maar aan het
roofgoeds sloegen zĳ de hand niet.

11 Op die dag kwam het ge-
tal van degenen die in de burcht
S _usan gedood waren, voor de ko-
ning.

12 Toen zei de koning tot _Es-
ther, de koningin:t „In de burchtu

S _usan hebben de joden gedood, en
vĳfhonderd man zĳn omgebracht
en de tien zonen van H _aman. Wat
hebben zĳ in de overige rechtsge-
biedenv van de koning gedaan?w

En wat is uw bede? Ja, ze worde u

q Es 3:1; Es 3:12; Es 8:5; r Es 3:8; Es 7:4; s Es 8:11;
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gegeven.a En wat is uw verdere
verzoek?b Ja, het worde ingewil-
ligd.” 13 Bĳgevolg zei _Esther:
„Indien het de koning werkelĳk
goeddunkt,c laat het de joden die
in S _usan zĳn dan ook morgen nog
worden toegestaan te doen naar
de wet van vandaag;d en laat de
tien zonen van H _aman aan de paal
opgehangenworden.”e 14 De ko-
ning dan zei, dat er aldus gedaan
moest worden.f Toen werd in S _u-
san een wet uitgevaardigd, en de
tien zonen van H _aman werden op-
gehangen.

15 En de joden die in S _usan
waren, verzamelden zich voorts
ook op de veertiendeg dag van de
maand _Adar, en zĳ doodden ten
slotte in S _usan driehonderd man;
maar aan het roofgoed sloegen
zĳ de hand niet.h

16 Wat de rest van de joden
betreft die in de rechtsgebieden
van de koning waren,i zĳ verza-
melden zich, en men kwam op
voor zĳn zielj enwreektek zich op
zĳn vĳanden, en onder degenen
die hen haatten, werden er vĳf-
enzeventigduizend gedood; maar
aan het roofgoed sloegen zĳ de
hand niet, 17 op de dertiende
dag van de maand _Adar; en er
was rust op de veertiende [dag]
daarvan, en die werd gemaakt
tot een dag van feestmaall en van
vreugdebetoon.m

18 Wat de joden betreft die in
S _usan waren, zĳ verzamelden
zich op de dertienden [dag] daar-
van en op de veertiende [dag]
daarvan, en erwas rust op de vĳf-
tiende [dag] daarvan, en die werd
gemaakt tot een dag van feest-
maal en van vreugdebetoon.o

19 Daarom maakten de joden op
het land, die de steden van de
afgelegen districten bewoonden,
de veertiende dag van de maand
_Adarp tot een verheugingq en het
houden van feestmaaltĳden en
een goede dagr en het zenden van
delens aan elkaar.

20 Voorts schreef M _ordechait

deze dingen op en zond geschre-
ven documenten naar alle joden

die in al de rechtsgebieden van
koning Ahasv _eros waren,a zowel
die dichtbĳ als die veraf [woon-
den], 21 om hun de verplichting
op te leggen,b ieder jaar weer
de veertiende dag van de maand
_Adar en de vĳftiende dag daarvan
geregeld te vieren, 22 naar de
dagen waarop de joden hadden
gerust van hun vĳandenc en de
maand die voor hen van droefheid
in vreugdebetoon en van rouwd in
een goede dag veranderd was, om
ze te vieren als dagen van feest-
maaltĳden en vreugdebetoon en
het zenden van delen aan elkaare

en van geschenken aan de armen.f

23 En de joden namen datgene
op zichwat zĳ begonnen waren te
doen en wat M _ordechai hun had
geschreven. 24 Want H _aman,g

de zoon van Hammed _atha,h de
Agagiet,i degene die blĳk gaf van
vĳandschapj tegenover alle joden,
had zelf een snood plan beraamd
tegen de joden om hen om te bren-
gen,k en hĳ had het Poer,l dat wil
zeggen het Lot,m laten werpen om
hen op te jagen en hen om te bren-
gen. 25 Maar toen _Esther v

´
o

´
or

de koning kwam, zei hĳ met het
geschreven document:n „Laat zĳn
boze plano dat hĳ tegen de jo-
den beraamd heeft, op zĳn eigen
hoofd terugvallen”;p en men hing
hem en zĳn zonen op aan de paal.q

26 Daarom noemde men deze da-
gen P _o _erim, naar de naam van
het Poer.r Daarom — naar al de
woordenvan deze briefs en dat wat
zĳ in dit opzicht gezien hadden
en wat hun overkomen was —
27 namen de joden de verplich-
ting op zich en aanvaardden [die]
voor zichzelf en voor hun nage-
slacht en voor allen die zich bĳ
hen zouden aansluiten,t opdat ze
niet zou verdwĳnen, om geregeld
deze twee dagen te vieren naar
hetgeen erover geschreven was
en naar de daarvoor vastgestelde
tĳd, ieder jaar weer. 28 En deze
dagen moesten herdacht en ge-
vierd worden in elk afzonderlĳk
geslacht, elke familie, elk rechts-
gebied en elke stad, en deze poe-
rimdagen zelf dienden niet uit het
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cccdccc

1 Eens was er een man in het
land Uza wiens naam Jobb was;

en die man bleek onberispelĳkc

en oprecht te zĳn,d en godvre-
zende en wĳkend van het kwaad.f

2 En hem werden zeven zonen
en drie dochters geboren.g 3 En
zĳn veestapelh bestond uit zeven-
duizend schapen en drieduizend
kamelen en vĳfhonderd span run-
deren en vĳfhonderd ezelinnen,
samen met een zeer grote stoet
van knechten; en die man werd de
grootste van alle oosterlingen.i

4 En zĳn zonen gingen heen
en rechtten een feestmaal aanj in
het huis van een ieder [van hen]
op zĳn dag; en zĳ zonden hun
drie zusters een uitnodiging om
met hen te eten en te drinken.
5 Nu gebeurde het steeds dat
wanneer zĳ met de dagen van
het feestmaal de kring rond wa-
ren geweest, Job [hen] gewoon-

lĳk ontbood en hen heiligde;a en
hĳ stond ’s morgens vroeg op
en bracht brandoffersb overeen-
komstig het getal van hen allen;
want, zei Job, „misschien hebben
mĳn zonen gezondigd en God in
hun hartc vervloekt”.d Zo placht
Job altĳd te doen.e

6 Nu brak de dag aan waarop
de zonen van de [ware] Godf kwa-
men om zich v

´
o

´
or Jehovah te stel-

len,g en voorts kwam ook S _atanh

aldaar in hun midden.i

7 Toen zei Jehovah tot S _atan:
„Waar komt gĳ vandaan?” Daar-
op antwoordde S _atan Jehovah
en zei: „Van het omtrekken op
de aardej en van het rondwande-
len daarop.”k 8 Vervolgens zei
Jehovah tot S _atan: „Hebt gĳ uw
hart gericht op mĳn knecht Job,

g Ps 103:20; Da 7:13; Mt 18:10; h Za 3:1; Mt 4:3;

Lu 22:31; Jo 13:2; Opb 12:9; i 1Kon 22:19; j Job

2:2; k Mt 12:43; 1Pe 5:8.
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midden van de joden te verdwĳ-
nen en de herdenkinga ervan zelf
diende geen eind te nemen onder
hun nageslacht.

29 En _Esther, de koningin, de
dochter van Ab _icha

¨
ıl,b en M _orde-

chai, de jood, schreven voorts met
alle nadruk om deze tweede brief
betreffende P _o _erim te bevestigen.
30 Daarna zond hĳ geschreven
documenten naar alle joden in de
honderd zevenentwintig rechts-
gebieden,c het rĳk van Ahasv _e-
ros,d [met] woorden van vrede en
waarheid,e 31 om deze poerim-
dagen op de daarvoor vastgestel-
de tĳden te bevestigen, juist zo-
als M _ordechai, de jood, en _Esther,
de koningin, hun hadden opge-
legd,f en juist zoals zĳ hun eigen
ziel en hun nageslacht hadden op-
gelegd,g [namelĳk] de aangelegen-
heden van de vastenh en hun hulp-
geschreeuw.i 32 Enookhetgeen
_Esther zei, bevestigde deze poe-

rimzaken,a en het werdopgeschre-
ven in een boek.

10 En koning Ahasv _eros leg-
de het land en de eilan-

denb van de zee voorts dwangar-
beidc op.

2 Wat al zĳn energieke werk be-
treft en zĳn machtsbetoon en de
nauwkeurige opgave van M _orde-
chai’sd grootheid waarmee de ko-
ning hem groot had gemaakt,e is
dat niet beschreven in het Boek
van de aangelegenhedenf der tĳ-
denvan de koningen van M _edi

¨
e en

P _erzi
¨
e?g 3 Want de jood M _orde-

chai was de tweede in rang,h vol-
gend op koning Ahasv _eros, en was
groot onder de joden en goedge-
keurd door het grote aantal van
zĳn broeders, terwĳl hĳ voor het
welzĳn van zĳn volk werkte en
vredei sprak tot heel hun nage-
slacht.
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dat er niemand op aarde is als
hĳ,a een onberispelĳkb en op-
recht man,c godvrezendd en wĳ-
kendvan het kwaad?”e 9 Daar-
op antwoordde S _atan Jehovah en
zei: „Is het om niet, dat Job God
heeft gevreesd?f 10 Hebt gĳ
niet zelf om hem en om zĳn huis
en om al wat hĳ heeft, rondom
een omheining geplaatst?g Het
werk van zĳn handen hebt gĳ
gezegend,h en zĳn veestapel zelf
heeft zich uitgebreid op de aarde.
11 Maar steek voor de veran-
dering alstublieft uw hand eens
uit en tast alles aan wat hĳ heeft
[en zie eens] of hĳ u niet recht
in uw gezicht zal vervloeken.”i

12 Bĳgevolg zei Jehovah tot S _a-
tan: „Zie! Al wat hĳ heeft, is in
uw hand. Steek uw hand alleen
niet tegen hemzelf uit!” S _atan
dan ging van de persoon van Je-
hovah heen.j

13 Nu brak de dag aan waar-
op zĳn zonen en zĳn dochters aan
het etenwaren enwĳn dronken in
het huis van hun broer, de eerst-
geborene.k 14 En er kwam een
bodel bĳ Job, en hĳ zei vervolgens:
„De runderen waren net aan het
ploegenm en de ezelinnen graas-
den aan hun zĳde, 15 toen de
Sabee

¨
ersn plotseling een inval de-

den en ze meenamen, en de be-
dienden hebben zĳ neergeslagen
met de scherpte van het zwaard;
en ik kon ontkomen, slechts ik
alleen, om het u te vertellen.”o

16 Terwĳl deze nog sprak,
kwam er een ander en zei ver-
volgens: „Vuur van God viel uit
de hemelp en laaide toen op onder
de schapen en de bedienden en
verteerde hen; en ik kon ontko-
men, slechts ik alleen, om het u
te vertellen.”

17 Terwĳl die nog sprak, kwam
er een ander en zei vervolgens:
„De Chaldee

¨
enq hebben drie ben-

den gevormd en toen de kamelen
overvallen en ze meegenomen, en
de bedienden hebben zĳ neerge-
slagen met de scherpte van het
zwaard; en ik kon ontkomen,

slechts ik alleen, om het u te ver-
tellen.”

18 Terwĳl deze andere nog
sprak, kwam er weer een ander
en zei vervolgens: „Uw zonen en
uw dochters waren aan het eten
en dronken wĳna in het huis
van hun broer, de eerstgeborene.
19 En zie! er kwam een hevige
windb uit de streek van de wil-
dernis, en die sloeg vervolgens
de vier hoeken van het huis, zo-
dat het op de jonge mensen viel
en zĳ stierven. En ik kon ontko-
men, slechts ik alleen, om het u
te vertellen.”

20 Toen stond Job op en scheur-
dec zĳn schoudermantel en sneed
het haard van zĳn hoofd af en
viel ter aardee en boog zich neerf

21 en zei:

„Naakt ben ik uit mĳn moe-
ders buik gekomen,g

En naakt zal ik daarheen
terugkeren.h

Jehovah zelf heeft gegeven,i

en Jehovah zelf heeft weg-
genomen.j

De naamvan Jehovah blĳve
gezegend worden.”k

22 In dit alles zondigde Job niet
en schreef hĳ God niets onbeta-
melĳks toe.l

2 Later brak de dag aanwaarop
de zonen van de [ware] God

kwamen om zich v
´
o

´
or Jehovah te

stellen, en voorts kwam ook S _a-
tan aldaar in hunmidden om zich
v

´
o

´
or Jehovah te stellen.m

2 Toen zei Jehovah tot S _atan:
„Waar komt gĳ eigenlĳk van-
daan?” Daarop antwoordde S _a-
tan Jehovah en zei: „Van het om-
trekken op de aarde en van het
rondwandelen daarop.”n 3 En
Jehovah zei vervolgens tot S _a-
tan: „Hebt gĳ uw hart gericht
op mĳn knecht Job,o dat er nie-
mand op aarde is als hĳ, een
onberispelĳk en oprecht man,p

godvrezendq en wĳkend van het
kwaad?r Zelfs nu nog houdt hĳ
vast aan zĳn rechtschapenheid,s

hoewel gĳ mĳ tegen hem opzett
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om hem zonder reden te ver-
zwelgen.”a 4 Maar S _atanb ant-
woordde Jehovah en zei: „Huid
voor huid, en al wat een mens
heeft, zal hĳ geven voor zĳn ziel.c

5 Steek voor de verandering als-
tublieft uw hand eens uit en tast
[hem] tot in zĳn gebeente en zĳn
vlees aan [en zie eens] of hĳ u
niet recht in uw gezicht zal ver-
vloeken.”d

6 Bĳgevolg zei Jehovah tot S _a-
tan: „Zie, hĳ is in uw hand! Al-
leen, wacht u voor zĳn ziel zelf!”
7 S _atan dan ging van de persoon
van Jehovah heene en sloeg Job
met kwaadaardige zwerenf van
zĳn voetzool af tot zĳn schedel
toe. 8 En hĳ nam zich vervol-
gens een scherf van aardewerk
om zich ermee te krabben; en hĳ
zat midden in de as.g

9 Ten slotte zei zĳn vrouw tot
hem: „Houdt gĳ nog vast aan
uw rechtschapenheid?h Vervloek
God en sterf!” 10 Maar hĳ zei
tot haar: „Zoals een der zinnelo-
zei vrouwen spreekt, spreekt ook
gĳ. Zullen wĳ enkel het goede
van de [ware] God aannemen en
niet ook het slechte aannemen?”j

In dit alles zondigde Job niet met
zĳn lippen.k

11 Endriemetgezellenvan Job
hoorden ten slotte van al deze
rampspoed die hem overkomen
was, en zĳ kwamen voorts, ieder
uit zĳn eigen plaats: de Tema-
nietl El _ifaz en de Suhietm B _ildad
en de Na

¨
amathiet Z _ofar.n Zĳ dan

kwamenvolgens afspraak sameno

om hem hun deelneming te gaan
betuigen en hem te troosten.p

12 Toen zĳ van verre hun ogen
opsloegen, herkenden zĳ hem
aanvankelĳk niet. Nu verhieven
zĳ hun stem en weenden en
scheurdenq ieder hun schouder-
mantel en wierpen stof hemel-
waarts op hun hoofd.r 13 En
zĳ bleven zeven dagen en zeven
nachten bĳ hem op de grond zit-
ten,s en niemand sprak eenwoord
tot hem, want zĳ zagen dat de
smartt zeer groot was.

3 Het was hierna dat Job zĳn
mond opende en kwaad ging

afsmeken over zĳn dag.a 2 Job
nam nu het woord en zei:

3 „De dag moge vergaan waar-
op ik geboren werd,b

Ook de nacht dat iemand
zei: ’Er is een fysiek ster-
ke man ontvangen!’

4 Wat die dag betreft, hĳ worde
duisternis.

God zoeke er niet naar van
boven,

En geen daglicht bestrale
hem.

5 Laten duisternis en diepe scha-
duw hem opeisen.

Laat er een regenwolk over
vertoeven.

Laat al wat een dag ver-
duistert, hem schrik aan-
jagen.c

6 Die nacht —het donker neme
hem weg;d

Hĳ zĳ niet verheugd onder
de dagen van een jaar;

In het getal der maanmaan-
den trede hĳ niet op.

7 Zie! Die nacht— hĳworde on-
vruchtbaar;

Geenvreugdekreet kome er
binnen.e

8 Dat vervloekers van de dag
hem verwensen,

Zĳ die gereed zĳn om [de]
Lev _iathan te wekken.f

9 Dat de sterren van zĳn sche-
mering verduisterd wor-
den;

Dat hĳ wachte op het licht
en er geen zĳ;

En dat hĳ de stralen van de
dageraad niet zie.

10 Want hĳ heeft de deuren van
mĳn [moeders] buik niet
gesloten,g

En aldus demoeite voor mĳn
ogen niet verborgen.

11 Waarom ben ik niet vanaf
de moederschoot terstond
gestorven?h

[Waarom] ben ik [niet] uit de
buik zelf te voorschĳn ge-
komen om vervolgens de
laatste adem uit te blazen?
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12 Waarom kwamen knie
¨
en mĳ

tegen,
En waarom borsten,a opdat

ik zou zuigen?
13 Want ik zou nu neergelegen

hebben om ongestoord te
zĳn;b

Ik zou dan geslapen hebben;
ik zou rust hebbenc

14 Met koningen en raadsheren
der aarde,d

Zĳ die eenzame plaatsen
voor zich bouwen,e

15 Of met vorsten die goud be-
zitten,

Zĳ die hun huizen met zil-
ver vullen;

16 Of als een verborgen misge-
boortef zou ik niet tot be-
staan zĳn gekomen,

Als kinderen die het licht
niet hebben gezien.g

17 Daar hebben zelfs de godde-
lozen [hun] beroering ge-
staakt,h

En daar hebben zĳ wier
kracht uitgeput is, rust.i

18 Zelfs gevangenen zĳn er sa-
men onbezorgd;

Zĳ horen in feite de stem
niet van iemand die hen
tot werken aandrĳft.j

19 Klein en groot zĳn daar ge-
lĳk,k

En de slaaf is vrĳgemaakt
van zĳn meester.

20 Waarom geeft hĳ licht aan
iemand die gebukt gaat
onder moeite,

En leven aan hen die bitter
van ziel zĳn?l

21 Waarom zĳn er die wachten
op de dood, en hĳ [komt]
niet,m

Hoewel zĳ ernaar blĳven gra-
ven,meer dannaar verbor-
gen schatten?

22 Zĳ die zich verheugen tot ju-
belens toe,

Zĳ hebbenuitbundige vreug-
de omdat zĳ een grafstede
vinden.

23 [Waarom geeft hĳ licht] aan
een fysiek sterke man,
wiens weg verborgen isn

En die doorGodwordt inge-
sloten?o

24 Want v
´
o

´
or mĳn voedsel komt

mĳn zuchten,a

En als wateren stort mĳn
gebrul zich uit;b

25 Want iets angstwekkends heb
ik geducht, en het over-
komt mĳ;

En waarvoor ik bang ben
geweest, dat treft mĳ.c

26 Ik ben niet zonder zorgen ge-
weest, noch ben ik onge-
stoord geweest,

Noch heb ik rust gehad, en
toch komt er beroering.”

4 Toen antwoordde de Tema-
niet El _ifazd en zei:

2 „Zult gĳ het moede worden, in-
dien men werkelĳk tracht
een woord tot u [te rich-
ten]?

Maar woorden inhouden,
wie kan dat?

3 Zie! Gĳ hebt velen gecorri-
geerd,e

En de slappe handen placht
gĳ te sterken.f

4 Al wie struikelde, werd door
uw woorden altĳd opge-
richt;g

En bezwĳkende knie
¨
en wer-

den door u weer stevig ge-
maakt.h

5 Maar ditmaal komt het tot u,
en gĳ wordt het moede;

Het treft uzelf, en gĳ raakt
ontsteld.

6 Is niet uw eerbied [de basis
van] uw vertrouwen?

Is niet uw hoop zelfs de
rechtschapenheidi vanuw
wegen?

7 Bedenk toch:Wie is er ooit on-
schuldig omgekomen?

En waar zĳn de rechtscha-
penenj ooit verdelgd?

8 Naar wat ik heb gezien, zul-
len zĳ die bedenken wat
schadelĳk is

En zĳ diemoeite zaaien, het
ook oogsten.k

9 Door de ademvan God komen
zĳ om,

En door de geest van zĳn
toorn komen zĳ aan hun
eind.
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10 Er is het gebrulvan een leeuw,
en de stem van een jonge
leeuw,

Maar de tanden van jonge
leeuwen met manen wor-
den werkelĳk uitgebro-
ken.

11 Een leeuwkomt ombĳ gebrek
aan prooi,

En de leeuwenwelpen wor-
denvan elkaar gescheiden.

12 Mĳ nu werd heimelĳk een
woord gebracht,

En mĳn oor ving voorts een
gefluister daarvan op,a

13 In verontrustende gedachten
van nachtvisioenen,

Wanneer een diepe slaap op
de mensen valt.

14 Angst kwam over mĳ, en be-
ving,

En de veelheid van mĳn
beenderen werd erdoor
met angst vervuld.

15 En een geest ging voorts aan
mĳn gezicht voorbĳ,

Waarop het haar van mĳn
vlees te berge rees.

16 Hĳ dan bleef staan,
Maar ik herkende zĳn ge-

stalte niet;
Een gedaante was voor mĳn

ogen;
Er was een kalmte, en ik

hoorde nu een stem:
17 ’Een sterfelĳk mens — kan

hĳ rechtvaardiger zĳn dan
God zelf?

Of kan een fysiek sterke
man reiner zĳn dan zĳn
eigen Maker?’

18 Zie! In zĳn dienstknechten
heeft hĳ geen geloof,

En zĳn boden legt hĳ gebre-
ken ten laste.

19 Hoeveel te meer dan hun die
in lemen huizen wonen,

Wier fundament in het stof
is!b

Men drukt hen vlugger plat
dan een mot.

20 Van de morgen tot de avond
worden zĳ te pletter ge-
drukt;

Zonder dat iemand [het ter
harte] neemt, vergaan zĳ
voor eeuwig.

21 Is niet hun tentkoord in hen
uitgerukt?

Zĳ sterven wegens gebrek
aan wĳsheid.

5 Roep alstublieft! Is er iemand
die u antwoordt?

En tot wie van de heiligen
wilt gĳ u wenden?

2 Want de dwaas zal door erger-
nis de dood vinden,

En wat degene betreft die
zich gemakkelĳk laat ver-
lokken, afgunst zal hem
ter dood brengen.

3 Ikzelf heb de dwaas wortel
zien schieten,a

Maar plotseling ging ik zĳn
verblĳfplaats verwensen.

4 Zĳn zonen blĳven verre van
redding,b

En zĳ worden in de poort
verbrĳzeld, zonder een be-
vrĳder.

5 Wat hĳ oogst, eet de honge-
rige op;

En zelfs van slagershaken
neemt men het weg,

En een strik grĳptwerkelĳk
plotseling naar hun mid-
delen voor levensonder-
houd.

6 Want uit louter stof komt het
schadelĳke niet voort,

En uit louter grond ont-
spruit geen moeite.

7 Want de mens zelf wordt tot
moeite geboren,

Zoals ook de vonken om-
hoogvliegen.

8 Ik echter, ik zou mĳ tot God
wenden,

En aan God zou ik mĳn
zaak voorleggen,c

9 [Aan Hem] die grote, ondoor-
grondelĳke dingen doet,

Wonderbare dingen zonder
tal;d

10 Die regen geeft op de opper-
vlakte van de aardee

Enwater zendt over de open
velden;f

11 Die de geringen op een hoge
plaats zet,g

Zodat de bedroefden hoog
bovenaan staan wat red-
ding betreft;
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12 Die de snode plannen der
schranderen verĳdelt,a

Zodat hun handen niets tot
een gelukkig einde bren-
gen;

13 Die de wĳzen vangt in hun
eigen listigheid,b

Zodat de raad der geslepe-
nen ĳlings in duigen valt;c

14 Zĳ stuiten zelfs overdag op
duisternis,

En op de middag tasten zĳ
rond als bĳ nacht;d

15 En die redt van het zwaard
uit hun mond,

En uit de hand van de ster-
ke een arme,e

16 Zodat er voor de geringe hoop
komt,f

Maar onrechtvaardigheid
werkelĳkhaar mond sluit.g

17 Zie! Gelukkig is de man die
door God wordt terecht-
gewezen;h

En verwerp het strenge on-
derricht van de Almach-
tige niet!

18 Want hĳzelf veroorzaakt pĳn,
maar verbindt [de wond];

Hĳ verplettert, maar zĳn
eigen handen bewerken
de genezing.

19 In zes benauwdheden zal hĳ u
bevrĳden,i

En in zeven zal niets scha-
delĳks u treffen.j

20 Tĳdens de hongersnood zal
hĳ u stellig verlossen van
de dood,k

En tĳdens de oorlog van de
macht van een zwaard.

21 Voor de gesel van een tong
zult gĳ verborgen wor-
den,l

En gĳ zult niet bevreesd zĳn
voor gewelddadige plun-
dering, als ze komt.

22 Om gewelddadige plundering
en honger zult gĳ lachen,

En voor het wild gedierte
der aarde behoeft gĳ niet
bevreesd te zĳn.

23 Want met de stenen van het
veld zal uw verbond zĳn,

En zelfs het wild gedierte
van het veld zal ertoe wor-
den gebracht in vrede met
u te leven.m

24 En gĳ zult stellig weten dat
de vrede zelf uw tent is,

En gĳ zult ongetwĳfeld uw
weidegrond gaan over-
zien, en gĳ zult niets mis-
sen.

25 En gĳ zult stellig weten dat
uw nageslacht talrĳk isa

En uw nakomelingen als de
plantengroei van de aar-
de.b

26 Gĳ zult in krasheid in de graf-
stede komen,c

Zoalswanneer schoven zich
ophopen op hun tĳd.

27 Zie! Dit hebbenwĳ nagevorst.
Zo is het.

Hoor het, en gĳ — weet het
voor uzelf.”

6 Vervolgens antwoordde Job
en zei:

2 „O dat mĳn wreveld geheel en
al gewogen werd,

En dat men tegelĳk mĳn
onheil op de weegschaal
zelf legde!

3 Want die is nu zwaarder nog
dan het zand der zee

¨
en.

Daarom zĳn mĳn eigen
woorden in het wilde weg
gesproken.e

4 Want de pĳlen van de Al-
machtige zĳn bĳ mĳ,f

Mĳn geest drinkt hun gif;g

De verschrikkingen Gods
stellen zich tegen mĳ op.h

5 Zal een zebrai schreeuwen bo-
ven het gras,

Of een stier loeien boven
zĳn voer?

6 Zullen smakeloze dingen zon-
der zout worden gegeten,

Of is er smaak aan het slĳ-
merige sap van heemst?

7 Mĳn ziel heeft geweigerd
[iets] aan te raken.

Ze zĳn als een ziekte in mĳn
voedsel.

8 O dat mĳn verzoek werd [in-
gewilligd]

En dat God mĳn hoop ook
verwezenlĳkte!

9 EndatGodertoe overging mĳ
te verbrĳzelen,

Dat hĳ zĳn hand losmaakte
en mĳ afsneed!j
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10 Zelfs dat zou nog mĳn troost
zĳn;

En ik zou opspringen [van
vreugde]a bĳ [mĳn] wee

¨
en,

[Ofschoon] hĳ geen mede-
dogen zou hebben, want
ik heb de woorden van de
Heiligeb niet verborgen ge-
houden.c

11 Wat is mĳn kracht, dat ik zou
blĳven wachten?d

En wat is mĳn einde, dat ik
mĳn ziel zou blĳven rek-
ken?

12 Is mĳn kracht de kracht van
stenen?

Of is mĳn vlees van koper?
13 Is het dat het vermogen om

mĳzelf te helpen niet in
mĳ is,

En doeltreffendwerken zelfs
van mĳ verjaagd is?

14 Wat degene betreft die zĳn
naaste liefderĳke goed-
heid onthoudt,e

Die zal ook zelfs de vrees
voor de Almachtige laten
varen.f

15 Mĳn eigen broeders hebben
verraderlĳk gehandeld,g

als een winterstroom,
Als de bedding van winter-

stromen die blĳven weg-
vloeien.

16 Ze zĳn donker van het ĳs,
Sneeuw verbergt zich daarop.

17 Te zĳner tĳdworden zewater-
loos,h ze zĳn tot zwĳgen
gebracht;

Wanneer het heet wordt,
zĳn ze opgedroogd, uit hun
plaats [verdwenen].i

18 De paden van hun weg wor-
den afgebogen;

Ze gaan op in de ĳle ruimte
en vergaan.

19 De karavanen van T _emaj heb-
ben [ernaar] uitgezien,

Het reisgezelschap van Sa-
bee

¨
ersk heeft erop ge-

wacht.
20 Zĳ worden stellig beschaamd

omdat zĳ [erop] hadden
vertrouwd;

Zĳ zĳn tot aan de plaats ge-
komen en zĳ worden te-
leurgesteld.l

21 Want nu zĳt gĳlieden tot
niets geworden;a

GIJ ziet verschrikking, en
GIJ wordt bevreesd.b

22 Komt het doordat ik heb ge-
zegd: ’Geeft mĳ [iets],

Of geeft van UW vermogen
een geschenk ten behoeve
van mĳ;

23 Enverlostmĳuit de handvan
een tegenstander,c

En uit de hand van tiran-
nen dient GIJ mĳ los te ko-
pen’?d

24 Onderricht mĳ, en ik van mĳn
kant zal zwĳgen;e

En laat mĳ inzien wat voor
fout ik heb begaan.f

25 De woorden van oprechtheid
zĳn geweest — o, niet
smartelĳk!g

Maarwat wordt door het te-
rechtwĳzen van UW zĳde
terechtgewezen?h

26 Zint GIJ erop woorden terecht
te wĳzen,

Terwĳl de woorden van een
wanhopigei toch louter
voor de wind zĳn?j

27 Hoeveel te meer zult GIJ zelfs
over iemand die vaderloos
is, het lot werpen,k

En sjacheren over UW met-
gezel!l

28 Ennu, komt, schenktmĳ aan-
dacht,

En [ziet] of ik U recht in het
gezicht zal beliegen.m

29 Keert alstublieft terug — laat
er zich geen onrechtvaar-
digheid voordoen —

Ja, keert terug — mĳn recht-
vaardigheid is er nog in.n

30 Is er onrechtvaardigheid op
mĳn tong,

Of onderscheidt mĳn eigen
gehemelte geen onheil?

7 Is het voor de sterfelĳke mens
niet een dwangarbeido op
aarde,

En zĳn zĳn dagen niet als
de dagen van een loonar-
beider?p

2 Als een slaaf snakt hĳ naar de
schaduw,q
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En als een loonarbeider
wacht hĳ op zĳn loon.a

3 Zo ben ik tot bezitter gemaakt
van waardeloze maan-
maanden,b

En nachtenvan moeitec heeft
men mĳ toegemeten.

4 Wanneer ik mĳ heb neerge-
legd, heb ik ook gezegd:
’Wanneer zal ik opstaan?’d

En [wanneer] de avond wer-
kelĳk in volledige mate
daalt, ben ikook verzadigd
van rusteloosheid tot aan
de morgenschemering.

5 Mĳn vlees is bekleed gewor-
den met madene en klui-
ten stof;f

Mĳn huid zelf heeft kor-
sten gevormden ontbindt
zich.g

6 Mĳn dagen zelf zĳn sneller ge-
wordenh dan een wevers-
spoel,

En ze nemen een eind in ho-
peloosheid.i

7 Bedenk dat mĳn leven wind
is;j

Dat mĳn oog het goede niet
weer zal zien.

8 Het oog van hem die mĳ ziet,
zalmĳniet aanschouwen;

Uw ogen zullen op mĳ zĳn,
maar ik zal niet zĳn.k

9 De wolk neemt stellig een
eind en gaat heen;

Zo zal hĳ die in Sje _o _ol neer-
daalt, [daaruit] niet op-
komen.l

10 Hĳ zal niet meer naar zĳn
huis terugkeren,

En zĳn plaats zal hem niet
meer erkennen.m

11 Ook
´
ık zal mĳn mond niet

weerhouden.
Ik wil spreken in de be-

nauwdheidvanmĳn geest;
Ik wil mĳ bezighouden met

de bitterheid van mĳn
ziel!n

12 Ben ik een zee of een zeemon-
ster,

Dat gĳ een wachto over mĳ
dient te zetten?

13 Wanneer ik zei: ’Mĳn divan
zal mĳ troost brengen,

Mĳn bed zal mĳn bezorgd-
heid helpen dragen’,

14 Hebt gĳ mĳ zelfs verschrikt
met dromen,

En door visioenen schrikt
gĳ mĳ op,

15 Zodat mĳn ziel verstikking
verkiest,

De dooda liever dan mĳn
beenderen.

16 Ik heb [het] verworpen;b tot
onbepaalde tĳd zou ik niet
willen leven.

Laat van mĳ af, want mĳn
dagen zĳn een ademtocht.c

17 Wat is de sterfelĳke mens,d

dat gĳ hem zoudt groot-
brengen,

En dat gĳ uw hart op hem
zoudt richten,

18 En dat gĳ elke morgen aan-
dacht aan hem zoudt
schenken,

Dat gĳ hem elk ogenblik
zoudt toetsen?e

19 Waarom wilt gĳ uw blik niet
van mĳ afwenden,f

Noch mĳ met rust laten tot-
dat ik mĳn speeksel inslik?

20 Indien ik heb gezondigd, wat
kan ik tegen u uitrich-
ten, gĳ Waarnemer van
de mensen?g

Waarom hebt gĳ mĳ tot uw
doelwit gesteld, zodat ik u
tot last zou worden?

21 En waarom vergeeft gĳ mĳn
overtreding nieth

En ziet gĳmĳn dwaling niet
door de vingers?

Want nu zal ik in het stofi

neerliggen;
En gĳ zult mĳ stellig zoe-

ken, en ik zal niet zĳn.”

8 Toen antwoordde de Suhietj

B _ildad en zei:

2 „Hoe lang zult gĳ deze dingen
blĳven uiten,k

Terwĳl de woorden van uw
mond slechts een krach-
tige wind zĳn?l

3 Zal God zelf het recht bui-
gen,m
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Of zal de Almachtige zelf de
rechtvaardigheid buigen?a

4 Indien uw eigen zonen tegen
hem hebben gezondigd,

Zodat hĳ hen in de hand van
hun opstandigheid laat ge-
raken,

5 Indien gĳzelf God zult zoeken,b

En [indien] gĳ de Almach-
tige gunst zult afsmeken,

6 Indien gĳ zuiver en oprecht
zĳt,c

Zou hĳ nu voor u ontwaken,
En hĳ zou stellig uw recht-

vaardige verblĳfplaats her-
stellen.

7 Ook mag uw begin dan iets
kleins zĳn gebleken,

Maar uw eigen einde later
zou zeer groot worden.d

8 Waarlĳk, doe alstublieft na-
vraag bĳ het vorige ge-
slacht,e

En vestig [uw aandacht] op
hetgeen door hun vaderen
is uitgevorst.f

9 Want wĳ waren slechts giste-
ren,g en wĳ weten niets,

Omdat onze dagen op aarde
een schaduw zĳn.h

10 Zullen z
´
ı
´
j u niet onderrichten,

het u vertellen,
En zullen zĳ uit hun hart

geen woorden voortbren-
gen?

11 Zal de papyrusplanti hoog op-
schieten zonder een moe-
rassige plaats?

Zal het riet groot worden
zonder water?

12 Terwĳl het nog in de knop is,
niet afgeplukt,

Zelfs v
´
o

´
or al het andere gras

zal het verdorren.j

13 Zo zĳn de paden van allen die
God vergeten,k

En zelfs de hoop van een af-
vallige zal te gronde gaan,l

14 Wiens vertrouwen wordt af-
gesneden,

En wiens toeverlaat het huis
van een spin is.m

15 Hĳ zal op zĳn huis steunen,
maar het zal niet blĳven
staan;

Hĳ zal het vastgrĳpen, maar
het zal geen stand hou-
den.

16 Hĳ staat saprĳk in de volle
zon,

En in zĳn tuin komt zĳn
eigen loot te voorschĳn.a

17 In een steenhoop worden zĳn
wortels vervlochten,

Een huis van stenen aan-
schouwt hĳ.

18 Indien men hem uit zĳn plaats
verzwelgt,b

Dan zal deze hem stellig ver-
loochenen, [door te zeg-
gen:] ’Ik heb u niet ge-
zien.’c

19 Zie! Dat is de ontbinding van
zĳn weg;d

En uit het stof spruiten an-
deren voort.

20 Zie! God zelf zal niemand ver-
werpen die onberispelĳk is,

Noch zal hĳ boosdoeners bĳ
de hand vatten,

21 Totdat hĳ uw mond met ge-
lach vervult,

En uw lippen met gejuich.
22 Juist degenen die u haten,

zullen met schaamte wor-
den bekleed,e

En de tent der goddelozen
zal niet zĳn.”

9 Vervolgens antwoordde Job
en zei:

2 „Waarlĳk, ik weet heel goed
dat het zo is.

Maar hoe kan een sterfelĳk
mens gelĳk hebben in een
geding met God?f

3 Indien hĳ al lust had met hem
te twisten,g

Kan hĳ hem niet
´
e

´
en keer

op de duizend antwoor-
den.

4 Hĳ is wĳs van hart en sterk in
kracht.h

Wie kan zich halsstarrig te-
genover hem betonen en
ongedeerd blĳven?i

5 Hĳ verplaatst bergen,j zodat
men niet eens [van hun
bestaan] weet,

Hĳ, die ze in zĳntoorn onder-
steboven heeft gekeerd.k

6 Hĳ doet de aarde schudden
van haar plaats,

Zodat zelfs haar zuilenl sid-
deren.
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7 Hĳ zegt tot de zon dat ze niet
dient te schĳnen,

En de sterren verzegelt hĳ
rondom,a

8 [Hĳ] die de hemel uitspant,
hĳ alleen,b

En treedt over de hoge gol-
ven van de zee;c

9 Die het sterrenbeeldAsj maakt,
het sterrenbeeld K _esil,

En het sterrenbeeld Kimahd

en de binnenkamers van
het zuiden;

10 Die grote, ondoorgrondelĳke
dingen doet,e

En wonderbare dingen zon-
der tal.f

11 Zie! Hĳ gaat langs mĳ heen
en ik zie [hem] niet,

En hĳ trekt verder en ik be-
speur hem niet.g

12 Zie! Hĳ rukt weg. Wie kan
hem weerstaan?

Wie zal tot hem zeggen:
’Wat doet gĳ?’h

13 God zelf zal zĳn toorn niet af-
wenden;i

Onder hem moeten de hel-
pers van een bestormerj

zich buigen.
14 Hoeveel te meer ingeval ik-

zelf hem antwoord!
Ik wil mĳn woorden tegen-

over hem kiezen,k

15 [Hem] die ik, ook al had ik
werkelĳk gelĳk, niet zou
antwoorden.l

Mĳn tegenpartĳ in het
rechtsgeding zou ik om
gunst smeken.m

16 Indien ik hem riep, zou hĳ mĳ
antwoorden?n

Ik geloof niet dat hĳ het oor
zou lenen aan mĳn stem;

17 [Hĳ] die mĳ door een onweer
vermorzelt

En mĳn wonden zonder re-
den stellig vele maakt.o

18 Hĳ zal mĳ niet vergunnen
weer op adem te komen,p

Want hĳ blĳft mĳ met het
bittere verzadigen.

19 Indien er iemand sterk is in
kracht, daar [is hĳ];q

En indien [er iemand sterk
is] in gerechtigheid, o dat
ik gedagvaard moge wor-
den!

20 Indien ik gelĳk had, zou mĳn
eigen mond mĳ schuldig
verklaren;

Was ik onberispelĳk, dan
zou hĳ mĳ onoprecht ver-
klaren.

21 Was ik onberispelĳk, ik zou
mĳn ziel niet kennen;

Ik zou mĳn leven weigeren.
22 E

´
en ding is er. Ja, daarom

zeg ik:
’De onberispelĳke, alsook

de goddeloze, doet hĳ aan
hun eind komen.’a

23 Indien een stortvloed plotse-
ling de dood zou brengen,

Zou hĳ nog spotten met de
vertwĳfeling van de on-
schuldigen.

24 De aarde zelf is in de handvan
de goddeloze gegeven;b

Het aangezicht van haar
rechters bedekt hĳ.

Wanneer [hĳ] niet, wie dan
wel?

25 Ook zĳn mĳn eigen dagen
sneller geworden dan een
hardloper;c

Ze zĳn weggevloden, ze zul-
len stellig het goede niet
zien.

26 Ze zĳn voortgeĳld als rieten
boten,

Als een arend die heen en
weer schiet [op zoek] naar
iets om te eten.d

27 Indien ik heb gezegd: ’Laat
ik mĳn bezorgdheid ver-
geten,e

Laat ik mĳn gelaat verande-
renf en opfleuren’,

28 Ben ik bang geworden voor al
mĳn smarten;g

Ja, ik weet dat gĳ mĳ niet
voor onschuldig zult hou-
den.

29 Ikzelfmoet nu eenmaal schul-
dig staan.

Waarom dan toch tob ik mĳ
slechts tevergeefs af?h

30 Indien ik mĳ werkelĳk in
sneeuwwater waste,

En ik mĳn handen werke-
lĳk in potas reinigde,i

31 Dan zoudt gĳ mĳ in een kuil
dompelen,
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En mĳn kleren zouden mĳ
stellig verfoeien.

32 Want hĳ is niet een mana

zoals ik, [dat] ik hem zou
antwoorden,

Dat wĳ samen ten gerichte
zouden gaan.

33 Er is geen persoon om tussen
ons te beslissen,b

Dat hĳ zĳn hand op ons bei-
den zou leggen.

34 Laat hĳ zĳn roede van mĳ
wegnemen,c

En zĳn verschrikking, laat
diemĳ niet verschrikken.

35 Laat mĳ spreken en niet be-
vreesd voor hem zĳn,

Want zo ben ik in mĳzelf
niet geneigd.

10 Mĳn ziel walgt stellig van
mĳn leven.d

Ik wil de vrĳe loop laten
aan mĳn bezorgdheid
over mĳzelf.

Ik wil spreken in de bit-
terheid van mĳn ziel!

2 Ik zal tot God zeggen: ’Ver-
klaar mĳ niet schuldig.

Laat mĳ weten waarom gĳ
met mĳ twist.

3 Is het goed voor u dat gĳ on-
recht zoudt doen,e

Dat gĳ [het product van]
het hardewerk uwer han-
den zoudt verwerpen,f

En dat gĳ in feite over de
raad der goddelozen [uw
licht] zoudt laten stralen?

4 Hebt gĳ ogeng van vlees,
Of ziet gĳ zoals een sterfe-

lĳk mens ziet?h

5 Zĳn uw dagen als de dagen
van een sterfelĳk mens,i

Of uw jaren net als de da-
gen van een fysiek sterke
man,

6 Dat gĳ mĳn dwaling zoudt
trachten te vinden

En naar mĳn zonde zoudt
blĳven zoeken?j

7 Dit inweerwil van het feit dat
gĳzelf weet dat ik geen
ongelĳk heb,k

En er niemand is die uit
´
uw

hand bevrĳdt?l

8 Uw eigen handen hebben mĳ
gevormd, zodat ze mĳ

Involledigheid rondom heb-
ben gemaakt,a en toch
zoudt gĳ mĳ verzwelgen.

9 Bedenk alstublieft dat gĳ mĳ
uit leemb hebt gemaakt

En mĳ tot stof zult doen te-
rugkeren.c

10 Hebt gĳ mĳ voorts niet als
louter melk uitgegoten

En als kaas om mĳ te laten
stremmen?d

11 Met huid en vlees hebt gĳ mĳ
voorts bekleed

En met beenderen en pezen
om mĳ samen te weven.e

12 Leven en liefderĳke goedheid
hebt gĳ ten aanzien van
mĳ gewrocht;f

Enuweigen zorgg heeft mĳn
geest bewaakt.

13 En deze dingen hebt gĳ ver-
borgen in uw hart.

Ik weet heel goed dat deze
dingen bĳ u zĳn.

14 Indien ik heb gezondigd en
gĳ mĳ voortdurend in het
oog hebt gehoudenh

En gĳ mĳ ten aanzien van
mĳn dwaling niet onschul-
dig houdt;i

15 Indien ik werkelĳk ongelĳk
heb, wee mĳ!j

En [indien] ik werkelĳk ge-
lĳk heb, mag ik mĳn hoofd
niet opheffen,k

Verzadigdvan oneer en door-
drenkt van ellende.l

16 En [indien] het hoogmoedig
handelt,m zult gĳ als een
jonge leeuw jacht op mĳ
maken,n

En gĳ zult u in mĳn geval
opnieuw wonderbaar be-
tonen.

17 Gĳ zult nieuwe getuigen van
u tegenover mĳ laten ver-
schĳnen,

En gĳ zult uwwrevel jegens
mĳ groter maken;

Moeite op moeite is bĳ mĳ.
18 Waarom hebt gĳ mĳ dan uit

een moederschoot laten
komen?o

Had ik maar de laatste adem
kunnenuitblazen, dat zelfs
geen oog mĳ kon zien,
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19 Daar zou ik zĳn geworden als-
of ik niet tot bestaan was
gekomen;

Van de buik naar de grafste-
de zou ik zĳn gebracht.’

20 Zĳn mĳn dagen niet weini-
ge?a Laat hĳ [dus] ophou-
den,

Laat hĳ zĳn blik van mĳ af-
wenden, opdat ik een wei-
nig moge opfleurenb

21 Voordat ik heenga — en ik
zal niet terugkerenc —

Naar het land van duister-
nis en diepe schaduw,d

22 Naar het land waar het duis-
ter is als het donker, [het
land] van diepe schaduw

En wanorde, waar het niet
m

´
e

´
er straalt dan het don-

ker.”

11 Toen antwoordde de Na
¨
a-

mathiet Z _ofare en zei:

2 „Zal een veelheid van woorden
onbeantwoord blĳven,

Of zal louter een pocher ge-
lĳk hebben?

3 Zal dat ĳdele gezwets van u
mannen tot zwĳgen bren-
gen,

En zult gĳ blĳven bespot-
ten zonder dat er iemand
is die [u] bestraft?f

4 Ook zegt gĳ: ’Mĳn onderrichtg

is zuiver,
En ik ben werkelĳk rein ge-

blekenh in uw ogen.’
5 Maar o, indien God zelf slechts

zou spreken
En zĳn lippen tegenover u

opende!i

6 Dan zou hĳ u de geheimen der
wĳsheid meedelen,

Want de dingen der prakti-
sche wĳsheid zĳn menig-
vuldig.

Ook zoudt gĳ weten dat
God toelaat dat ten gun-
ste vanu iets vanuwdwa-
ling wordt vergeten.j

7 Kunt gĳ de diepe dingen Gods
doorgronden,k

Of kunt gĳ de Almachtige
zelfs tot het uiterste door-
gronden?

8 Ze is hoger dan de hemel. Wat
kunt gĳ uitrichten?

Ze is dieperdan Sje _o _ol.a Wat
kunt gĳ weten?

9 Ze is langer van afmeting dan
de aarde,

En breder dan de zee.
10 Indien hĳ voorbĳgaat en

[iemand] overlevert
En een rechtszitting belegt,

wie kan hem dan weer-
staan?

11 Want hĳzelf kent heel goed
de mannen die onwaar-
achtig zĳn.b

Wanneer hĳ ziet wat schade-
lĳk is, zal hĳ zich dan niet
opmerkzaam betonen?

12 Zelfs een leeghoofdig man zal
nog een goede beweegre-
den krĳgen

Zodra een ezelachtige zebra
als mens wordt geboren.

13 Indien gĳzelf werkelĳk uw
hart zult bereiden

En inderdaad uw handpal-
men tot hem uitbreidt,c

14 Indien wat schadelĳk is in uw
hand is, doe het ver weg,

En laat geen onrechtvaar-
digheid in uw tenten wo-
nen.

15 Want dan zult gĳ uw aange-
zicht zonder smet ophef-
fend

En gĳ zult stellig bevestigd
worden, en gĳ zult niet
vrezen.

16 Want gĳ — moeite zult gĳ ver-
geten;

Als [aan] wateren die zĳn
voorbĳgevloeid, zult gĳ
[eraan] denken.

17 En helderder dan de middag
zal [uw] levensduure rĳ-
zen;

De duisternis zal worden als
de morgen zelf.f

18 En gĳ zult wel moeten ver-
trouwen omdat er hoop be-
staat;

En gĳ zult stellig zorgvul-
dig rondzien — in zeker-
heid zult gĳ u neerleg-
gen.g
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19 En gĳ zult u inderdaad uit-
strekken, zonder dat ie-
mand [u] doet beven.

En velen zullen u stellig
mild stemmen;a

20 En het zĳn de ogen van de
goddelozen die zullen ver-
kwĳnen;b

En een toevluchtsoord zal
hun stellig ontvallen,c

En hun hoop zal zĳn een
uitblazen van de ziel.”d

12 Vervolgens antwoordde Job
en zei:

2 „Waarlĳk, gĳlieden zĳt het
volk,

Enmet U zal dewĳsheid uit-
sterven!e

3 Ook ik heb een hart,f even-
goed als GIJ.

Ik doe voor U niet onder,g

En bĳ wie zĳn dergelĳke
dingen niet?

4 [Iemand die] een voorwerp
van spot [is] voor zĳn naas-
te, ben ik geworden,h

Iemand die tot God roept,
opdat hĳ hem zou ant-
woorden.i

Een voorwerp van spot is de
rechtvaardige, de onberis-
pelĳke.

5 In gedachten heeft degene
die vrĳ van zorgen is, ver-
achting voor de onder-
gang zelf;j

Die is bereid voor hen wier
voeten wankelen.k

6 De tenten van de geweldda-
dige plunderaars zĳn on-
bezorgd,l

En degenen die God tot woe-
de prikkelen, hebben de
veiligheid

Die degene toebehoort die
in zĳn hand een god heeft
gebracht.m

7 Maar vraag alstublieft de huis-
dieren, en ze zullen u on-
derrichten;n

Ook de gevleugelde schep-
selen des hemels, en ze
zullen het u vertellen.o

8 Of houd u intens bezig met de
aarde, en ze zal u onder-
richten;p

En de vissen der zeea zullen
het u bekendmaken.

9 Wie onder al deze weet niet
heel goed

Dat Jehovah’s hand zelf dit
heeft gedaan,b

10 In wiens hand de ziel isc van
al wat leeft

En de geest van alle men-
selĳk vlees?d

11 Toetst niet het oor zelf woor-
den,e

Zoals het gehemeltef voed-
sel proeft?

12 Is er geen wĳsheid onder de
bejaardeng

En verstand [in] lengte van
dagen?

13 Bĳ hem zĳn wĳsheid en
macht;h

Hĳ heeft raad en verstand.i

14 Ziet! Hĳ haalt omver, opdat er
niet wordt opgebouwd;j

Hĳ sluit het toe voor de
mens, opdat het niet wordt
geopend.k

15 Ziet! Hĳ houdt de wateren te-
gen en ze drogen op;l

En hĳ zendt ze, en ze veran-
deren de aarde.m

16 Bĳ hem zĳn sterkte en prak-
tische wĳsheid;n

Hem behoort degene die
een fout begaat en dege-
ne die op een dwaalspoor
brengt;o

17 Hĳ laat raadsheren barrevoets
gaan,p

En hĳ laat zelfs rechters
waanzinnig worden.

18 De boeienvan koningen maakt
hĳ werkelĳk los,q

En hĳ bindt een gordel om
hun heupen.

19 Hĳ laat priesters barrevoets
gaan,r

En hen die permanent ge-
zeteld zĳn, werpt hĳ om-
ver;s

20 Hĳ ontneemt de getrouwen
de spraak,

En de verstandigheid der
ouden neemt hĳ weg;

21 Hĳ stort verachting uit over
edelen,t

HFDST. 11

a Ps 45:12

b Le 26:16

c Job 8:14

Job 18:14

d Opb 9:6

�����������������������������

HFDST. 12

e Jes 5:21

f Job 13:2

Sp 2:10

g 2Kor 11:5

h Job 16:10

Job 17:2

Job 30:1

Ps 22:7

Heb 11:36

i Ps 91:15

Mi 7:7

j Sp 13:9

k De32:35

l Job 21:7

Ps 37:35

Ps 73:12

Jer 12:1

m Re17:5

n Sp 6:6

Jes 1:3

Ro 1:20

o Jer 8:7

p Ps 19:4

Ps 148:9

�����������������������������

2ekolom

a Ge1:20

b Jer 27:5

Ro 11:36

c Ez 18:4

d Nu16:22

Ps 104:30

Pr 12:7

Da 5:23

e 1Kor 10:15

f Job 34:3

g Le 19:32

Job 32:7

Sp 16:31

Sp 20:29

h Job 9:4

Job 36:5

Jes 44:25

Da 2:20

i Ps 147:5

Jes 40:14

Jer 10:12

Ro 11:34

j Jes 31:2

Jer 51:64

Mal 1:4

Ju 7

k Jes 22:22

l Ge8:1

Ex 14:21

Na 1:4

m Ge6:17

1Kon 8:36

Ps 104:8

n Job 12:13

Ro 1:20

o 1Kon 22:22

p Jes 29:14

Jes 44:25

q Da 2:21

r Jer 14:18

Jer 52:24

s Lu1:52

t Ps 107:40

JOB 11:19–12:21 Jobs 4e rede: „vrienden” hebben ongelĳk 678



En de gordel van krachtigen
maakt hĳ werkelĳk slap;

22 Hĳ legt diepe dingen uit de
duisternis bloot,a

En hĳ brengt diepe schaduw
aan het licht;

23 Hĳ laat de nati
¨
en groot wor-

den, opdat hĳ ze kan ver-
nietigen;b

Breidt de nati
¨
en uit, opdat

hĳ ze kan wegvoeren;
24 Neemt het hart weg van de

hoofden van het volk des
lands,

Opdat hĳ hen in een lege
ruimte kan laten ronddo-
len,c waar geen weg is.

25 Zĳ tasten rond in de duister-
nis,d waar geen licht is,

Opdat hĳ hen kan laten
ronddolen als een dronken
man.e

13 Ziet! Dit alles heeft mĳn
oog gezien,

Mĳn oor heeft [het] ge-
hoord en geeft er acht
op.

2 Wat GIJ weet, weet ik zelf ook
heel goed;

Ik doe voor U niet onder.f

3 Maar ik voor mĳ zou tot de
Almachtige zelf willen
spreken,g

En ik zou lust hebben, met
God te argumenteren.

4 GIJ daarentegen zĳt leugen-
smeerders;h

GIJ allen zĳt geneesheren
van niets.i

5 Indien GIJ nu maar absoluut
zoudt blĳven zwĳgen,

Opdat het wĳsheid van UW

zĳde zou blĳken te zĳn!j

6 Hoort alstublieft mĳn tegen-
argumenten,k

En schenkt aandacht aan
de pleidooienvanmĳn lip-
pen.

7 Zult gĳlieden voor God zelf
onrechtvaardigheid spre-
ken,

En zult GIJ voor hem bedrog
spreken?l

8 Zult GIJ hem partĳdig bejege-
nen,m

Of zult GIJ voor de [ware]
God een rechtsstrĳd voe-
ren?

9 Zou het goed zĳn als hĳ U on-
dervraagt?a

Of wilt GIJ een spel met hem
drĳven, zoals men een spel
drĳft met een sterfelĳk
mens?

10 Hĳ zal U beslist terechtwĳzenb

Indien GIJ heimelĳk tracht
partĳdigheid te betonen;c

11 Zal zĳn waardigheid alleen al
U niet doen opschrikken,

En de angst zelf voor hem U

overvallen?d

12 UWgedenkwaardige gezegden
zĳn spreuken van as;

UW schildknoppen zĳn als
schildknoppen van leem.e

13 Bewaart het stilzwĳgen voor
mĳ, opdat ikzelf moge
spreken.

Laat dan maar over mĳ ko-
men wat wil!

14 Waarom draag ik mĳn vlees
in mĳn tanden

En stel ik mĳn eigen ziel in
mĳn handpalm?f

15 Zelfs al zou hĳ mĳ doden, zou
ik niet wachten?g

Ik zou voor zĳn aangezicht
slechts argumenteren ten
gunste vanmĳn eigenwe-
gen.

16 Hĳ zou ook mĳn redding zĳn,h

Want voor zĳn aangezicht
zal geen afvallige komen.i

17 Hoort mĳn woorden tot het
einde toe,j

En laat mĳn verklaring in
UWoren zĳn.

18 Ziet toch, ik heb een rechts-
zaak aanhangig gemaakt;k

Ik weet stellig dat
´
ık in mĳn

recht ben.
19 Wie is degene die met mĳ zal

twisten?l

Want zou ik nu zwĳgen, ik
zou eenvoudig de laatste
adem uitblazen!

20 Doe mĳ slechts twee dingen
niet;

In dat geval zal ik mĳ
niet verbergen louter we-
gens u;m
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21 Doe uw eigen hand ver van
mĳ,

En de schrik voor u— moge
die mĳ niet verschrikken.a

22
´

Of roep, opdat ikzelf kan ant-
woorden;´

Of moge ik spreken, en
geeft gĳ mĳ antwoord.

23 Inwelk opzicht heb ik dwalin-
gen en zonden?

Laat mĳ mĳn eigen opstan-
digheidenmĳn eigen zon-
de weten.

24 Waarom verbergt gĳ zelfs uw
aangezichtb

En beschouwt gĳ mĳ als een
vĳand van u?c

25 Wilt gĳ een wegwaaiend blad
nog doen sidderen,

Of een droge stoppel nog
achterna blĳven zetten?

26 Want gĳ blĳft bittere dingen
tegen mĳ schrĳvend

En gĳ doet mĳ [de gevol-
gen van] de dwalingen van
mĳn jeugd dragen.e

27 Ook houdt gĳ mĳn voeten
voortdurend in het blok,f

En gĳ gaat almĳn paden na;
Voor mĳn voetzolen tekent

gĳ uw eigen lĳn af.
28 En hĳ is als iets verrots dat

wegteert;g

Als een kleed dat werkelĳk
door de mot wordt opge-
geten.h

14 Demens, uit eenvrouw ge-
boren,i

Leeft korte tĳdj en is ver-
zadigd van beroering.k

2 Als een bloesem is hĳ te voor-
schĳn gekomen en wordt
hĳ afgesneden,l

En hĳ vliedt heen als de
schaduwm en blĳft niet be-
staan.

3 Ja, over deze hebt gĳ uw oog
geopend,

En mĳ brengt gĳ met u in
het gericht.n

4 Wie kan een reine uit een on-
reine voortbrengen?o

Er is er niet
´
e

´
en.

5 Indien zĳn dagen zĳn be-
paald,p

Is het getal van zĳn maan-
den bĳ u;

Gĳ hebt hem een verorde-
ning gesteld die hĳ niet
kan overschrĳden.

6 Wend uw blik van hem af, op-
dat hĳ rust mag hebben,a

Totdat hĳ net als een loon-
arbeider een welgevallen
heeft in zĳn dag.

7 Want zelfs voor een boom be-
staat er nog hoop.

Indien hĳ wordt omgehakt,
zal hĳ zelfs weer uitlo-
pen,b

En zĳn eigen loot zal niet
ophouden te bestaan.

8 Indien zĳn wortel oud wordt
in de aarde

En in het stof zĳn tronk af-
sterft,

9 Zal hĳ bĳ de reuk van water
uitspruitenc

En hĳ zal stellig een grote
tak voortbrengen als een
nieuwe plant.d

10 Maar een fysiek sterke man
sterft en ligt overwonnen
neer;

En een aardse mens blaast
de laatste adem uit, en
waar is hĳ?e

11 Wateren verdwĳnen inder-
daad uit een zee,

En een rivier zelf loopt leeg
en droogt uit.f

12 Ook de mens moet zich neer-
leggen en staat niet op.g

Totdat de hemel er niet meer
is, zullen zĳ niet wakker
worden,h

Noch zullen zĳ uit hun slaap
worden gewekt.i

13 O, dat gĳ mĳ in Sje _o _ol zoudt
verbergen,j

Dat gĳ mĳ verborgen zoudt
houden totdat uw toorn
zich afwendt,

Dat gĳ mĳ een tĳdslimietk

zoudt stellen en aan mĳ
zoudt denken!l

14 Kan een fysiek sterke man als
hĳ sterft opnieuw leven?m

Al de dagen van mĳn dwang-
arbeid zal ik wachten,n
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Totdat mĳn aflossing komt.a

15 Gĳ zult roepen, en ikzelf zal u
antwoorden.b

Naar het werk van uw han-
den zult gĳ een vurig ver-
langen hebben.

16 Want nu telt gĳ voortdurend
zelfs mĳn schreden;c

Gĳ let op niets anders dan
mĳn zonde.d

17 Verzegeld in een buidel is
mĳn opstandigheid,e

En gĳ plakt mĳn dwaling
toe.

18 Maar een berg zelf die valt,
zal verbrokkelen,

En zelfs een rots zal van haar
plaats worden gerukt.

19 Water doet stellig zelfs ste-
nen uitslĳten;

De uitstorting ervan spoelt
het stof der aarde weg.

Zohebt gĳ zelfs de hoop van
de sterfelĳke mens doen
vergaan.

20 Gĳoverweldigt hemvoor eeu-
wig, zodat hĳ heengaat;f

Gĳ misvormt zĳn aange-
zicht, zodat gĳ hem weg-
zendt.

21 Zĳn zonen worden ge
¨
eerd,

maar hĳ weet [het] niet;g

En zĳ worden onbeduidend,
maar hĳ slaat geen acht
op hen.

22 Slechts zĳn eigen vlees zal
terwĳl het op hem is, pĳn
blĳven doen,

En zĳn eigen ziel zal terwĳl
ze in hem is, blĳven treu-
ren.”

15 Toen antwoordde de Tema-
niet El _ifaz en zei:

2 „Zal een wĳs persoon soms
met winderige kennis ant-
woorden,h

Of zal hĳ zĳn buik vullen
met de oostenwind?i

3 Louter terechtwĳzen met een
woord zal geen nut heb-
ben,

En louter uitspraken zullen
op zichzelf niet baten.

4 Maar gĳzelf maakt de vrees
[voor het aangezicht van
God] van nul en gener
waarde,

En gĳ maakt dat men zich
steedsminder aan iets ge-
legen laat liggen voor het
aangezicht van God.

5 Want uw dwaling oefent uw
mond,

En gĳ kiest de tong der
schranderen.

6 Uw mond verklaart u schul-
dig, en niet ik;

En uw eigen lippen antwoor-
den ten nadele van u.a

7 Werdt gĳ als de allereerste
mens geboren,b

Of werdt gĳ v
´
o

´
or de heu-

velsc met wee
¨
en voortge-

bracht?
8 Luistert gĳ naar het vertrou-

welĳke sprekenvan God,d

En beperkt gĳ de wĳsheid
tot uzelf?

9 Wat weet gĳ in feite dat wĳ
niet weten?e

Wat begrĳpt gĳ dat niet ook
bĳ ons is?

10 Zowel de grĳze als de bejaar-
de zĳn bĳ ons,f

Degene die rĳker aan dagen
is dan uw vader.

11 Zĳn de vertroostingen Gods
niet genoeg voor u,

Of een woord, op zachte
wĳze met u [gesproken]?

12 Waaromvoert uw hart u mee,
En waarom flikkeren uw

ogen?
13 Want gĳ keert uw geest tegen

God zelf,
En gĳ hebt woorden uit uw

eigen mond laten voort-
komen.

14 Wat is een sterfelĳk mens, dat
hĳ rein zou zĳn,g

Of dat iemand die uit een
vrouw is geboren, in zĳn
recht zou zĳn?

15 Zie! In zĳn heiligen heeft hĳ
geen geloof,h

En zelfs de hemelen zĳn in
werkelĳkheid niet rein in
zĳn ogen.i

16 Hoeveel te minder dan wan-
neer iemandverfoeilĳk en
verdorven is,j

Een man die onrechtvaar-
digheid indrinkt als wa-
ter!
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17 Ik zal het u meedelen. Luister
naar mĳ!a

Ook dit heb ik aanschouwd,
dus laat mĳ [het] verha-
len,

18 Dat wat wĳzenb zelf vertellen
En wat zĳ niet verborgen

hebben, [daar het afkom-
stig is] van hun vaderen.

19 Aan hen alleen werd het land
gegeven,

En geen vreemde trok door
hun midden.

20 Al zĳn dagen ondergaat de
goddeloze kwelling,

Ja, het aantal jaren zelfs die
voor de tiran zĳn wegge-
legd.

21 Het geluid van angstwekken-
de dingen is in zĳn oren;

Als er vrede is, overvalt
hem nog een geweldda-
dige plunderaar.c

22 Hĳ gelooft niet dat hĳ uit de
duisternis zal terugkeren,d

En hĳ is bestemd voor een
zwaard.

23 Hĳ dwaalt rond op zoek naar
brood — waar is het?e

Hĳ weet heel goed dat de
dag der duisternisf gereed
is bĳ zĳn hand.

24 Benauwdheid en radeloze angst
blĳven hem verschrikken;g

Ze overweldigen hem als
een koning die gereed is
voor de aanval.

25 Omdat hĳ zĳn hand tegen
God zelf uitstrekt,

En ten aanzien van de Al-
machtige zich superieur
tracht te tonen;h

26 [Omdat] hĳ hardnekkig op
hem afstormt,

Met de dikke knoppen van
zĳn schilden;

27 Omdat hĳ zĳn gezicht werke-
lĳk bedekt met zĳn vet-
heid

En hĳ vet legt op zĳn lende-
nen,i

28 Verblĳft hĳ slechts in ste-
den die weggevaagd zul-
len worden,

In huizen waarin men niet
zal blĳven wonen,

Die stellig tot steenhopen
bestemd blĳken te zĳn.

29 Hĳ zal niet rĳk worden en zĳn
vermogen zal niet ver-
meerderen,

Noch zal hĳ de verwerving
ervan over de aarde uit-
breiden.a

30 Hĳ zal de duisternis niet ont-
wĳken;

Een vlam zal zelfs zĳn loot
verdorren,

En hĳ zal wĳken door het
geblaas van Zĳn mond.b

31 Laat hem geen geloof stellen
inwaardeloosheid, daar hĳ
op een dwaalspoor wordt
gebracht,

Want wat hĳ ervoor in ruil
krĳgt, zal louter waarde-
loosheid blĳken te zĳn;

32 V
´
o

´
or zĳn dag zal het vervuld
worden.

En zĳn scheut zelf zal stel-
lig niet welig tieren.c

33 Hĳ zal zĳn onrĳpe druiven af-
stoten net als een wĳn-
stok,

En zĳn bloesems afwerpen
net als een olĳfboom.

34 Want de vergadering der af-
valligen is onvruchtbaar,d

En louter vuur moet de ten-
ten der omkoperĳ verte-
ren.e

35 Er is een zwanger gaan van
moeite en een baren van
wat schadelĳk is,f

En hun buik zelf bereidt be-
drog.”

16 Vervolgens antwoordde
Job en zei:

2 „Ik heb veel van zulke dingen
gehoord.

GIJ zĳt allen last veroorza-
kende vertroosters!g

3 Komt er een eind aan winde-
rige woorden?h

Of wat ergert u, dat gĳ ant-
woordt?

4 Ikzelf zou ook heel goed zo
kunnen spreken als GIJ.

Indien slechts UW ziel daar
zou zĳn waar mĳn ziel is,

Zou ik dan met woorden pra-
len tegen U,i
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En zou ik het hoofd schud-
den over U?a

5 Ik zou U sterken met de woor-
den van mĳn mond,b

En de troost van mĳn eigen
lippen zou zich weerhou-
den —.

6 Spreek ik wel, mĳn eigen
smartwordt niet terugge-
houden,c

En houd ikerwerkelĳk mee
op, wat gaat er van mĳ
weg?

7 Alleen heeft hĳ mĳ nu moede
gemaakt;d

Hĳ heeft allen die met
mĳ vergaderden, vereen-
zaamd.

8 Ook grĳpt gĳ mĳ aan. Het is
een getuige geworden,e

Zodatmĳn magerheid tegen
mĳ opstaat. In mĳn ge-
zicht getuigt ze.

9 Ja, zĳn toorn heeft [mĳ] ver-
scheurd, en hĳ koestert
een vĳandige gezindheidf

jegens mĳ.
Hĳ knarst in werkelĳkheid

met de tanden tegen mĳ.g

Mĳntegenstander zelf scherpt
zĳn ogen tegen mĳ.h

10 Zĳ hebben hun mond tegen
mĳ opengesperd,i

Met smaad hebben zĳ mĳ op
de wangen geslagen,

In groten getale drommen
zĳ tegen mĳ samen.j

11 God levert mĳ over aan jonge
knapen,

En in de handen der godde-
lozen stort hĳ mĳ.k

12 Ik was onbekommerd gewor-
den, maar hĳ schudde mĳ
toen door elkaar;l

En hĳ greep mĳ bĳ de nek
en verpletterde mĳ toen,

En hĳ stelt mĳ op als een
doelwit voor hem.

13 Zĳn boogschuttersm omrin-
gen mĳ;

Hĳ splĳt mĳn nierenn open
en voelt geen mededogen;

Hĳ stort mĳn galblaas re-
gelrecht op de aarde uit.

14 Hĳblĳft doormĳ heen breken
met bres op bres;

Hĳ stormt op mĳ los als een
geweldige.a

15 Zakkengoedb heb ik over mĳn
huid genaaid,

En ik heb mĳn hoorn in het
stof gestoken.c

16 Mĳn gezicht zelf is rood ge-
worden van het wenen,d

En over mĳn oogleden ligt
een diepe schaduw,e

17 Ofschoon er geen geweld in
mĳn handpalmen is,

En mĳn gebed zuiver is.f

18 O aarde, bedek mĳn bloed
niet!g

En laat er geen plaats blĳ-
ken te zĳn voor mĳn ge-
schreeuw!

19 Ook nu, ziet! in de hemel is
iemand die omtrent mĳ
getuigt,

En mĳn getuige is in den
hoge.h

20 Mĳn metgezellen zĳn woord-
voerders tegen mĳ;i

Tot God heeft mĳn oog sla-
peloos opgezien.j

21 En er dient beslist te worden
tussen een fysiek sterke
man en God,

Net als tussen een mensen-
zoon en zĳn naaste.k

22 Want slechts enkele jaren
nog zullen er komen,

En langs het pad waarover
ik niet zal terugkeren, zal
ik heengaan.l

17 Mĳn geest zelf is gebro-
ken,m mĳn eigen dagen
zĳn uitgeblust;

De grafstede is voor mĳ.n

2 Stellig is er spotternĳ ten aan-
zien van mĳ,o

En temiddenvan hunweer-
spannige gedrag verwĳlt
mĳn oog.

3 Stel mĳn onderpand toch als-
tublieft bĳ uzelf.p

Wie anders zal mĳ handslag
gevenq tot borgstelling?

4 Want hun hart hebt gĳ geslo-
ten voor doorzicht.r

Daarom verhoogt gĳ hen
niet.

5 Hĳ mag metgezellen dan zeg-
gen hun aandeel te nemen,
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Maar zelfs de ogen van zĳn
zonen zullenverkwĳnen.a

6 Enhĳ heeft mĳ tot een spreek-
woordb der volken gesteld,

Zodat ik iemand word die
men in het gezicht spuwt.c

7 En van kommer wordt mĳn
oog steeds dofferd

En al mĳn leden zĳn als de
schaduw.

8 Oprechte mensen zĳn star
van ontzetting hierover,

En zelfs de onschuldige
windt zich op over de af-
vallige.

9 De rechtvaardige blĳft vast-
houden aan zĳn weg,e

En de reine van handenf

blĳft toenemen in sterkte.g

10 Maar gĳlieden moogt allen
opnieuw beginnen. Dus
komt, alstublieft,

Daar ik geen wĳze onder U

vind.h

11 Mĳn eigen dagen zĳn voorbĳ-
gegaan,i mĳn eigen plan-
nen zĳn verscheurd,j

De wensen van mĳn hart.
12 De nacht blĳven zĳ tot dag

maken:k

’Het licht is nabĳ wegens de
duisternis.’

13 Indien ik blĳf wachten, is
Sje _o _ol mĳn huis;l

In de duisternism zal ik mĳn
legerstede moeten sprei-
den.

14 Tot de kuiln zal ik moeten uit-
roepen: ’Gĳ zĳt mĳn va-
der!’

Tot de made:o ’Mĳn moeder
en mĳn zuster!’

15 Dus waar is mĳn hoop dan?p

En mĳn hoop — wie aan-
schouwt ze?

16 Tot de grendels van Sje _o _ol
zullen ze afdalen,

Wanneer wĳ, allen te za-
men, tot het stof zelf moe-
ten neerdalen.”q

18 Toen antwoordde de Su-
hiet B _ildad en zei:

2 „Hoe lang zal het nog duren
voordat gĳlieden een eind
maakt aan woorden?

GIJ dient begrip te hebben,
opdat wĳ daarna kunnen
spreken.

3 Waarom dienen wĳ als dieren
te worden beschouwda

[En] als onrein inUWogen te
worden geacht?

4 Hĳ verscheurt zĳn ziel in zĳn
toorn.

Zal ter wille van u de aarde
verlaten worden,

Of een rots van haar plaats
worden gerukt?

5 Ook het licht der goddelozen
zal worden uitgeblustb

En de vonk van zĳn vuur
zal niet schĳnen.

6 Zelfs een licht zal stellig don-
ker worden in zĳn tent,c

En zĳn eigen lamp daarin
zal worden uitgeblust.

7 Zĳn krachtige schreden zul-
len belemmerd worden.

Zĳn eigen raad zal hem neer-
werpen.d

8 Want hĳ zal inderdaad door
zĳn voeten in een net ge-
voerd worden,

En op een netwerk zal hĳ
wandelen.e

9 Een klem zal [hem] bĳ de hiel
grĳpen;f

Een strikg houdt hem vast.
10 Een koord is voor hem verbor-

gen op de aarde,
En een vangtoestel voor hem

op [zĳn] pad.
11 Rondom doen plotselinge ver-

schrikkingen hem stellig
opschrikken,h

En jagen hem inderdaad
voort op zĳn voeten.

12 Zĳn kracht wordt door de
honger verteerd,

En het ongeluki staat gereed
om hem kreupel te doen
gaan.

13 Het zal de stukken van zĳn
huid vreten;

De eerstgeborene van de
dood zal zĳn ledematen
vreten.

14 Zĳn vertrouwen zal worden
weggerukt uit zĳn eigen
tentj

En het zal hem doen schrĳ-
den naar de koning der
verschrikkingen.
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15 Er zal iets in zĳn tent verblĳ-
ven dat niet van hem is;

Zwavela zal over zĳn eigen
verblĳfplaats worden ge-
strooid.

16 Van onderen zullen zelfs zĳn
wortels verdorren,b

En van boven zal zĳn grote
tak verwelken.

17 Zelfs de vermelding van hem
zal stellig van de aarde
vergaan,c

En hĳ zal geen naam heb-
ben buiten op straat.

18 Men zal hem uit het licht in
de duisternis stoten,

En uit het productieve land
zal men hem wegjagen.

19 Hĳ zal geen nakomelingschap
en geen nakroost hebben
onder zĳn volk,d

En er zal geen overlevende
zĳn in de plaats van zĳn
inwonende vreemdeling-
schap.

20 Over zĳn dag zullen de men-
sen in het Westen werke-
lĳk star zĳn van ontzet-
ting,

En een huivering zal stellig
zelfs de mensen in het
Oosten aangrĳpen.

21 Ja, dit zĳn de verblĳven van
een kwaaddoener,

En dit is de plaats van ie-
mand die God niet heeft
gekend.”

19 Vervolgens antwoordde Job
en zei:

2 „Hoe lang nog zult gĳlieden
mĳn ziel blĳven irriterene

En mĳ met woorden blĳven
verbrĳzelen?f

3 Reeds tienmaal zĳt GIJ ertoe
overgegaan mĳ te bestraf-
fen;

GIJ schaamt U niet [dat] GIJ

mĳ zo hard aanpakt.g

4 En aangenomen dat ik een
fout heb begaan,h

Bĳ mĳ zal mĳn fout verwĳ-
len.

5 Indien GIJ in werkelĳkheid
toch een groot air tegen
mĳ aanneemt,i

En GIJ mĳ de juistheid van
mĳn smaad voorhoudt,a

6 WEET dan dat God zelf mĳ
heeft misleid,

En met zĳn vangnet heeft
hĳ mĳ omsloten.b

7 Ziet! Ik blĳf luid roepen: ’Ge-
weldpleging!’, maar ik
krĳg geen antwoord;c

Ik blĳf om hulp schreeuwen,
maar er is geen recht.d

8 Zelfs mĳn pad heeft hĳ ver-
sperd met een stenen
muur,e en ik kan er niet
voorbĳ;

En op mĳn wegen legt hĳ
louter duisternis.f

9 Mĳn eigen heerlĳkheid heeft
hĳ mĳ uitgetrokken,g

En hĳ neemt mĳ de kroon
van het hoofd.

10 Hĳ breekt mĳ aan alle kanten
af, en ik ga heen;

En hĳ trekt mĳn hoop uit
net als een boom.

11 Ook ontbrandt zĳn toorn te-
gen mĳ,h

En hĳ blĳft mĳ als een te-
genstander van hem be-
schouwen.

12 Eendrachtig komen zĳn troe-
pen en hogen hun weg te-
gen mĳ op,i

En zĳ legeren zich rond
mĳn tent.

13 Mĳn eigen broeders heeft hĳ
ver van mĳ verwĳderd,j

En zelfs zĳ die mĳ kennen,
hebben zich nog van mĳ
afgewend.

14 Mĳn intieme kennissen zĳn
uitgebleven,k

En die ik ken, zelfs zĳ zĳn
mĳ vergeten,

15 Zĳ die als vreemdelingen in
mĳn huis vertoeven;l en
zelfs mĳn slavinnen be-
schouwen mĳ als een
vreemde;

Een echte buitenlander ben
ik in hun ogen geworden.

16 Tot mĳn knecht heb ik geroe-
pen, maar hĳ antwoordt
niet.

Met mĳn eigen mond blĳf ik
hem om mededogen sme-
ken.
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17 Mĳn adem zelf is walgelĳk ge-
worden voor mĳn vrouw,a

En ik ben stinkend gewor-
den voor de zonen van
mĳn [moeders] buik.

18 Ook jonge knapen zelfs heb-
ben mĳ verworpen;b

Ik hoef maar op te staan, of
zĳ spreken mĳ al tegen.

19 Al de mannen van mĳn intie-
me groep verfoeien mĳ,c

En die ik liefhad, hebben
zich tegen mĳ gekeerd.d

20 Aan mĳn huid en aan mĳn
vlees kleeftmĳn gebeente
werkelĳk,e

En ik ontkom met de huid
van mĳn tanden.

21 Betoont mĳ enige gunst, be-
toont mĳ enige gunst, o GIJ

mĳn metgezellen,f

WantGods eigen hand heeft
mĳ aangeraakt.g

22 Waarom blĳft GIJ mĳ vervol-
gen zoals God dat doet,h

En wordt [GIJ] aan mĳn
vlees niet verzadigd?

23 O, dat nu mĳn woorden wer-
den opgeschreven!

O, dat ze toch maar in een
boek werden opgetekend!

24 Met een ĳzeren stifti en [met]
lood,

O, dat ze voor eeuwig in de
rots werden gehouwen!

25 En ik voor mĳ weet heel goed
dat mĳn verlosserj leeft,

En dat hĳ, na [mĳ] komend,
zal opstaank over [het]
stof.

26 En na mĳn huid, [die] zĳ heb-
ben gevild — dit!

Toch zal ik afgenomen in
mĳn vlees God aanschou-
wen,

27 Die zelfs ik voor mĳ zal aan-
schouwen,l

En [die] mĳn eigen ogen
stellig zullen zien, maar
geen vreemde.

Mĳn nieren zĳn diep in mĳ
versmacht.

28 Want gĳlieden zegt: ’Waarom
blĳven wĳ hem vervol-
gen?’m

Terwĳl de eigenlĳke wortel
der zaak zich in mĳ be-
vindt.

29 Weest bevreesd voor UZELF

wegens een zwaard,a

Want het zwaard betekent
een woeden tegen dwalin-
gen,

Opdat GIJ moogt weten dat
er een rechter is.”b

20 Toen antwoordde de Na
¨
a-

mathiet Z _ofar en zei:

2 „Daarom geven mĳn eigen
verontrustende gedach-
ten zelf mĳ antwoord,

Ja, wegens mĳn innerlĳke
opgewondenheid.

3 Een beledigende vermaning
aan mĳn adres hoor ik;

En een geest zonder het
verstand dat ik heb, ant-
woordt mĳ.

4 Hebt gĳ te allen tĳde dit wel
geweten,

Sinds de mens op de aarde
werd geplaatst,c

5 Dat het vreugdegeroep der
goddelozenvankorte duur
isd

En het vreugdebetoon van
een afvallige voor een
ogenblik?

6 Al stĳgt zĳn hoogheid tot de
hemel zelfe

En reikt zĳn hoofd zelfs tot
de wolken,

7 Als zĳn drekkoeken vergaat
hĳ voor eeuwig;f

Zelfs degenen die hem za-
gen, zullen zeggen: ’Waar
is hĳ?’g

8 Als een droom zal hĳ wegvlie-
gen, en men zal hem niet
vinden;

En hĳ zal worden verjaagd
als een nachtvisioen.h

9 Het oog dat hem bespeurd
heeft, zal dit niet weer
doen,i

En zĳn plaats zal hem niet
meer aanschouwen.j

10 Zĳn eigen zonen zullen de
gunst van geringen zoe-
ken,

En zĳn eigen handen zul-
len zĳn waardevolle din-
gen teruggeven.k

11 Zĳn eigen beenderen zĳn vol
geweest van zĳn jeugdige
kracht,
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Maar met hem zal ze zich
neerleggen in louter stof.a

12 Indien het slechte zoet smaakt
in zĳn mond,

Indien hĳ het onder zĳn
tong laat wegsmelten,

13 Indien hĳ er mededogen mee
heeft en het niet laat va-
ren,

En indien hĳ het blĳft te-
rughouden in het midden
van zĳn gehemelte,

14 Zal zĳn voedsel zelf in zĳn
eigen ingewanden stellig
veranderen;

Het zal de gal van cobra’s
binnen in hem zĳn.

15 Een vermogen heeft hĳ ver-
zwolgen, maar hĳ zal het
uitbraken;

God zal het uit zĳn buik zelf
uitdrĳven.

16 Het gif van cobra’s zal hĳ in-
zuigen;

De tong van een adder zal
hem doden.b

17 Hĳ zal nooit de waterlopen
zien,c

Vlietende stromen van ho-
ning en boter.

18 Hĳ zal [zĳn] verworven be-
zit teruggeven en zal [het]
niet verzwelgen;

Gelĳk het vermogenvan zĳn
handel, maar waarvan hĳ
niet zal genieten.d

19 Want hĳ heeft verbrĳzeld, hĳ
heeft geringen verlaten;

Een huis heeft hĳ geroofd
dat hĳ voorts niet bouw-
de.e

20 Want hĳ zal stellig geen on-
bezorgdheid in zĳn buik
kennen;

Door middel van zĳn be-
geerlĳke dingen zal hĳ
niet ontkomen.f

21 Er is niets overgebleven dat
hĳ kan verslinden;

Daarom zal zĳn welzĳn geen
stand houden.

22 Terwĳl zĳn overvloed een
hoogtepunt heeft bereikt,
zal hĳ het benauwd krĳ-
gen;g

De volle kracht van de te-
genspoed zelf zal op hem
afkomen.

23 Laat het geschieden dat, ten
einde zĳn buik te vullen,

Hĳ zĳn brandende toorn
over hem zal zendena

En [die] op hem zal doen
regenen, in zĳn ingewan-
den.

24 Hĳ zal weglopenb voor ĳzeren
wapentuig;

Een koperen boog zal hem
doorsplĳten.

25 Ja, een werpspies zal zelfs
door zĳn rug naar buiten
komen,

En een glinsterend wapen
door zĳn gal;c

Schrikwekkende voorwer-
pen zullen op hem afko-
men.d

26 Volslagen duisternis zal zĳn
bewaardvoor wat hĳ heeft
opgespaard;

Een vuur dat niemand aan-
geblazen heeft, zal hem
verteren;e

Het zal een overlevende in
zĳn tent slecht vergaan.

27 Dehemel zal zĳn dwaling ont-
hullen,f

En de aarde zal tegen hem
in opstand zĳn.

28 Een stortregen zal zĳn huis
wegrollen;

Er zullen dingen worden
uitgestort op de dag van
zĳn toorn.g

29 Dit is van Godswege het deel
van de goddeloze mens,h

Ja, het erfdeel dat hem van
Godswege is toegezegd.”

21 Vervolgens antwoordde Job
en zei:

2 „Luistert aandachtig naarmĳn
woord,

En laat dit UW vertroosting
worden.

3 Verdraagt mĳ, en ikzelf zal
spreken;

En na mĳn spreken mag
[ieder van U] spotten.i

4 Wat mĳ aangaat, is mĳn be-
zorgdheid [geuit] tegen-
over een mens?

Ofwaaromwordtmĳn geest
niet ongeduldig?
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5 Wendt UW gezicht tot mĳ en
zĳt star van ontzetting,

En legt [de] hand op [UW]
mond.a

6 En indien ik [eraan] heb ge-
dacht, ben ik ook ontsteld
geworden,

En siddering heeft mĳn
vlees aangegrepen.

7 Waarom blĳven juist de god-
delozen in leven,b

Zĳn zĳ oud geworden, ja, su-
perieur geworden in ver-
mogen?c

8 Hun nageslacht is stevig bĳ
hen bevestigd voor hun
aangezicht,

En hun nakomelingen voor
hun ogen.

9 Hun huizen zĳn louter vrede,
vrĳ van angst,d

En de roede Gods is niet op
hen.

10 Zĳn eigen stier bevrucht wer-
kelĳk en verspilt geen
zaad;

Zĳn koe kalfte en heeft geen
misdracht.

11 Zĳ blĳven hun jonge kna-
pen uitzenden net als een
kudde,

En hun eigen mannelĳke
kinderen huppelen rond.

12 Zĳ verheffen voortdurend
[hun stem] met de tam-
boerĳn en harp,f

En verheugen zich con-
stant bĳ het geluid van de
schalmei.

13 Zĳ brengen hun dagen door in
vrolĳkheid,g

En in een ogenblik dalen zĳ
in Sje _o _ol af.

14 En zĳ zeggen tot de [ware]
God: ’Wend u van ons af!h

En in de kennis van uw we-
gen hebben wĳ geen be-
hagen gevonden.i

15 Wat heeft de Almachtige te
betekenen, dat wĳ hem
zouden dienen,j

En wat baat het ons dat wĳ
met hem in contact zĳn
gekomen?’k

16 Ziet! Hun welzĳn [ligt] niet in
hun eigen macht.l

Ja, de raad der goddelozen
is ver van mĳ verwĳderd
gebleven.a

17 Hoe dikwĳls wordt de lamp der
goddelozen uitgeblust,b

En [hoe dikwĳls] komt hun
ongeluk over hen?

[Hoe dikwĳls] bedeelt hĳ
in zĳn toorn vernietiging
toe?c

18 Worden zĳ als stro voor de
wind,d

En als kaf dat door een
stormwind is weggesto-
len?

19 God zelf zal iemands scha-
delĳkheid opsparen voor
diens eigen zonen;e

Hĳ zal het hem vergelden,
opdat hĳ [het] moge we-
ten.f

20 Zĳn ogen zullen zĳn verval
zien,

En van de woede van de Al-
machtige zal hĳ drinken.g

21 Want wat zal zĳn welbehagen
zĳn in zĳn huis na hem,

Wanneer het getal van zĳn
maandenwerkelĳk in twee-
en gesneden zal zĳn?h

22 Zal hĳ kennis bĳbrengen aan
God zelf,i

Terwĳl Hĳ het juist is die de
hogen richt?j

23 Ja, deze zal volop in het bezit
van al het nodige sterven,k

Wanneer hĳ volkomen vrĳ
van zorgen en onbekom-
merd is;

24 [Wanneer] zĳn eigen dĳen vol
vet geworden zĳn

En zelfs het merg van zĳn
beenderen vochtig wordt
gehouden.

25 En deze andere zal sterven
met een bittere ziel,

Zonder van het goede ge-
geten te hebben.l

26 Te zamen in het stof zullen zĳ
neerliggen,m

En louter maden zullen een
bedekking over hen vor-
men.n

27 Ziet! Ik ken UWgedachten wel
En de snode plannen waar-

mee GIJ mĳ geweld zoudt
willen aandoen.o
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28 Want GIJ zegt: ’Waar is het
huis van de edele,

En waar is de tent, de ver-
blĳven van de goddelo-
zen?’a

29 Hebt GIJ geen navraag gedaan
bĳ hen die op de wegen
reizen?

En onderwerpt GIJ ook hun
tekens niet aan een zorg-
vuldig onderzoek,

30 Dat op de dag van het onge-
lukeen boosdoener wordt
gespaard,b

Hĳ op de dag vanverbolgen-
heid wordt bevrĳd?

31 Wie zal hem recht in zĳn ge-
zicht zĳn weg voorhou-
den?c

En wie zal hem vergelden
wat hĳzelf heeft gedaan?d

32 Wat hem betreft, naar de
grafstede zal hĳ worden
gebracht,e

En over een grafheuvel zal
de wacht worden gehou-
den.

33 Voor hem zullen de aardklui-
tenvan een stroomdal stel-
lig zoet worden,f

En achter zich zal hĳ alle
mensen trekken,g

En die v
´
o

´
or hem, waren zon-

der tal.
34 Hoe vergeefs tracht GIJ mĳ

dus te troosten,h

En wat UW antwoorden be-
treft, ze zĳn werkelĳk
niets dan ontrouw!”

22 Toen antwoordde de Tema-
niet El _ifaz en zei:

2 „Kan een fysiek sterke man
God zelf soms tot nut zĳn,i

Zodat iemand die inzicht
heeft, hem tot nut zou
zĳn?

3 Schept de Almachtige er enig
behagen in dat gĳ recht-
vaardig zĳt,j

Of geeft het hemenig gewin
dat gĳ uw weg onberispe-
lĳk maakt?k

4 Zal hĳ u om uw eerbied te-
rechtwĳzen,

Zal hĳ met u in het gericht
treden?l

5 Is niet uw eigen slechtheid
reeds te groot,a

En zal er geen eind zĳn aan
uw dwalingen?

6 Want gĳ neemt een pand van
uw broeders zonder re-
den,b

En de kleren van naakte
mensen trekt gĳ nog uit.

7 De vermoeide geeft gĳ geen
dronk water,

En de hongerige onthoudt
gĳ brood.c

8 Wat een man van kracht be-
treft, hem behoort het
land toe,d

En iemand die partĳdig
wordt bejegend, die woont
erin.

9 Weduwen hebt gĳ met lege
handen weggezonden,

En de armen van vaderloze
jongens worden verbrĳ-
zeld.e

10 Daarom zĳn er vogelstrikken
rondom u,f

En plotselinge angst ont-
stelt u;

11 Of duisternis, [zodat] gĳ niet
kunt zien,

En een golvende watermas-
sa bedekt u.

12 Is God niet hemelhoog?g

Zie ook het totaal der ster-
ren,h dat ze hoog zĳn.

13 En toch hebt gĳ gezegd: ’Wat
weet God feitelĳk?

Kan hĳ richten door dikke
donkerheid heen?

14 Wolken zĳn voor hem een
schuilplaats, zodat hĳ niet
ziet,

En ophet hemelgewelf wan-
delt hĳ rond.’

15 Is het de weg van lang ge-
leden waaraan gĳ u wilt
houden,

Die schadelĳke mensen be-
treden hebben,

16 [Mensen] die weggerukt zĳn
v

´
o

´
or hun tĳd,i

Wier fundamentj wordt uit-
gestort net als een rivier,

17 Die tot de [ware] God zeggen:
’Wend u van ons af!k

En wat kan de Almachtige
tegen ons uitrichten?’
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18 Toch heeft hĳzelf hun hui-
zen met goede dingen ge-
vuld;a

En de raad der goddelozen,
die is ver van mĳ verwĳ-
derd gebleven.b

19 De rechtvaardigen zullen het
zien en zich verheugen,c

En de onschuldige zelf zal
hen bespotten:

20 ’Waarlĳk, onze tegenstanders
zĳn verdelgd;

En wat er nog van hen over
is, zal stellig door eenvuur
worden verteerd.’

21 Maak u alstublieft met hem
vertrouwden houdvrede;

Daardoor zult gĳ goede din-
gen bekomen.

22 Neem alstublieft uit zĳn mond
de wet aan,

En leg zĳn woorden in uw
hart.d

23 Indien gĳ tot de Almachtige
terugkeert,e zult gĳ wor-
den opgebouwd;

[Indien] gĳ de onrechtvaar-
digheid ver uit uw tent ver-
wĳderd zult houden,

24 En [indien] edel metaal in het
stof wordt gelegd

En goud van _Ofirf in het
rotsgesteente der stroom-
dalen,

25 Dan zal de Almachtige inder-
daad uw edele metalen
worden,

En zilver, het meest uitgele-
zene, voor u.g

26 Want dan zult gĳ in de Al-
machtige uw heerlĳke ver-
rukking vinden,h

En gĳ zult uw aangezicht
tot God zelf opheffen.i

27 Gĳ zult een smeking tot hem
richten, en hĳ zal u ver-
horen;j

En uw geloften zult gĳ be-
talen.k

28 En gĳ zult tot iets besluiten,
en het zal voor u tot stand
komen;

En op uw wegen zal stellig
licht schĳnen.l

29 Want er moet vernedering
zĳn wanneer gĳ aanmati-
gend spreekt;m

Maar iemand met neerge-
slagen ogen zal hĳ red-
den.a

30 Hĳ zal een onschuldig man
verlossen,b

En gĳ zult stellig verlost
worden wegens de rein-
heid van uw handen.”c

23 Vervolgens antwoordde
Job en zei:

2 „Zelfs heden is mĳn toestand
van bezorgdheidd weer-
spannigheid;

Mĳn eigen hand is zwaar
wegens mĳn zuchten.

3 O wist ik toch maar waar ik
hem zou kunnen vinden!e

Ik zou helemaal tot aan zĳn
vaste plaats komen.f

4 Ik zou hem een rechtszaak
voorleggen,

En mĳn mond zou ik vullen
met tegenargumenten;

5 Ik zou dewoordenwetenwaar-
mee hĳ mĳ antwoordt,

En ik zou acht geven op wat
hĳ mĳ zegt.g

6 Zou hĳ in de volheidvan [zĳn]
kracht met mĳ twisten?

O neen! Waarlĳk, hĳ zou
zelf acht op mĳ slaan.h

7 Daar zal de oprechte zelf stel-
lig de zaken rechtzetten
met hem,

En ik zou voorgoed vrĳuit
gaan voor mĳn rechter.

8 Ziet! Naar het oosten ga ik, en
hĳ is er niet;

En weer terug, en ik kan
hem niet bespeuren;i

9 Naar links, waar hĳ werkt,
maar ik kan [hem] niet
aanschouwen;

Hĳ wendt zich naar rechts,
maar ik zie [hem] niet.

10 Want hĳ weet maar al te goed
welke weg ik ga.j

[Nadat] hĳ mĳ heeft ge-
toetst, zal ik als louter
goud te voorschĳn komen.k

11 Aan zĳn schreden heeft mĳn
voet vastgehouden;

Zĳn weg heb ik gehouden,
en ik wĳk niet af.l

12 [Van] het gebod van zĳn lip-
penverwĳder ik mĳ niet.m
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Ik heb de woorden van zĳn
mond als een schat weg-
gelegd,a meer dan het-
geen mĳ voorgeschre-
ven is.

13 En hĳ is van
´
e

´
en [gedach-

te], en wie kan hem weer-
staan?b

En zĳn eigen ziel heeft een
begeerte, en hĳ zal [ze]
volvoeren.c

14 Want hĳ zal volledig ten uit-
voer brengen wat mĳ
voorgeschreven is,d

En dergelĳke dingen zĳn
vele bĳ hem.

15 Daarom voel ik mĳ ontsteld
wegens hem;

Ik betoon mĳ opmerkzaam
en heb angst voor hem.e

16 Ja, God zelf heeft mĳn hart
versaagd gemaakt,f

En de Almachtige zelf heeft
mĳ ontsteld.g

17 Want ik ben niet tot zwĳgen
gebracht wegens de duis-
ternis,

Noch omdat donkerheid mĳn
eigen gezicht heeft bedekt.

24 Waarom zĳn er door de Al-
machtige zelf geen tĳ-
den opgespaard,h

En hebben ook zĳ die hem
kennen, zĳn dagen niet
aanschouwd?i

2 Er zĳn er die grenstekens ver-
zetten;j

Een kudde hebben zĳ ge-
roofd, opdat zĳ [die] kun-
nen weiden.

3 Zĳ voeren zelfs de ezelhengst
van vaderloze jongens
weg;

Zĳ nemen de stier van de
weduwe tot pand.k

4 Zĳ dringen de armen van de
weg af;l

Terzelfder tĳd hebben de el-
lendigen der aarde zich
verborgen gehouden.

5 Ziet! [Als] zebra’sm in de wil-
dernis

Zĳn zĳ er op uit getrokken
in hun activiteit, zoekend
naar voedsel.

De woestĳnvlakte [verschaft]
ieder brood voor de jon-
gens.

6 Op het veld oogsten zĳ het
voer ervan,

En dewĳngaardvan de god-
deloze plunderen zĳ snel
leeg.

7 Naakt brengen zĳ de nacht
door, zonder kleed,a

En zonder enige bedekking
in de koude.b

8 Van de slagregen der bergen
worden zĳ doornat,

En omdat er geen beschut-
ting is,c moeten zĳ zich te-
gen een rots drukken.

9 Men rukt een vaderloze jon-
gen zelfs van de borst af,d

En wat de ellendige aan
heeft, neemt men tot
pand.e

10 Naakt moeten zĳ rondlopen,
zonder kleed,

En hongerig moeten zĳ de
geoogste aren dragen.f

11 Tussen de terrasmuren bren-
gen zĳ het middaguur
door;

Wĳnpersen moeten zĳ tre-
den, en toch lĳden zĳ
dorst.g

12 Vanuit de stad blĳven de ster-
venden kermen,

En de ziel van dodelĳk ge-
wonden schreeuwt om
hulp;h

En God zelf beschouwt
[het] niet als iets onge-
pasts.i

13 Wat hen betreft, zĳ bevonden
zich onder de weerspanni-
gen tegen het licht;j

Zĳ erkenden de wegen er-
van niet,

En zĳ bleven niet op de pa-
den ervan.

14 Bĳ daglicht staat de moorde-
naar op,

Hĳ doodt voorts de ellendi-
ge en de arme;k

En ’s nachts wordt hĳ een
regelrechte dief.l

15 Wat het oog van de overspeler
betreft,m het heeft naar
de avondschemering uit-
gezien,n

Want hĳ zegt: ’Geen oog zal
mĳ aanschouwen!’o

En op zĳn gezicht legt hĳ
een bedekking.
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16 In het duister is hĳ in huizen
binnengedrongen;

Overdag moeten zĳ zich op-
gesloten houden.

Zĳ hebben het daglicht niet
gekend.a

17 Want de morgen is voor hen
hetzelfde als diepe scha-
duw,b

Want zĳ erkennen wat de
plotselinge verschrikkin-
gen van diepe schaduw
zĳn.

18 Hĳ is snel op het watervlak.
Hun stuk land zal vervloekt

worden op de aarde.c

Hĳ zal niet de weg naar de
wĳngaarden inslaan.

19 De droogte, alsook de hitte,
rukken het sneeuwwater
weg;

Zo ook Sje _o _ol hen die ge-
zondigd hebben!d

20 De moederschoot zal hemver-
geten, de made zal hem
smakelĳk uitzuigen,e

Er zal niet meer aan hem
worden gedacht.f

En de onrechtvaardigheid
zal worden gebroken net
als een boom.g

21 Hĳ laat zich in met een on-
vruchtbare vrouw die niet
baart,

Enmet eenweduwe,h die hĳ
geen goed doet.

22 En hĳ zal stellig sterken weg-
trekken door zĳn kracht;

Hĳ zal opstaan en zĳn leven
niet zeker zĳn.

23 Hĳ zal hem vergunnen vol
vertrouwen te worden,i

opdat hĳ zichzelf kan on-
dersteunen;

En zĳn ogen zullen op hun
wegen zĳn.j

24 Een korte tĳd zĳn zĳ hoog ge-
worden, dan zĳn zĳ niet
meer,k

En zĳ zĳn omlaaggebracht;l

als ieder ander worden zĳ
geplukt,

En als de top van een koren-
aar worden zĳ afgesne-
den.

25 Dus werkelĳk nu, wie zal mĳ
tot leugenaar maken

Of mĳn woord tenietdoen?”

25 Toen antwoordde de Su-
hiet B _ildada en zei:

2 „Heerschappĳ en angstaanja-
ging zĳn bĳ hem;b

Hĳ maakt vrede op zĳn
hoogten.

3 Kan men zĳn troepen soms
tellen?

En over wie gaat zĳn licht
niet op?

4 Hoe kan dan een sterfelĳk
mens in zĳn recht zĳnvoor
het aangezicht van God,c

Of hoe kan iemand die uit
een vrouw geboren is, rein
zĳn?d

5 Zie! Daar is zelfs de maan, en
ze is niet helder;

En ook de sterren zĳn niet
rein gebleken in zĳn ogen.

6 Hoeveel te minder dan een
sterfelĳk mens, die een
made is,

En een mensenzoon, die een
worm is!”e

26 Vervolgens antwoordde Job
en zei:

2 „O, hoezeer hebt gĳ de krach-
teloze geholpen!

O, [hoe] hebt gĳ een arm die
zonder sterkte is, gered!f

3 Hoezeer hebt gĳ raad gege-
ven aan hem die zonder
wĳsheid is,g

En gĳ hebt zelfs praktische
wĳsheid bekendgemaakt
aan de grote menigte!

4 Aan wie hebt gĳ woorden mee-
gedeeld,

En wiens adem is van u uit-
gegaan?

5 Zĳ die machteloos zĳn in de
dood, blĳven beven

Onder de wateren en al wat
daarin verblĳft.h

6 Sje _o _ol ligt naakt v
´
o

´
or hem,i

En [de plaats van de] ver-
nietiging heeft geen be-
dekking.

7 Hĳ spant het noorden uit over
de lege ruimte,j

Hangt de aarde op aanniets;
8 Wikkelt de wateren in zĳn

wolken,k

Zodat het wolkgevaarte daar-
onder niet splĳt;
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9 Omhult de aanblik van de
troon,

Spreidt zĳnwolkerover uit.a

10 Hĳ heeft een kring getrokken
over het watervlak,b

Tot waar het licht in duis-
ternis eindigt.

11 Zelfs de zuilen van de hemel
schokken,

En ze staan verbaasd we-
gens zĳn bestraffing.

12 Door zĳn kracht heeft hĳ de
zee opgezweept,c

En door zĳn verstand heeft
hĳ de bestormerd verplet-
terd.e

13 Door zĳn wind heeft hĳ zelfs
de hemel blank geveegd,f

Zĳn hand heeft de glĳdende
slang doorboord.g

14 Ziet! Dit zĳn de zomen van
zĳn wegen,h

En wat een gefluister van
een zaak is er omtrent
hem gehoord!

Maar wie kan er blĳk van
geven zĳn machtige don-
der te begrĳpen?”i

27 Toen hief Job opnieuw zĳn
spreukachtige rede aanj en

zei vervolgens:

2 „Zo waar God leeft,k die mĳn
recht heeftweggenomen,l

En zo waar de Almachtige
[leeft], die mĳn ziel bitter
heeft gemaakt,m

3 Zolang mĳn adem nog ten
volle in mĳ is,

En de geest van God in mĳn
neusgaten is,n

4 Zullen mĳn lippen geen on-
rechtvaardigheid spreken

En zal mĳn eigen tong geen
bedrog mompelen!

5 Het is van mĳn zĳde ondenk-
baar dat ik ulieden recht-
vaardig zou verklaren!o

Totdat ik de laatste adem
uitblaas, zal ik mĳn recht-
schapenheid niet van mĳ
laten wĳken!p

6 Aan mĳn gerechtigheid heb
ik vastgehouden, en ik zal
ze niet laten varen;q

Mĳn hart zal [mĳ] niet ho-
nen om een van mĳn da-
gen.r

7 Mĳn vĳand worde in elk op-
zicht een goddeloze,a

En degene die tegen mĳ in
opstand komt, werkelĳk
een kwaaddoener.

8 Want wat is de hoop van een
afvallige ingeval hĳ [hem]
afsnĳdt,b

Ingeval God zĳn ziel van
hem wegvoert?c

9 Zal God zĳn luide geroep
horen

Ingeval er benauwdheid over
hem komt?d

10 Of zal hĳ in de Almachtige
heerlĳke verrukking vin-
den?

Zal hĳ te allen tĳde tot God
roepen?

11 Ik zal ulieden onderrichten
door de hand Gods;

Wat bĳ deAlmachtige is, zal
ik niet verhelen.e

12 Ziet! GIJZELF hebt allen vi-
sioenen gezien;

Waarom betoont GIJ U dan
zo uitermate ĳdel?f

13 Dit is van Godswege het deel
van de goddeloze mens;g

En het erfdeel van de tiran-
nen zullen zĳ van de Al-
machtige zelf ontvangen.

14 Indien zĳn zonen talrĳk wor-
den, is het voor een
zwaard;h

En zĳn nakomelingen zelf
zullen niet voldoende voed-
sel hebben.

15 Zĳn eigen overlevenden zul-
len tĳdens een dodelĳke
plaag begraven worden,

En hun eigen weduwen zul-
len niet wenen.i

16 Al zou hĳ zilver ophopen als
louter stof,

En zou hĳ kledĳ bereiden
als was ze leem,

17 Hĳ zou [die] bereiden, maar
de rechtvaardige zou de-
gene zĳn die zich [ermee]
bekleedt,j

En de onschuldige zou de-
gene zĳn die een aandeel
heeft in het zilver.

18 Hĳ heeft zĳn huis gebouwd
als louter een mot,

En als een hutk die door een
wachter is gemaakt.

HFDST. 26

a Ex 34:5

Ps 97:2

b Sp 8:27

Jes 40:22

Jer 5:22

c Ps 74:13

Jes 51:15

d Job 9:13

e Ps 72:4

Jes 2:12

Da 2:35

f Ps 33:6

Ps 104:30

g Ps 74:13

Jes 27:1

Jes 51:9

h Ps 65:4

Ps 92:5

Pr 3:11

Jes 55:9

i Job 37:5

�����������������������������

HFDST. 27

j Ps 49:4

Ps 78:2

k De6:13

De 10:20

Jer 12:16

Heb 6:16

l Job 34:5

m Ru1:20

2Kon 4:27

n Ge2:7

Jes 42:5

Han 17:25

o De25:1

Job 40:8

Sp 17:15

p Job 22:1

Job 22:5

Sp 27:11

Mt 24:9

Opb 2:10

Opb 6:11

q Job 2:3

r Han 24:16

�����������������������������

2ekolom

a 1Sa 25:26

b Job 13:16

Job 36:13

Heb 6:6

c Lu12:20

d Job 35:12

Ps 18:41

Sp 28:9

Jer 11:11

Jak 4:3

e Han 20:20

f Jer 23:16

g Ps 11:6

Pr 8:13

Mal 3:5

h Es 9:10

Ho 9:13

i Ps 78:64

j Sp 13:22

Sp 28:8

Pr 2:26

k Jes 1:8

Klg 2:6

693 Jobs 1e spreuk. Houdt vast aan rechtschapenheid JOB 26:9–27:18



19 Rĳk zal hĳ zich neerleggen,
maar er zal niets verga-
derd worden;

Zĳn ogen heeft hĳ geopend,
maar er zal niets zĳn.a

20 Als wateren zullen plotselin-
ge verschrikkingen hem
overvallen;b

’s Nachts zal een stormwind
hem stellig wegstelen.

21 Een oostenwind zal hem weg-
voerenc en hĳ zal heen-
gaan,

En die zal hem wegstormen
van zĳn plaats.d

22 En die zal zich op hem wer-
pen en geen mededogen
hebben;e

De kracht ervan zal hĳ zon-
der mankeren trachten te
ontlopen.f

23 Men zal over hem in de han-
den klappeng

En hem nafluitenh vanuit
zĳn plaats.

28 Waarlĳk, voor zilver be-
staat een plaats waar
het wordt gevonden

En een plaats voor goud
dat men loutert;i

2 IJzer — uit stof wordt het ge-
haald,j

En [uit] steen wordt koper
gegoten.

3 Een eind aan de duisternis
heeft hĳ gesteld;

En tot elk uiterste door-
vorst hĳk

Het gesteente in het donker
en in de diepe schaduw.

4 Hĳ heeft een schacht geboord
ver van waar [mensen] als
vreemdelingenvertoeven,l

Vergeten plaatsenver van de
voet;

Sommigen der sterfelĳke
mensen hebben naar be-
neden gehangen, zĳ heb-
ben gebengeld.

5 Wat de aarde betreft, daaruit
komt voedsel voort;m

Maar daaronder is ze omge-
woeld als door vuur.

6 Haar gesteente is de plaats
van het saffier,n

En ze bevat stofgoud.

7 Een pad — geen roofvogela

heeft het gekend,
Noch heeft het oog van

een zwarte wouwb het be-
speurd.

8 De majestueuze wilde dieren
hebben het niet vastgetre-
den;

De jonge leeuw is er niet
over geschreden.

9 Over het vuursteen heeft hĳ
zĳn hand uitgestoken;

Hĳheeft bergen omgekeerd
van [hun] wortel af;

10 In de rotsen heeft hĳ met wa-
ter gevulde galerĳen uit-
gehold,c

En alle kostbaarheden heeft
zĳn oog gezien.

11 De plaatsen vanwaar rivieren
druppelden, heeft hĳ toe-
gedamd,d

En het verborgene brengt
hĳ aan het licht.

12 Maar wĳsheid — waar is die
te vinden,e

En waar toch is de plaats
van het verstand?

13 De sterfelĳke mens is de waar-
de ervan niet te weten ge-
komen,f

En ze wordt niet gevonden
in het land der levenden.

14 De waterdiepte zelf heeft ge-
zegd:
’Ze is niet in mĳ!’

Ook de zee heeft gezegd: ’Ze
is niet bĳ mĳ!’g

15 Zuiver goud kan niet in ruil
voor haar worden gege-
ven,h

En zilver kan niet als haar
prĳs worden afgewogen.

16 Ze kan niet worden betaald
met goud uit _Ofir,i

Met de zeldzame onyxsteen
en de saffier.

17 Goud en glas kunnen met
haar niet vergeleken wor-
den,

Noch is enig vat van gelou-
terd goud een ruil voor
haar.

18 Van koraalj en bergkristal
zal niet eens worden ge-
waagd,
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Maar een buidel met wĳs-
heid is meer waard dan
[een buidel vol] parels.a

19 Het topaasb uit Kusch kan
met haar niet vergeleken
worden;

Ze kan zelfs niet worden be-
taald met het zuiverste
goud.

20 Maar de wĳsheid zelf — waar
komt ze vandaan,c

En waar toch is de plaats
van het verstand?

21 Ze is zelfs onttrokken aan het
oog van al wie leeft,d

En voor de vliegende schep-
selen van de hemel is ze
verborgen.

22 Ja, de vernietiging en de dood
hebben gezegd:

’Met onze oren hebben wĳ
een bericht omtrent haar
gehoord.’

23 Het is God die haar weg heeft
verstaan,e

En hĳzelf heeft haar plaats
gekend,

24 Want hĳzelf kĳkt helemaal
tot de einden der aarde;f

Onder de ganse hemel ziet
hĳ,

25 Om een gewicht te maken
voor de wind,g

Terwĳl hĳ de wateren heeft
afgemeten volgens een
maat;h

26 Toen hĳ voor de regen een
voorschrift maakte,i

En een weg voor de donde-
rende onweerswolk,

27 Toen was het dat hĳ [de wĳs-
heid] zag en voorts over
haar vertelde;

Hĳ bereidde haar en door-
vorste haar ook.

28 En hĳ zei vervolgens tot de
mens:

’Zie! De vrees voor Jehovah
— dat is wĳsheid,j

Envan het kwade te wĳken,
is verstand.’”k

29 Toen hief Job opnieuw zĳn
spreukachtige rede aan en

zei vervolgens:

2 „O dat ik was als in de maan-
maanden van weleer,l

Als in de dagen toen God
mĳ behoedde;a

3 Toen hĳ zĳn lamp op mĳn
hoofd liet schĳnen,

[Toen] ik [door de] duister-
nis placht te wandelen bĳ
zĳn licht;b

4 Net zoals ik nog was in de da-
gen van mĳn bloeitĳd,c

Toen de vertrouwelĳke om-
gang met God in mĳn tent
was;d

5 Toen de Almachtige nog met
mĳ was,

[Toen]mĳn bedienden rond-
om mĳ waren!

6 Toen ik mĳn schreden waste
in boter,

En de rots stromen olie voor
mĳ bleef uitgieten;e

7 Toen ik uitging naar de poort
bĳ de stad,f

Op het openbare plein zette
ik dan mĳn zetel klaar!g

8 De jongens zagen mĳ en ver-
borgen zich,

En zelfs de bejaarden rezen
op, zĳ stonden.h

9 Vorsten zelfs hielden woor-
den in,

En de handpalm plachten
zĳ op hun mond te leg-
gen.i

10 Ja, de stem van de leiders ver-
borg zich,

En hun tong, die kleefde
aan hun gehemelte.j

11 Want het oor zelf luisterde en
prees mĳ voorts gelukkig,

En het oog zelf zag en leg-
de voorts getuigenis voor
mĳ af.

12 Want ik verloste altĳd de ellen-
dige die om hulp schreeuw-
de,k

En de vaderloze jongen en
ieder die geen helper had.l

13 De zegenm vanwie op het punt
stond om te komen — die
kwam gewoonlĳk op mĳ,

En het hart van de weduwe
maakte ik altĳd vrolĳk.n

14 Met rechtvaardigheid bekleed-
de ik mĳ, en zĳ bekleedde
mĳ.o
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Mĳn gerechtigheid was als
een schoudermantel — en
een tulband.

15 Ogen werd ik voor de blinde;a

En voeten was ik voor de
kreupele.

16 Ik was een echte vader voor
de armen;b

En het rechtsgeding van
wie ik niet kende— ik on-
derzocht het altĳd.c

17 En steeds brak ik de kaken
van de kwaaddoener,d

En uit zĳn tanden rukte ik
dan de prooi.

18 En ik placht te zeggen: ’In
mĳn nest zal ik de laatste
adem uitblazen,e

En als de zandkorrels zal
ik [mĳn] dagen vermenig-
vuldigen.f

19 Mĳn wortel staat open voor
het water,g

En de dauw zelf zal op mĳn
grote tak overnachten.

20 Mĳn heerlĳkheid is fris bĳ
mĳ,

En mĳn boog in mĳn hand
zal herhaaldelĳk schie-
ten.’

21 Naar mĳ luisterde men; en
men wachtte,

En men bleef dan zwĳgen
in afwachting van mĳn
raad.h

22 Na mĳn woord spraken zĳ
voorts niet weer,

En op hen druppelde dan
mĳn woord.i

23 En zĳ wachtten op mĳ als op
de regen,j

En hun mond openden zĳ
wĳd voor de lenteregen.k

24 Ik lachte hun altĳd toe — zĳ
geloofden [het] gewoon-
lĳk niet —

En het licht van mĳn aan-
gezichtl wierpen zĳ voorts
niet terneer.

25 Ik koos voor hen altĳd de
weg uit, en ik zat dan als
hoofd;

En ik vertoefde als een ko-
ning onder [zĳn] troe-
pen,m

Als iemand die de treuren-
den troost.n

30 En nu hebben mĳ uitge-
lachena

Zĳ die jonger in dagen
zĳn dan ik,b

Wier vaders ik geweigerd
zou hebben
Bĳ de honden van mĳn

kudde te zetten.
2 Zelfs de kracht van hun han-

den — wat heeft die mĳ
gebaat?

In hen is de levenskracht
vergaan.c

3 Wegens gebreken honger zĳn
zĳ onvruchtbaar,

Knagend aan een waterloze
streek,d

[Waar] gisteren onweer en
verwoesting waren.

4 Zĳ plukten het zoute kruid bĳ
de struiken,

En dewortel van bremstrui-
ken was hun voedsel.

5 Uit de gemeenschap werden
zĳ doorgaans verdreven;e

Men schreeuwde gewoon-
lĳk naar hen als naar een
dief.

6 Op de helling van stroom-
dalen [moeten zĳ] verblĳf
houden,

In stofholen en in rotsen.
7 Tussen de struiken waren zĳ

gewoon te schreeuwen;
Onder de netels plachten zĳ

zich opeen te dringen.
8 Zonen van de zinneloze,f ook

zonen van de naamloze,
Zĳ zĳnweggezweept uit het

land.
9 En nu ben ik zelfs het thema

van hun lied geworden,g

En ik dien hun tot stof voor
gepraat.h

10 Zĳ hebben mĳ verfoeid, zĳ
hebben zich ver van mĳ
gehouden;i

Envan mĳn aangezicht heb-
ben zĳ [hun] speeksel niet
weerhouden.j

11 Want hĳ heeft [mĳn] eigen
boogpees losgemaakt en
mĳ voorts vernederd,

En de teugel hebben zĳ we-
gens mĳ afgeworpen.

12 Aan [mĳn] rechterhand staan
zĳ op als gebroed;
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Mĳnvoeten hebben zĳ laten
gaan,

Maar zĳ wierpen voorts hun
ongeluksbarri

`
eres tegen

mĳ op.a

13 Zĳ hebben mĳn paden opge-
broken;

Zĳ bevorderden slechts mĳn
onheil,b

Zonder zelf ook maar een
helper te hebben.

14 Als door een wĳde bres ko-
men zĳ nu aan;

Onder een onweer zĳn zĳ
komen aanrollen.

15 Plotselinge verschrikkingen
hebben zich tegen mĳ ge-
keerd;

Mĳn statige houding wordt
verjaagd als de wind,

En als een wolk is mĳn red-
ding voorbĳgetrokken.

16 En nu stort mĳn ziel zich in
mĳ uit;c

Dagen van ellended grĳpen
mĳ aan.

17 ’s Nachts zĳn zelfs mĳn been-
derene doorboord [en] van
mĳ af[gevallen],

En de aan mĳ knagende [pĳ-
nen] nemen geen rust.f

18 Door de overvloedvan kracht
ondergaat mĳn kleed een
verandering;

Als de kraag van mĳn lange
kleed omgordt het mĳ.

19 Hĳheeft mĳ neergeworpen in
het leem,

Zodat ik eruitzie als stof
en as.

20 Ik schreeuw tot u om hulp,
maar gĳ antwoordt mĳ
niet;g

Ik ben gaan staan, opdat gĳ
u opmerkzaam ten opzich-
te van mĳ zoudt betonen.

21 Gĳ verandert u om wreed te-
gen mĳ te worden;h

Met de volle macht van
uw hand koestert gĳ een
vĳandige gezindheid je-
gens mĳ.

22 Gĳ heft mĳ op de wind, gĳ
doet mĳ [daarop] rĳden;

Dan laat gĳ mĳ met een
knetterende slag oplossen.

23 Want ik weet heel goed dat gĳ
mĳnaar de dood zult doen
terugkeren,a

En naar het huis van sa-
menkomst voor al wie
leeft.

24 Alleen steekt niemand zĳn
hand tegen louter een
puinhoop uit,b

Noch is er gedurende ie-
mands verval een hulpge-
schreeuw betreffende die
dingen.

25 Stellig heb ik geweend over
degene die een zware dag
had;c

Mĳn ziel is bedroefd ge-
weest over de arme.d

26 Hoewel ik op het goede wacht-
te, kwam toch het slech-
te;e

En ik bleef het licht ver-
wachten, maar het donker
kwam.

27 Mĳn eigen ingewanden wer-
den aan de kook gebracht
en hielden zich niet stil;

Dagen van ellende lagen
v

´
o

´
or mĳ.

28 Bedroefd geworden,f liep ik
rond wanneer er geen zon-
licht was;

Ik stond op in de gemeente,
ik bleef om hulp schreeu-
wen.

29 Een broeder van de jakhalzen
werd ik,

En een metgezel van de
dochters van de struisvo-
gel.g

30 Ja, mĳn huid werd zwarth [en
viel] van mĳ af,

En zelfs mĳn beenderen
werden heet van droogte.

31 En mĳn harp werd louter tot
rouwklacht,

En mĳn schalmei tot de
stem der wenenden.

31 Een verbond heb ik geslo-
ten met mĳn ogen.i

Hoe zou ik mĳ dan op-
merkzaam kunnen be-
tonen ten opzichte van
een maagd?j

2 En welk deel is er, afkomstig
van God daarboven,k
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Of erfdeel van de Almachti-
ge uit den hoge?

3 Is niet het ongeluk voor een
kwaaddoener,a

En tegenspoed voor hen die
het schadelĳke beoefe-
nen?

4 Ziet hĳzelf mĳn wegen nietb

En telt hĳ zelfs niet al mĳn
schreden?

5 Indien ik met [mannen van]
onwaarheid heb gewan-
deld,c

En mĳn voet zich haast tot
bedrog,d

6 Zal hĳ mĳ op een nauwkeuri-
ge weegschaal wegene

En God zal mĳn rechtscha-
penheid te weten komen.f

7 Indien mĳn tred van de weg
afwĳkt,g

Of mĳn hart louter mĳn
ogen achterna is gelopen,h

Of er enige smet aan mĳn
eigen handpalmen heeft
gekleefd,i

8 Dan moge ik zaaien en ie-
mand anders [het] eten,j

En mogen mĳn eigen nako-
melingen ontworteldwor-
den.

9 Indien mĳn hart zich heeft
laten verlokken tot een
vrouw,k

En ik zelfs aan de ingang
van [het huis] van mĳn
metgezel op de loer bleef
liggen,l

10 Dan moge mĳn vrouw voor
een andere man malen,

En mogen andere mannen
over haar neerknielen.m

11 Want dat zou losbandig ge-
drag zĳn,

En dat zou een dwaling zĳn
ter [attentie van] de rech-
ters.n

12 Want dat is een vuur dat he-
lemaal tot de vernietiging
zou doorvreten,o

En onder heel mĳn opbrengst
zou het wortel schieten.

13 Indien ik het recht van mĳn
slaaf placht te weigeren

Of van mĳn slavin wanneer
zĳ een rechtsgeding met
mĳ hadden,

14 Wat kan ik dan doen wanneer
God opstaat?

En wanneer hĳ rekenschap
vraagt, wat kan ik hem
antwoorden?a

15 Heeft Degene die mĳ in de
buik maakte, [ook] hem
niet gemaakt,b

En heeft voorts niet slechts
E

´
en ons in de moeder-

schoot bereid?
16 Indien ik de geringen [hun]

welbehagen placht te ont-
houden,c

En de ogen van de weduwe
liet verkwĳnen,d

17 En ik mĳn bete alleen placht
te eten,

Terwĳl de vaderloze jongen
er niet van ate

18 (Want vanmĳn jeugdaf groei-
de hĳ bĳ mĳ op als bĳ een
vader,

Envande buikvanmĳnmoe-
der af bleef ik haar leiden);

19 Indien ik iemand placht te zien
die dreigde om te komen
doordat hĳ geen kleed
had,f

Of [zag] dat de arme geen
bedekking had;

20 Indien zĳn lendenen mĳ niet
zegenden,g

En hĳ zich niet met de ge-
schorenwolh van mĳn jon-
ge rammen zou warmen;

21 Indien ik mĳn hand heen en
weer bewoog tegen de va-
derloze jongen,i

Wanneer ik zou zien [dat]
mĳn hulp [nodig was] in
de poort,j

22 Dan valle mĳn eigen schou-
derblad uit zĳn schouder,

En mĳn eigen arm worde
van haar bovenarmbeen
afgebroken.

23 Want van God afkomstig on-
geluk was iets wat ik
duchtte,

En tegenover zĳn waardig-
heidk kon ik het niet uit-
houden.

24 Indien ik het goud tot mĳn
vertrouwen heb gesteld,

Of tot het goud heb gezegd:
’Gĳ zĳt mĳnvertrouwen!’l
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25 Indien ik mĳ placht te ver-
heugen omdat mĳn bezit
veel was,a

En omdat mĳn hand heel veel
dingen gevonden had;b

26 Indien ik het licht placht te
zien wanneer het begon
te stralen,

Of de kostbare maan, die
voortschreed,c

27 En mĳn hart dan in het ge-
heim werd verloktd

En mĳn hand voorts mĳn
mond kuste,

28 Zou ook dat een dwaling zĳn
ter [attentie van] de rech-
ters,

Want ik zou de [ware] God
daarboven hebben verloo-
chend.

29 Indien ik mĳ placht te ver-
heugen over de ondergang
van iemand die mĳ intens
haatte,e

Of ik mĳ opgewonden voel-
de omdat kwaad hem had
getroffen —

30 En ik stond mĳn gehemelte
niet toe te zondigen

Door om een vloek tegen
zĳn ziel te vragen.f

31 Indien de mannen van mĳn
tent niet zeiden:

’Wie kan iemand aanwĳzen
die niet van zĳn voedsel
verzadigd is?’g —

32 Buiten behoefde geen inwonen-
de vreemdeling te over-
nachten;h

Mĳn deuren hield ik open
naar het pad.

33 Indien ik gelĳk een aardse
mens mĳn overtredingen
bedektei

Door mĳn dwaling in mĳn
borstzak te verbergen —

34 Omdat ik van angst zou in-
eenkrimpen voor een gro-
te menigte,

Ofde verachting zelf van fa-
milies mĳ schrik zou aan-
jagen

En ik zou blĳven zwĳgen,
zou ik de ingang niet uit-
gaan.

35 O had ik toch maar iemand
die naar mĳ luisterde,j

Dat naar mĳn handteke-
ning de Almachtige zelf
mĳ zou antwoorden!a

Of dat de persoon in het
rechtsgedingmetmĳ, maar
een document had geschre-
ven!

36 Waarlĳk, op mĳn schouder
zou ik het dragen;

Ik zou het mĳ ombinden als
een luisterrĳke kroon.

37 Het getal van mĳn schreden
zou ik hem vertellen;b

Als een leider zou ik tot
hem naderen.

38 Indien tegen mĳ mĳn eigen
grond om hulp zou roe-
pen,

En zĳn voren zelf gezamen-
lĳk zouden wenen;

39 Indien ik zĳn vruchtopbrengst
heb gegeten zonder geld,c

En ik de ziel van zĳn eige-
naars heb doen hĳgen,d

40 Dan moge in plaats van tarwe
het doornige onkruid op-
schieten,e

En in plaats van gerst stin-
kend onkruid.”

De woorden van Job zĳn ten
einde.

32 Deze drie mannen dan hiel-
den op Job te antwoorden,

omdat hĳ in zĳn eigen ogen recht-
vaardig was.f 2 Maar de toorn
van El _ihu, de zoon van Bar _ache

¨
el,

de Buziet,g uit de familie van
Ram, ontbrandde. Tegen Job ont-
brandde zĳn toorn, omdat hĳ veel-
eer zĳn eigen ziel rechtvaardig
verklaarde dan God.h 3 Ook te-
gen zĳn drie metgezellen ont-
brandde zĳn toorn, wegens het
feit dat zĳ geen antwoord hadden
gevonden maar God voorts schul-
dig verklaarden.i 4 EnEl _ihu zelf
had met woorden op Job gewacht,
omdat zĳ ouder in dagen waren
dan hĳ.j 5 En langzamerhand
zag El _ihu dat er geen antwoord
in de mondk van de drie man-
nen was, en zĳn toorn ontbrandde
steeds meer. 6 Toen antwoord-
de El _ihu, de zoon van Bar _ache

¨
el,

de Buziet, en zei:

„Ik ben jong van dagen
En GIJ zĳt bejaard.l
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Daarom hield ik mĳ op de ach-
tergrond en was bevreesd,

Ulieden mĳn kennis mee te
delen.

7 Ik zei: ’De dagen dienen maar
te spreken,

En een veelheid van jaren
dient maar wĳsheid be-
kend te maken.’a

8 Voorwaar, het is de geest in
de sterfelĳke mensen

En de adem van de Almach-
tige [die] hun verstand
geeft.b

9 Niet slechts de hoogbedaag-
den blĳken wĳs te zĳn,c

Noch verstaan enkel de ou-
den het recht.d

10 Daarom zei ik: ’Luister toch
naar mĳ.

Ik zal mĳn kennis meede-
len, ja, ik.’

11 Ziet! Ik heb gewacht op UW

woorden,
Ik bleef het oor lenen aan

UW betoog,e

Tot GIJ naar woorden zoudt
kunnen zoeken [om te
spreken].

12 En op U hield ik mĳn aan-
dacht gericht,

En ziet, er is niemand die
Job terechtwĳst,

Niemand van U die zĳn
woorden beantwoordt,

13 Opdat GIJ niet zegt: ’Wĳ heb-
ben wĳsheid gevonden;f

Het is God die hemverdrĳft,
geen mens.’

14 Daar hĳ geen woorden tegen
mĳ heeft aangevoerd,

Zal ik hem derhalve niet
met UW woorden antwoor-
den.

15 Zĳ zĳn verschrikt, zĳ hebben
niet meer geantwoord;

Woorden zĳn van hen ge-
weken.

16 En ik heb gewacht, want zĳ
spreken niet verder;

Want zĳ stonden daar [maar],
zĳ antwoordden niet meer.

17 Ik zal mĳn deel ten antwoord
geven, ja, ik;

Ik zal mĳn kennis meede-
len, ja, ik;

18 Want ik ben vol woorden ge-
worden;

Geest heeft druk op mĳ uit-
geoefenda in mĳn buik.

19 Ziet! Mĳn buik is als wĳn die
geen uitweg heeft;

Als nieuwe leren zakkenwil
hĳ openbarsten.b

20 Laat mĳ spreken, opdat het
mĳ verlichting geeft.

Ik zal mĳn lippen openen
opdat ik kan antwoorden.c

21 Laat mĳ alstublieft geen mens
partĳdigheid betonen;d

En aan een aardse mens zal
ik geen titel verlenen;e

22 Want ik weet stellig niet hoe
ik een titel kan verlenen;

Licht zou mĳn Makerf mĳ
wegnemen.

33 Nu echter, o Job, hoor als-
tublieft mĳn woorden,

En leen toch het oor aan
alles wat ik spreek.

2 Zie toch! Ik moet mĳn mond
openen;

Mĳn tong met mĳn gehe-
melteg moet spreken.

3 Mĳn woorden zĳn de oprecht-
heid van mĳn hart,h

En kennis is het wat mĳn
lippen werkelĳk in op-
rechtheid uiten.i

4 Gods eigen geest heeft mĳ ge-
maakt,j

En de adem van de Almach-
tige zelf heeft mĳ voorts
tot leven gebracht.k

5 Indien gĳ kunt, antwoord mĳ,
Voer [woorden] aan voor

mĳn aangezicht; stel u
toch op.

6 Zie! Ik ben voor de [ware] God
precies als gĳ;l

Ook ik werd uit leem ge-
vormd.m

7 Zie! Geen verschrikking in
mĳ zal u verschrikken,

En geen drukn van mĳn zĳde
zal zwaar op u zĳn.

8 Alleen hebt gĳ ten aanhoren
van mĳ gezegd,

En het geluid van [uw] woor-
den bleef ik horen:

9 ’Ik ben zuiver, zonder overtre-
ding;o
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Rein ben ik, en ik heb geen
dwaling.a

10 Zie! Aanleidingen tot tegen-
stand tegen mĳ vindt hĳ,

Hĳ houdt mĳ voor een vĳand
van hem.b

11 Hĳ steekt mĳn voeten in het
blok,c

Hĳ gaat al mĳn paden na.’d

12 Zie! Hierin hebt gĳ geen gelĳk
gehad,e antwoord ik u;

Want God is veel meer dan
een sterfelĳk mens.f

13 Waarom hebt gĳ tegen hem
getwist,g

Omdat hĳ al uw woorden
niet beantwoordt?h

14 Want God spreekt eenmaal,
En tweemaali — hoewel men

er geen acht op slaat —
15 In een droom,j een nachtvi-

sioen,k

Wanneer een diepe slaap op
de mensen valt,

In sluimeringen op het bed.l

16 Ja, dan ontbloot hĳ het oor
der mensen,m

En op de vermaning aan hen
drukt hĳ zĳn zegel,

17 Om een mens af te wenden
van zĳn daad,n

En om trotso voor een fysiek
sterke man te verbergen.

18 Hĳ houdt zĳn ziel terug van
de kuilp

En zĳn leven van het heen-
gaan door een werpspeer.q

19 En hĳ wordt werkelĳk te-
rechtgewezen met smart
op zĳn bed,

En er is aanhoudend geru-
zie van zĳn beenderen.

20 En zĳn leven doet hem stellig
walgen van brood,r

En zĳn eigen ziel van be-
geerlĳk voedsel.

21 Zĳn vlees teert weg [en ver-
dwĳnt] uit het gezicht,

En zĳn beenderen, die men
niet zag, worden stellig
ontbloot.

22 En zĳn ziel komt de kuil
nabĳ,s

En zĳn leven degenen die
de dood toebrengen.

23 Indien er voor hem een bode
bestaat,

Een woordvoerder,
´
e

´
en uit

duizend,
Om de mens zĳn oprecht-

heid te vertellen,
24 Dan bewĳst hĳ hem gunst en

zegt:
’Laat hem niet in de kuil af-

dalen!a

Ik heb een losprĳs gevon-
den!b

25 Zĳnvlees worde frisser dan in
de jeugd;c

Hĳ kere terug tot de dagen
van zĳn jeugdige kracht.’d

26 Hĳ zal tot God smeken, op-
dat hĳ een welgevallen in
hem moge hebben,e

En hĳ zal zĳn aangezicht
met gejuich zien,

EnHĳ zal de sterfelĳke mens
Zĳn rechtvaardigheid te-
ruggeven.

27 Hĳ zal voor de mensen zingen
en zeggen:

’Ik heb gezondigd;f en wat
recht is, heb ik verdraaid,

En het was stellig niet het
juiste voor mĳ.

28 Hĳ heeft mĳn ziel verlost, op-
dat ze niet in de kuil zou
gaan,g

En mĳn leven zelf zal het
licht zien.’

29 Zie! Dit alles doet God,
Tweemaal, driemaal, in het

geval van een fysiek ster-
ke man,

30 Om zĳn ziel terug te brengen
van de kuil,h

Opdat hĳ verlicht moge
worden met het licht der
levenden.i

31 Schenk aandacht, o Job! Luis-
ter naar mĳ!

Zwĳg, en ik voormĳ zal ver-
der spreken.

32 Indien er enige woorden [te
zeggen] zĳn, antwoord mĳ;

Spreek, want ik heb beha-
gen geschept in uw recht-
vaardigheid.

33 Zo niet, luistert g
´
ı
´
j dan naar

mĳ;j

Zwĳg, en ik zal u wĳsheid
leren.”
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34 Voorts antwoordde El _ihu
en zei:

2 „Luistert, GIJ wĳzen, naar
mĳn woorden;

En GIJ die weet, leent mĳ
het oor.

3 Want het oor zelf toetst woor-
den,a

Net als het gehemelte proeft
tĳdens het eten.b

4 Laten wĳ het recht voor ons-
zelf kiezen;

Laten wĳ onder elkaar we-
ten wat goed is.

5 Want Job heeft gezegd: ’Ik
ben stellig in mĳn recht,c

Maar God zelf heeft het recht
van mĳ doen wĳken.d

6 Vertel ik soms leugens tegen
mĳn eigen recht in?

Mĳn zware wonde is onge-
neeslĳk, ofschoon er geen
overtreding is.’e

7 Welke fysiek sterke man is
als Job,f

[Die] bespotting opdrinkt als
water?g

8 En hĳ is stellig op weg om het
gezelschap [te zoeken] van
hen die het schadelĳke
beoefenen

Enomtewandelen met man-
nen van goddeloosheid.h

9 Want hĳ heeft gezegd: ’Het
baat een fysiek sterke
man nieti

Zĳn welgevallen te hebben
in God.’

10 Daarom, GIJ mensenmet hart,j

luistert naar mĳ.
Verre zĳ het van de [ware]

God wetteloos te hande-
len,k

En [van] de Almachtige on-
rechtvaardig te handelen!l

11 Want [naar] de wĳze waarop
de aardse mens handelt,
zal hĳ hem vergelden,m

En naar het padvan de man
zal hĳ het over hem doen
komen.

12 Ja waarlĳk, God zelf handelt
niet wetteloos,n

En de Almachtige zelf buigt
het recht niet.o

13 Wie heeft hem de aarde toe-
gewezen,

En wie heeft [hem] aange-
steldover het productieve
land, ja, in zĳn geheel?

14 Indien hĳ zĳn hart op iemand
richt,

[Indien] hĳ diens geest en
adem tot zich vergadert,a

15 Zal alle vlees te zamen de
laatste adem uitblazen,

En de aardse mens, die zal
regelrecht tot het stof te-
rugkeren.b

16 Indien [gĳ] dus verstand
[hebt], luister dan toch
hiernaar;

Leen dan toch het oor aan
het geluid van mĳn woor-
den.

17 Werkelĳk, zal iemand die ge-
rechtigheid haat, bestu-
ren,c

En indien een machtige
rechtvaardig is, zult gĳ
[hem] dan goddeloos ver-
klaren?d

18 Zal men tot een koning zeg-
gen: ’Gĳ zĳt een niets-
nut’?

Tot edelen: ’Gĳ zĳt godde-
loos’?e

19 [Er is er Een] die vorsten
geen partĳdigheid heeft
betoond

En de edele niet met meer
consideratie heeft beje-
gend dan de geringe,f

Want zĳ zĳn allen het werk
van zĳn handen.g

20 In een ogenblik sterven zĳ,h

ja, midden in de nacht;i

Het volk schudt heen en
weer en verdwĳnt,

En machtigen wĳken zon-
der [mensen]hand.j

21 Want zĳn ogen zĳn op ’s men-
sen wegen [gericht],k

En hĳ ziet al zĳn schreden.
22 Er is geen duisternis, noch

enige diepe schaduw
Waarin zĳ die het schade-

lĳke beoefenen, zich kun-
nen verbergen.l

23 Want hĳ stelt voor geen enkel
mens een vaste tĳd

l Ps 139:12; Jes 29:15; Jer 23:24; Am 9:3; Heb

4:13.
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Om tot God in het gericht
te gaan.

24 Hĳ breekt machtigena zonder
enig onderzoek,

En hĳ doet anderen opstaan
in de plaats van hen.b

25 Daaromweet hĳ wat hunwer-
ken zĳn,c

En hĳ keert [hen] in de
nacht werkelĳk onderste-
boven, en zĳ worden ver-
brĳzeld.d

26 Als goddelozen slaat hĳ hen
werkelĳk

Ter plaatse waar toeschou-
wers [het zien];e

27 Omdat zĳ van het volgen van
hem zĳn afgeweken,f

En op geen van zĳn wegen
acht hebben geslagen,g

28 Zodat zĳ het luide geroep van
de geringe tot hem doen
komen;

En zo hoort hĳ het luide ge-
roep van de ellendigen.h

29 Wanneer hĳzelf rust ver-
schaft, wie kan dan ver-
oordelen?

En wanneer hĳ [zĳn] aan-
gezicht verbergt,i wie kan
hem dan aanschouwen,

Waarbĳ het gelĳk blĳft of
het een natiej of een mens
betreft?

30 Opdat geen afvallig mens re-
geert,k

En er geen strikkenl van
het volk zĳn.

31 Want zal iemand werkelĳk
tot God zelf zeggen:

’Ik heb [het] gedragen, of-
schoon ik niet verderfelĳk
handel;m

32 Ofschoon ik niets aanschouw,
onderricht g

´
ı
´
j mĳ;

Indien ik enig onrecht heb
gepleegd,

Zal ik [het] niet weer doen’?n

33 Zal hĳ het dan goedmaken van
uw standpunt uit bezien,
omdat gĳ in werkelĳkheid
[het recht] weigert,

Omdat gĳzelf kiest, en niet
ik?

Zelfs wat gĳ terdege weet,
spreek op.

34 Ja, mensen met harta zullen
tot mĳ zeggen —

Zelfs eenwĳze fysiek sterke
man die naar mĳ luistert:

35 ’Job zelf spreekt zonder ken-
nis,b

En zĳn woorden getuigen
niet van inzicht.’

36 Mĳn vader, laat Job tot het
uiterste worden getoetst

Wegens zĳn antwoorden on-
der mensen [die] het scha-
delĳke [beoefenen].c

37 Want bĳ zĳn zonde voegt hĳ
nog opstandigheid;d

Onder ons klapt hĳ [in de
handen] en vermenigvul-
digt hĳ zĳnwoorden tegen
de [ware] God!”e

35 Voorts antwoordde El _ihu
en zei:

2 „Hebt gĳ dit voor gerechtig-
heid gehouden?

Gĳhebt gezegd: ’Mĳn recht-
vaardigheid is groter dan
die van God.’f

3 Want gĳ zegt: ’Welk nut geeft
het u?g

Wat baat het mĳ meer dan
wanneer ik zondig?’h

4 Ikzelf zal u antwoord geven
En uw metgezelleni met u.

5 Kĳk omhoog naar de hemelj

en zie,
En aanschouw de wolken,k

[dat] ze inderdaad hoger
zĳn dan gĳ.

6 Indien gĳ inderdaad zondigt,
wat richt gĳ dan tegen
hem uit?l

En [indien] uw daden van
opstandigheid inderdaad
toenemen, wat doet gĳ
hem daarmee aan?

7 Indien gĳ werkelĳk in uw
recht zĳt, wat geeft gĳ
hem daarmee,

Of wat ontvangt hĳ uit uw
eigen hand?m

8 Uwgoddeloosheid kan zĳn te-
gen een man als gĳ,n

En uw rechtvaardigheid je-
gens een zoonvan de aard-
se mens.o

9 Wegens de veelheid der ver-
drukkingen blĳft men om
hulp roepen;p
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Men blĳft om hulp schreeu-
wen wegens de arm van
de groten.a

10 En toch heeft niemand ge-
zegd: ’Waar is God, mĳn
Grote Maker,b

Die melodie
¨
en geeft in de

nacht?’c

11 Hĳ is het die ons meer leertd

dan de dieren der aarde,e

En hĳ maakt ons zelfs wĳzer
dan de vliegende schepse-
len van de hemel.

12 Daar blĳft men luid roepen,
maar hĳ antwoordt niet,f

Wegens de trotsg van de
slechten.

13 Slechts de onwaarheid hoort
God niet,h

En de Almachtige zelf aan-
schouwt die niet.i

14 Hoeveel te minder dan wan-
neer gĳ zegt dat gĳ hem
niet aanschouwt!j

Het rechtsgeding ligt v
´
o

´
or

hem, en gĳ dient dus ver-
langend op hem te wach-
ten.k

15 En nu, omdat zĳn toorn geen
rekenschap heeft ge-
vraagd,l

Heeft hĳ ook geen nota ge-
nomen van de buitenge-
wone onbezonnenheid.m

16 En Job zelf opent eenvoudig
voor niets zĳn mondwĳd;

Zonder kennis vermenig-
vuldigt hĳ louter woor-
den.”n

36 En El _ihu vervolgde met de
woorden:

2 „Heb nog even geduld met
mĳ, en ik zal u meedelen

Dat er nog woorden [te zeg-
gen] zĳn ten gunste van
God.

3 Ik zal mĳn kennis van verre
aandragen,

En aan mĳn Formeerder zal
ik rechtvaardigheid toe-
schrĳven.o

4 Want waarlĳk, mĳn woorden
zĳn geen leugen;

Degene die volmaakt is in
kennis,p is met u.

5 Zie! God is machtigq en zal
niet verwerpen;

[Hĳ is] machtig in kracht
van het hart;

6 Hĳ zal geen goddeloze in le-
ven laten,a

Maar het recht van de ellen-
digen zal hĳ verschaffen.b

7 Hĳ zal zĳn ogen niet van
de rechtvaardige afwen-
den;c

Zelfs koningen op de
troond —

Hĳ zal hen ook voor eeuwig
doen zetelen, en zĳ zullen
worden verhoogd.

8 En indien zĳ met boeien wor-
den gebonden,e

Worden zĳ gevangengeno-
men met koorden van el-
lende.

9 Dan zal hĳ hun vertellen om-
trent de wĳze waarop zĳ
handelen

En [omtrent] hun overtre-
dingen, omdat zĳ een su-
perieure houding aanne-
men.

10 En hĳ zal hun oor ontbloten
voor vermaning,f

En hĳ zal zeggen dat zĳ zich
dienen af te keren van
wat schadelĳk is.g

11 Indien zĳ gehoorzamen en
dienen,

Zullen zĳ hun dagen eindi-
gen in het goede

En hun jaren in aangenaam-
heid.h

12 Maar indien zĳ niet gehoorza-
men, zullen zĳ zelfs door
een werpspeeri al heen-
gaan [in de dood],j

En zĳ zullen de laatste adem
uitblazen zonder kennis.

13 En de afvalligen van hart zul-
len zelf toorn ophopen.k

Zĳ dienen niet om hulp te
schreeuwen omdat hĳ hen
gebonden heeft.

14 Hun ziel zal al in de jeugd
sterven,l

En hun leven onder manne-
lĳke tempelprostitu

´
es.m

15 Hĳ zal de ellendige verlossen
in zĳn ellende,

En hĳ zal hun oor ontbloten
in de verdrukking.

16 En hĳ zal u ook stellig weg-
lokken uit de mond der
benauwdheid!n
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Wĳdere ruimte,a geen be-
nauwing, zal er in haar
plaats zĳn,

En de vertroosting van uw
tafel zal vol vetheid zĳn.b

17 Met het rechterlĳk vonnis
over de goddelozec zult gĳ
stellig worden vervuld;

Rechterlĳk vonnis en gerech-
tigheid zullen zelf houvast
krĳgen.

18 Want [pas op] dat woeded u
niet tot [honend] handge-
klap verlokt,

En laat u zelfs niet door
een grote losprĳse op een
dwaalspoor brengen.

19 Zal uw hulpgeschreeuw uit-
werking hebben?f Neen,
noch in benauwdheid

Zelfs al [uw] krachtsinspan-
ningen.g

20 Snak niet naar de nacht,
Waarin volken zich terug-

trekken [van de plaats]
waar ze zĳn.

21 Wees op uw hoede dat gĳ u
niet wendt tot wat scha-
delĳk is,h

Want dit hebt gĳ verkozen
boven ellende.i

22 Zie! God zelf handelt verhe-
ven met zĳn kracht;

Wie is een onderwĳzer als
hĳ?

23 Wie heeft hem rekenschap
gevraagd van zĳn weg,j

En wie heeft gezegd: ’Gĳ
hebt onrecht gepleegd’?k

24 Denk eraan dat gĳ zĳn activi-
teit groot dient te maken,l

Die door mensen is bezon-
gen.m

25 Ja, alle mensen hebben hun
blik erop gevestigd;

De sterfelĳke mens zelf blĳft
van verre kĳken.n

26 Zie! God is verhevener dan wĳ
kunnen weten;o

In aantal zĳn zĳn jaren on-
naspeurlĳk.p

27 Want hĳ trekt de waterdrup-
pels omhoog;q

Ze sĳpelen door als regen
voor zĳn nevel,

28 Zodat de wolken druppelen,r

Ze druipen overvloedig op
de mensen.

29 Waarlĳk, wie kan de wolken-
lagen begrĳpen,

De knetterende slagen van-
uit zĳn hut?a

30 Zie! Hĳ heeft zĳn licht erover
uitgespreid,b

En de wortels van de zee
heeft hĳ bedekt.

31 Want doordie [dingen] bepleit
hĳ de zaak der volken;c

Hĳ geeft voedsel in over-
vloed.d

32 In zĳn handen heeft hĳ de
bliksem verborgen,

En hĳ legt hemeen bevel op
tegen een aanvaller.e

33 Zĳn gebulderf vertelt over
hem,

Het vee eveneens betreffen-
de degene die opkomt.

37 Waarlĳk, hierover begint
mĳn hart te beven,g

En het springt op van zĳn
plaats.

2 Luistert aandachtig naar het
dreunen van zĳn stem,h

En het gegrom dat uit zĳn
mond komt.

3 Onder de ganse hemel laat hĳ
het los,

En zĳn bliksemi reikt tot de
uiteinden der aarde.

4 Daarachter brult een geluid;
Hĳ dondertj met het geluid

van zĳn superioriteit,k

En hĳ houdt ze niet terug,
wanneer zĳn stem wordt
gehoord.l

5 God dondert met zĳn stemm

op een wonderbare wĳze,
Terwĳl hĳ grote dingen

doet die wĳ niet kunnen
weten.n

6 Want tot de sneeuw zegt hĳ:
’Val ter aarde’,o

Alsook [tot] de stortbui van
de regen, ja, [tot] de stort-
bui van zĳn hevige re-
gens.p

7 Op de hand van iedere aardse
mens legt hĳ een zegel,

Opdat ieder sterfelĳk mens
zĳn werk kent.

8 En het wild gedierte gaat in
de hinderlaag,

En in zĳn schuilplaatsen
blĳft het.q
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9 Uit de binnenkamera komt de
stormwind

Enuit de noordenwinden de
koude.b

10 Door de adem van God wordt
het ĳs verschaftc

En de breedte der wateren
is onder bedwang.d

11 Ja, met vochtigheid belaadt
hĳ de wolk,

Zĳn lichte verstrooit het
wolkgevaarte,

12 En dat wordt rondgedraaid,
waarbĳ hĳ [ze] bestuurt
opdat ze [hun werk] ver-
richten,

Waar hĳ ze ook gebiedtf op
de oppervlakte van het
productieve land van de
aarde.

13 Hetzĳ tot een roedeg of voor
zĳn landh

Of tot liefderĳke goedheid,i

hĳ laat het resultaten op-
leveren.

14 Leen toch het oor hieraan,
o Job;

Sta stil en betoonu opmerk-
zaam ten opzichte van de
wonderwerken van God.j

15 Weet gĳ wanneer God ze een
bestemming oplegde,k

Enwanneer hĳ het licht van
zĳn wolk liet stralen?

16 Weet gĳ iets omtrent het zwe-
ven van de wolk,l

De wonderwerken van De-
gene die volmaakt in ken-
nis is?m

17 Hoe het komt dat uw kleren
heet zĳn

Wanneer de aarde zich stil
betoont vanuit het zui-
den?n

18 Kunt gĳ met hem soms de
wolkenhemel uitsmeden,o

Hard als een gegoten spie-
gel?

19 Laat ons weten wat wĳ tot
hem dienen te zeggen;

Wĳ kunnen geen [woorden]
voortbrengen wegens de
duisternis.

20 Dient het aan hem te worden
verhaald dat ik zou willen
spreken?

Of heeft iemand gezegd dat
het meegedeeld zal wor-
den?a

21 En nu ziet men werkelĳk het
licht niet;

Het is glanzend aan de wol-
kenhemel,

Wanneer een wind maar
voorbĳgetrokken is en hem
vervolgens schoongeveegd
heeft.

22 Uit het noorden komt gouden
pracht.

De waardigheidb welke God
omgeeft is vrees inboeze-
mend.

23 Wat de Almachtige aangaat,
wĳ hebben hemniet door-
grond;c

Hĳ is verheven in kracht,d

En gerechtigheide en over-
vloed van rechtvaardig-
heidf zal hĳ niet geringach-
ten.g

24 Laten de mensen hem daar-
om vrezen.h

Hĳ slaat geen acht op al de-
genen diewĳs zĳn in [hun
eigen] hart.”i

38 Toen antwoordde Jehovah
Job uit de stormj en zei:

2 „Wie is daar bezig raad te ver-
duisteren

Door woorden zonder ken-
nis?k

3 Omgord uw lendenen alstu-
blieft, als een fysiek ster-
ke man,

En laat mĳ u ondervragen,
en licht gĳ mĳ in.l

4 Waar bevondt gĳ u, toen ik de
aarde grondvestte?m

Vertel het [mĳ], indien gĳ
werkelĳk over verstand
beschikt.

5 Wie heeft haar afmetingen be-
paald, ingeval gĳ het weet,

Of wie heeft het meetsnoer
over haar gespannen?

6 Waarin zĳn haar voetstukken
met inzinkingn neergela-
ten,

Ofwie heeft haar hoeksteen
gelegd,

7 Toen de morgensterreno te
zamen een vreugdegeroep
aanhieven,
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En alle zonen Godsa voorts
juichend hun instemming
betuigden?

8 En [wie] heeft de zee met deu-
ren gebarricadeerd,b

Die te voorschĳn kwam als
brak ze los uit de moeder-
schoot;

9 Toen ik de wolk tot haar kleed
maakte

En dikke donkerheid tot
haar windsel,

10 En ik voorts mĳn voorschrift
over haar uitbrak

En [haar] grendel en deu-
ren stelde,c

11 En ik vervolgens zei: ’Tot zo-
ver moogt gĳ komen, en
niet verder;d

En hier worden uw trotse
golven begrensd’?e

12 Hebt gĳ sedert uw dagen de
morgen bevelen gegeven?f

Hebt gĳ de dageraad haar
plaats doen weten,

13 Om de uiteinden der aarde te
grĳpen,

Opdat de goddelozen ervan
afgeschud zouden wor-
den?g

14 Ze verandert zich als leemh

onder een zegel,
En de dingen nemen hun

plaats in als in kleding.
15 En de goddelozen wordt hun

licht onthouden,i

En de hoge arm zelf wordt
verbroken.j

16 Zĳt gĳ doorgedrongen tot de
bronnen der zee,

Of hebt gĳ ter navorsing van
de waterdieptek rondge-
wandeld?l

17 Zĳn de poorten van de doodm

voor u onthuld,
Of kunt gĳ de poorten der

diepe schaduwn zien?
18 Hebt gĳ met verstand de wĳde

ruimten van de aarde be-
schouwd?o

Vertel het, indien gĳ dit al-
les teweten zĳt gekomen.

19 Waar toch is de weg daar-
heen, waar het licht ver-
blĳf houdt?p

Wat de duisternis betreft,
waar toch is haar plaats,

20 Dat gĳ haar naar haar grens
zoudt brengen

En dat gĳ de paden naar
haar huis zoudt begrĳpen?

21 Zĳt gĳ het te weten gekomen
omdat gĳ in die tĳd gebo-
ren werdt,a

En [omdat] uw dagen vele
in getal zĳn?

22 Zĳt gĳ doorgedrongen tot de
voorraadschuren van de
sneeuw,b

Of ziet gĳ zelfs de voorraad-
schuren van de hagel,c

23 Die ik teruggehouden heb
voor de tĳd van benauwd-
heid,

Voor de dag van strĳd en
oorlog?d

24 Waar toch is de weg waar-
langs het licht zich ver-
deelt,

[En] de oostenwinde zich
over de aarde verspreidt?

25 Wie heeft een kanaal gesple-
ten voor de vloed

En een weg voor de donde-
rende onweerswolk,f

26 Om het te doen regenen op
het land waar geen mens
is,g

[Op] de wildernis waarin
geen aardse mens is,

27 Om door onweer getroffen en
woeste plaatsen te verza-
digen

En de grasgroei te doen uit-
spruiten?h

28 Bestaat er een vader voor de
regen,i

Of wie heeft de dauwdrup-
pels gebaard?j

29 Uit wiens buik komt het ĳs
feitelĳk te voorschĳn,

En wat de rĳpk van de he-
mel betreft, wie baart die
dan?

30 De wateren zelf houden zich
verborgen als door steen,

En de oppervlakte van de
waterdiepte pakt zich sa-
men.l

31 Kunt gĳ de banden van het
sterrenbeeld Kimah vast-
binden,

Of kunt gĳ de koorden zelf
van het sterrenbeeld K _esil
losmaken?m
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32 Kunt gĳ het sterrenbeeld M _az-
zaroth op zĳn bestemde
tĳd te voorschĳn brengen?

Enwat het sterrenbeeld Asj
te zamen met zĳn zonen
betreft, kunt gĳ ze leiden?

33 Zĳt gĳ de inzettingen van de
hemel te weten gekomen,a

Of zoudt gĳ het gezag ervan
op de aarde kunnen doen
gelden?

34 Kunt gĳ uw stem ook tot de
wolk verheffen,

Zodat dan een golvende wa-
termassa u bedekt?b

35 Kunt gĳ bliksemstralen uitzen-
den, opdat ze heengaan

En tot u zeggen: ’Hier zĳn
wĳ!’?

36 Wie heeft wĳsheidc gelegd in
de wolkenlagen,

Of wie heeft verstandd ge-
schonken aan het lucht-
verschĳnsel?

37 Wie kan in wĳsheid de wol-
ken nauwkeurig tellen,

Of de waterkruiken van de
hemel — wie kan [ze]
doen kantelen,e

38 Wanneer het stof zichuitstort
als in een gegoten massa,

En de aardkluiten zelf aan
elkaar blĳven kleven?

39 Kunt gĳ voor een leeuw een
prooi jagen

En kunt gĳ de grage eetlust
van jonge leeuwen bevre-
digen,f

40 Wanneer ze ineenduiken in
de schuilplaatsen,g

[Of] blĳven liggen in de
schuilhoek van kreupel-
hout voor een hinderlaag?

41 Wie bereidt voor de raaf zĳn
voedsel,h

Wanneer zĳn eigen jongen
tot God om hulp krĳsen,

[Wanneer] ze blĳven rond-
dolen omdat er niets te
eten is?

39 Zĳt gĳ de bestemde tĳd te
weten gekomen waarop
de steenbokken van de
steile rots baren?i

Neemt gĳ waar wanneer
precies de hinden met
barenswee

¨
en voortbren-

gen?j

2 Telt gĳ de maanmaanden die
ze vervullen,

Of zĳt gĳ de bestemde tĳd
waarop ze baren te weten
gekomen?

3 Ze krommen zich wanneer ze
hun jongen werpen,

[Wanneer] ze hun wee
¨
en

kwĳtraken.
4 Hun zonen worden robuust,

ze worden groot in het
open veld;

Ze trekken er werkelĳk op
uit en keren niet tot ze te-
rug.

5 Wie heeft de zebraa in vrĳheid
heengezonden,

En wie heeft zelfs de ban-
den van de wilde ezel los-
gemaakt,

6 Tot wiens huis ik de woestĳn-
vlakte bestemd heb

En tot zĳn woonplaatsen
het zilte land?b

7 Hĳ lacht om het gewoel van
een stad;

De geluidenvan een drĳverc

hoort hĳ niet.
8 Hĳ zoekt de bergen af voor

zĳn weided

En speurt naar elke soort
van groene plant.e

9 Wil een wilde stier u dienen,f

Of zal hĳ bĳ uw kribbe over-
nachten?

10 Zult gĳ een wilde stier met
touwen aan de voor vast-
binden,

Of zal hĳ achter u de laag-
vlakten eggen?g

11 Zult gĳ op hem vertrouwen
omdat zĳn kracht zo over-
vloedig is,

En zult gĳ aan hemuw moei-
zame arbeid overlaten?

12 Zult gĳ u op hem verlaten,
dat hĳ uw zaad zal terug-
brengen

En dat hĳ zal inzamelen tot
uw dorsvloer?

13 Heeft de vleugel van de wĳf-
jesstruisvogel vrolĳk ge-
klapwiekt,

Of [heeft ze] de wieken van
een ooievaarh en het ge-
vederte?

14 Want ze laat haar eieren zo
maar aan de aarde over
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En in het stof houdt ze ze
warm,

15 En ze vergeet dat een voet ze
verbrĳzelen kan

Of zelfs een wild dier van
het veld ze kan vertreden.

16 Ze behandelt haar zonen wer-
kelĳk hard, alsof ze niet
van haar warena —

Tevergeefs is haar moeizame
arbeid, [omdat ze] geen
angst [heeft].

17 Want God heeft haar de wĳs-
heid doen vergeten,

En hĳ heeft haar geen deel
gegeven aan het verstand.b

18 Ten tĳde dat ze [haar vleu-
gels] in de hoogte slaat,

Lacht ze om het paard en
zĳn berĳder.

19 Kunt gĳ het paard sterkte ge-
ven?c

Kunt gĳ zĳnnekmet ruisen-
de manen bekleden?

20 Kunt gĳ het laten springen als
een sprinkhaan?

De waardigheid van zĳn ge-
snuif is schrikwekkend.d

21 Het woelt de grond ome in
de laagvlakte enverheugt
zich uitbundig in kracht;

Het trekt uit, het wapentuig
tegemoet.f

22 Het lacht om angst en ver-
schrikt niet;g

Noch wĳkt het terug we-
gens een zwaard.

23 Tegen hem aan rammelt een
pĳlkoker,

De kling van een speer en
een werpspies.

24 Met gestamp en opwinding
slokt het de aarde op,

En het gelooft niet dat het
het geluidvan een hoorn is.

25 Zodra de hoorn wordt gebla-
zen, zegt het: Ha!

En van verre ruikt het de
strĳd,

Het gebulder van oversten
en de strĳdkreet.h

26 Is het aan uw verstand te dan-
ken dat de valk opstĳgt,

Dat hĳ zĳn vleugels uit-
spreidt naar de zuiden-
wind?

27 Of is het op uw bevel dat een
arendi omhoogvliegt

En dat hĳ zĳn nest in de
hoogte bouwt,a

28 Dat hĳ op een steile rots ver-
blĳft en vernacht,

Op de punt van een steile
rots en een ontoeganke-
lĳke plaats?

29 Vandaar moet hĳ naar voed-
sel speuren;b

Heel in de verte blĳven zĳn
ogen kĳken.

30 En zĳn jongen — ze blĳven
bloed slurpen;

En waar de verslagenen zĳn,
daar is hĳ.”c

40 En Jehovah antwoordde
Job verder en zei:

2 „Dient een vitter op eniger-
lei wĳze te twistenmet de
Almachtige?d

Laat de terechtwĳzer van God
zelf daarop antwoorden.”e

3 Vervolgens antwoordde Job
Jehovah en zei:

4 „Zie! Ik ben van weinig bete-
kenis geworden.f

Wat zal ik u antwoorden?
Mĳn hand heb ik op mĳn

mond gelegd.g

5 Eenmaal heb ik gesproken, en
ik wil niet antwoorden;

En tweemaal, en ik wil er
niets aan toevoegen.”

6 En Jehovah antwoordde Job
vervolgens uit de stormh en zei:

7 „Omgord uw lendenen alstu-
blieft, als een fysiek ster-
ke man;i

Ik zal u ondervragen, en
licht gĳ mĳ in.j

8 Wilt gĳ werkelĳk mĳn ge-
rechtigheid krachteloos
maken?

Wilt gĳ mĳ schuldig verkla-
ren opdat gĳ gelĳk moogt
hebben?k

9 Ofhebt gĳ een armals die van
de [ware] God,l

En kunt gĳ het met een
stem als de zĳne laten
donderen?m

10 Tooi u alstublieft met superio-
riteitn en hoogheid;o

En moogt gĳ u met waar-
digheidp en prachtq bekle-
den.
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11 Laten de verbolgenuitbarstin-
gen vanuw toorn zich uit-
storten,a

En zie iedere hoogmoedige
en haal hem omlaag.

12 Zie iedere hoogmoedige, ver-
neder hem,b

En vertrap de goddelozen
ter plaatse.

13 Stop hen te zamen weg in het
stof,c

Bind zelfs hun aangezichten
in de verborgen plaats,

14 En ik, ja ik, zal u prĳzen,
Omdat uw rechterhand u

kan redden.
15 Zie toch [de] Beh _emoth, die ik

heb gemaakt, evenals u.
Groen gras eet hĳd net als

een stier.
16 Zie toch, zĳn kracht schuilt in

zĳn heupen,
En zĳn dynamische ener-

giee in zĳn buikspieren.
17 Hĳ buigt zĳn staart als een

ceder;
De pezen van zĳn dĳen zĳn

ineengevlochten.
18 Zĳn beenderen zĳn koperen

buizen;
Zĳn sterke beenderen zĳn

als stangen van gesmeed
ĳzer.

19 Hĳ is het begin van Gods we-
gen;

Zĳn Makerf kan zĳn zwaard
naderbĳ brengen.

20 Want de bergen zelf leveren
hem hun opbrengst,g

En ook al het wild gedierte
van het veld speelt daar.

21 Onder de doornachtige lotus-
bomen legt hĳ zich neer,

In de schuilplaats van rieth

en de moerassige plaats.i

22 De doornachtige lotusbomen
houden hem afgeschut met
hun schaduw;

De populieren van het
stroomdal omringen hem.

23 Indien de rivier geweldig te-
keergaat, maakt hĳ zich
niet in paniek uit de voe-
ten.

Hĳ is vol vertrouwen, ook al
zou de Jord _a _anj losbreken
tegen zĳn muil.

24 Kan iemand hem voor zĳn
ogen vangen?

Kan iemand met strikken
[zĳn] neus doorboren?

41 Kunt gĳ [de] Lev _iathana

met een vishaak op-
trekken,

Of kunt gĳ met een touw
zĳn tong neerhouden?

2 Kunt gĳ een bies in zĳn neus-
gaten steken,b

Of kunt gĳ met een doorn
zĳn kaken doorboren?

3 Zal hĳ veel smekingen tot u
richten,

Of zal hĳ zachte woorden
tot u spreken?

4 Zal hĳ eenverbondmet u slui-
ten,

Dat gĳ hem tot onbepaalde
tĳd tot slaaf moogt ne-
men?

5 Zult gĳ met hem spelen als
met een vogel,

Of zult gĳ hem vastbinden
voor uw jonge meisjes?

6 Zullen compagnons over hem
sjacheren?

Zullen zĳ hem verdelen on-
der handelaars?

7 Zult gĳ zĳn huid vol zetten
met harpoenen,c

Of zĳn kop met vissersspe-
ren?

8 Leg uw hand op hem.
Denk aan de strĳd. Doe het

niet weer.
9 Zie! Iemands verwachting om-

trent hem zal stellig be-
drogen uitkomen.

Ook zal men alleen al bĳ de
aanblik van hem neerge-
slingerd worden.

10 Niemand is zo vermetel dat
hĳ hem zou prikkelen.

En wie is het die zich voor
mĳ krachtig staande kan
houden?d

11 Wie heeft mĳ eerst iets gege-
ven, dat ik het hem zou
moeten vergelden?e

Wat onder de ganse hemel
is, behoort mĳ toe.f

12 Ik zal niet het stilzwĳgen be-
waren over zĳn [verschil-
lende] delen,
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Noch over de aangelegen-
heid van [zĳn] machtsbe-
toon en de bevalligheid
van zĳn afmetingen.

13 Wie heeft de oppervlakte van
zĳn kleding opgelicht?

Wie zal in zĳn dubbele kaak
binnendringen?

14 Wie heeft de deuren van zĳn
aangezicht geopend?

Zĳn tanden rondom zĳn
schrikwekkend.

15 Groeven van schubben zĳn
zĳn hoogmoed,

Gesloten als met een nauw-
sluitend zegel.

16 Ze sluiten dicht op elkaar,
En zelfs geen lucht kan er-

tussen komen.
17 Elk is nauw samengevoegd

met de ander;
Ze grĳpen in elkaar en kun-

nen niet worden geschei-
den.

18 Zĳn niezen zelfs straalt licht
uit,

En zĳn ogen zĳn als de stra-
len van de dageraad.

19 Uit zĳn muil gaan bliksemflit-
sen,

Zelfs vuurvonken weten te
ontsnappen.

20 Uit zĳn neusgaten komt rook
te voorschĳn,

Als [uit] een smeltoven die
zelfs met biezen in brand
is gestoken.

21 Zĳn ziel zelf zet kolen in vlam,
En zelfs een vlam komt uit

zĳn muil te voorschĳn.
22 In zĳn nek zetelt sterkte,

En voor hem uit huppelt de
wanhoop.

23 De plooien van zĳn vlees slui-
ten werkelĳk vast aaneen;

Ze zĳn als een gietsel op
hem, onbeweeglĳk.

24 Zĳn hart is gegoten als steen,
Ja, gegoten als een onderste

molensteen.
25 Door zĳn oprĳzen worden de

sterken verschrikt;a

Door de consternatie wor-
den zĳ verbĳsterd.

26 Wordt hĳ overvallen, dan blĳkt
zelfs geen zwaard bestand,

Noch speer, schicht of pĳl-
punt.a

27 Hĳ acht ĳzerb als louter stro,
Koper als louter verrot hout.

28 Een pĳl jaagt hem niet weg;
De slingerstenenc zĳn voor

hem in louter stoppels ver-
anderd.

29 Een knots is [door hem] als
louter stoppels geacht,d

En hĳ lacht om het geratel
van een werpspies.

30 Als puntige schervenvan aar-
dewerk zĳn zĳn onderste
delen;

Hĳ breidt een dorswerktuige

uit op het slĳk.
31 Hĳ doet de diepten koken net

als een pot;
De zee zelfs maakt hĳ als

een zalfpot.
32 Achter zich laat hĳ een pad

schitteren;
Men zou dewaterdiepte voor

grĳsheid houden.
33 Op het stof is zĳns gelĳke

niet,
Hĳ die gemaakt is om on-

verschrokken te zĳn.
34 Al wat hoog is, ziet hĳ.

Hĳ is koning over alle ma-
jestueuze wilde dieren.”

42 Toen antwoordde Job Jeho-
vah en zei:

2 „Ik ben te weten gekomen dat
gĳ alles vermoogt,f

En er is geen denkbeeld dat
voor u onbereikbaar is.g

3 ’Wie is daar bezig raad te ver-
duisteren zonder kennis?’h

Daarom heb ik gesproken,
maar zonder begrip te
hebben

Van dingen die te wonder-
baar voor mĳ waren, die
ik niet weet.i

4 ’Hoor alstublieft, en ik voor
mĳ zal spreken.

Ik zal u ondervragen, en
licht gĳ mĳ in.’j

5 Van horen zeggen heb ik om-
trent u vernomen,

Maar nu heeft mĳn eigen
oog u gezien.

6 Daarom herroep ik,
En ik heb werkelĳk be-

rouwk in stof en as.”
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1 Gelukkiga is de man die niet
in de raad der goddelozen
heeft gewandeld,b

En op de weg der zondaars
niet heeft gestaan,c

En op de zetel der spotters
niet heeft gezeten.d

2 Maar zĳn lust is in dewet van
Jehovah,e

En in diens wet leest hĳ dag
en nacht met gedempte
stem.f

3 En hĳ zal stellig worden als
een boom, geplant aanwa-
terstromen,g

Die zĳn eigen vrucht geeft
als het de juiste tĳd er-
voor isa

En waarvan het gebladerte
niet verwelkt,b

En al wat hĳ doet, zal geluk-
ken.c

4 De goddelozen zĳn niet zo,
Maar zĳn als het kaf dat

door de wind wordt weg-
geblazen.d

g Jes 44:4; Jes 61:3; Jer 17:8; 2e kolom a Mt

21:43; Fil 4:17; Opb 22:2; b Jes 27:11; c Ge 39:3;

1Kr 22:13; d Job 21:18; Ps 35:5; Jes 17:13; Mt

3:12.
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7 Nu gebeurde het nadat Jeho-
vah deze woorden tot Job gespro-
ken had, dat Jehovah voorts tot
de Temaniet El _ifaz zei:

„Mĳn toorn is ontbrand tegen u
en uw twee metgezellen,a want
GIJ hebt niet naar waarheid over
mĳ gesproken,b zoals mĳn knecht
Job. 8 Nu dan, neemt U zeven
stieren en zeven rammenc en gaat
naar mĳn knecht Job,d en GIJ

moet een brandoffer ten behoeve
van U offeren; en mĳn knecht Job
zal zelf voor U bidden.e Slechts
z
´
ı
´
jn aangezicht zal ik aannemen,

zodat ik geen schandelĳke dwaas-
heid met U bega, want GIJ hebt
niet naar waarheid over mĳ ge-
sproken, zoals mĳn knecht Job.”f

9 Bĳgevolg gingen de Tema-
niet El _ifaz en de Suhiet B _ildad
[en] de Na

¨
amathiet Z _ofar heen

en deden juist zoals Jehovah tot
hen gesproken had, waarop Jeho-
vah Jobs aangezicht aannam.

10 En Jehovah zelf bracht een
keer in de toestand van gevangen-
schap van Jobg toen deze ten be-
hoeve van zĳn metgezellen bad,h

en Jehovah gaf voorts bovendien
nog alles wat Job bezeten had, in
dubbele mate.i 11 Ook bleven
tot hem komen al zĳn broeders en

al zĳn zusters en allen die hem
reeds van vroeger kenden,a en zĳ
atenvoorts brood met hemb in zĳn
huis en betuigden hem hun deel-
neming en troostten hem over al
de rampspoed die Jehovah over
hem had laten komen; en zĳ ga-
ven hem vervolgens ieder een
geldstuk en ieder een gouden
ring.

12 Wat Jehovah betreft, hĳ ze-
gendec het einde van Job daarna
meer dan zĳn begin,d zodat hĳ in
het bezit kwam van veertiendui-
zend schapen en zesduizend ka-
melen en duizend span runderen
en duizend ezelinnen. 13 Hĳ
kreeg ook zeven zonen en drie
dochters.e 14 En hĳ gaf voorts
de eerste de naam Jem _ima en
de tweede de naam Kez _ia en de
derde de naam K _eren-H _appuch.
15 En in heel het land wer-
den geen vrouwen gevonden zo
schoon als Jobs dochters, en hun
vader gaf hun vervolgens een
erfdeel onder hun broers.f

16 En Job leefde daarna nog
honderd veertig jaarg en kreeg
zĳn zonen en zĳn kleinzonen te
zienh — vier geslachten. 17 En
ten slotte stierf Job, oud en ver-
zadigd van dagen.i
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5 Daarom zullen de goddelozen
geen stand houden in het
oordeel,a

Noch zondaars in de ver-
gadering der rechtvaardi-
gen.b

6 Want Jehovah neemt kennis
van deweg der rechtvaar-
digen,c

Maar het is de weg der god-
delozen die zal vergaan.d

2 Waarom zĳn de nati
¨
en in tu-

mult geweeste

En zĳn ook de nationale
groepen over iets ĳdels
blĳven mompelen?f

2 Dekoningen der aarde stellen
zich opg

En de hoogwaardigheidsbe-
kleders zelf hebben zich
als

´
e

´
en [blok] aaneenge-

slotenh

Tegen Jehovahi en tegen zĳn
gezalfde,j

3 [Zeggend:] „Laten wĳ hun
banden verscheurenk

En hun koorden van ons af-
werpen!”l

4 Ja, Hĳ die in de hemel zetelt,m

zal lachen;
Jehovah zelf zal hen bespot-

ten.n

5 In die tĳd zal hĳ tot hen spre-
ken in zĳn toorn,o

En in zĳn brandend misnoe-
gen zal hĳ hen met ont-
steltenis slaan,p

6 [Zeggend:] „Ik, ja ik, heb mĳn
koning ge

¨
ınstalleerdq

Op S _ion,r mĳn heilige berg.”s

7 Laat mĳ melding maken van
de verordening van Jeho-
vah;

Hĳ heeft tot mĳ gezegd:
„Gĳ zĳt mĳn zoon;t

Heden ben
´
ık uw vader ge-

worden.u

8 Vraag van mĳ,v opdat ik na-
ti

¨
en tot uw erfdeel moge

gevenw

En de einden der aarde tot
uw eigen bezitting.x

9 Gĳ zult ze breken met een
ĳzeren scepter,y

Alsof ze een pottenbakkers-
vatwaren, zult gĳ ze stuk-
slaan.”z

10 Nu dan, o koningen, handelt
volgens inzicht;

Laat U corrigeren, o rech-
ters der aarde.a

11 Dient Jehovah met vreesb

En weest blĳ met beving.c

12 Kust de zoon,d opdat Hĳ niet
vertoornd wordt

En GIJ niet [van] deweg ver-
gaat,e

Want zĳn toorn ontvlamt
licht.f

Gelukkig zĳn allen die hun
toevlucht tot hemnemen.g

Een melodie van D _avid toen hĳ de
wĳk nam wegens zĳn zoon _Absalom.h

3 O Jehovah, waarom zĳn mĳn
tegenstanders vele gewor-
den?i

Waarom staan velen tegen
mĳ op?j

2 Velen zeggen van mĳn ziel:
„Er is geen redding voor

hem bĳ God.”k Sela.
3 En toch zĳt gĳ, o Jehovah,

een schild rondom mĳ,l

Mĳn heerlĳkheidm en Dege-
ne die mĳn hoofd opheft.n

4 Met mĳn stem zal ik tot Jeho-
vah zelf roepen,

En hĳ zal mĳ antwoorden
vanaf zĳn heilige berg.o

Sela.
5 Wat mĳ betreft, ik wil mĳ

neerleggen opdat ik moge
slapen;

Ik zal stellig wakker wor-
den, want Jehovah zelf
blĳft mĳ steunen.p

6 Ik zal niet bevreesd zĳn voor
tienduizenden mensen

Die zich rondom tegen mĳ
hebben opgesteld.q

7 Sta toch op,r o Jehovah! Red
mĳ,s o mĳn God!t

Want gĳ zult al mĳn vĳan-
den op de kaak moeten
slaan.u
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De tanden der goddelozen
zult gĳ moeten breken.a

8 Redding behoort Jehovah toe.b

Uw zegen rust op uw volk.c

Sela.

Aan de leider, op snaarinstrumenten.d

Een melodie van D _avid.

4 Als ik roep, antwoord mĳ,
o mĳn rechtvaardige God.e

In de benauwdheid moet gĳ
mĳ wĳde ruimte maken.

Betoon mĳ gunstf en hoor
mĳn gebed.

2 GIJ mannenzonen, hoe lang
nog moet mĳn heerlĳk-
heidg een voorwerp van
belediging zĳn,

[Terwĳl] GIJ ĳdelheden blĳft
liefhebben,

[Terwĳl] GIJ een leugen
blĳft zoeken? Sela.

3 Weet dan dat Jehovah degene
die jegens hem loyaal is,
stellig zal onderscheiden;h

Jehovah zelf zal horen als ik
tot hem roep.i

4 Raakt in beroering,maar zon-
digt niet.j

Zegt wat GIJ te zeggen hebt,
inUW hart, op UW bed,k en
zwĳgt. Sela.

5 Offert de slachtoffers van
rechtvaardigheid,l

En vertrouwt op Jehovah.m

6 Velen zeggen: „Wie zal ons
het goede doen zien?”

Hef het licht van uw aange-
zicht over ons op,n o Jeho-
vah.

7 Gĳ zult stellig verheuging in
mĳn hart geven,o

Groter dan in de tĳd dat hun
koren en hun nieuwe wĳn
overvloedig zĳn geweest.p

8 In vredewil ik mĳ neerleggen
en ook slapen,q

Want gĳ, ja, gĳ alleen, o Je-
hovah, doet mĳ in zeker-
heid wonen.r

Aan de leider, voor N _echiloth.
Een melodie van D _avid.

5 Leen toch aan mĳn woorden
het oor,s o Jehovah;

Versta toch mĳn zuchten.
2 Schenk toch aandacht aan

het geluid van mĳn hulp-
geschreeuw,a

O mĳn Koningb en mĳn
God, want tot u bid ik.c

3 O Jehovah, in de morgen zult
gĳ mĳn stem horen;d

In de morgen zal ik mĳ tot
u richten en [naar u] uit-
zien.e

4 Want gĳ zĳt geen God die
behagen schept in godde-
loosheid;f

Niemand die slecht is, mag
ook maar voor enige tĳd
bĳ u vertoeven.g

5 Geen pochers mogen zich
voor uw ogen stellen.h

Gĳ haat werkelĳk allen die
het schadelĳke beoefe-
nen;i

6 Gĳ zult de leugensprekers ver-
delgen.j

Een man van bloedvergie-
tenk en bedrogl wordt door
Jehovah verfoeid.

7 Wat mĳ aangaat, in de over-
vloed van uw liefderĳke
goedheidm

Zal ik uw huis binnengaan,n

Ik zal mĳ neerbuigen in de
richting van uw heilige
tempel in de vrees voor u.o

8 O Jehovah, leid mĳ in uw
rechtvaardigheidp wegens
mĳn vĳanden;q

Effen uw weg voor mĳn
aangezicht.r

9 Want in hun mond is niets be-
trouwbaars;s

Hun binnenste is waarlĳk
onheil.t

Hun keel is een geopende
grafstede;u

Een gladde tong gebruiken
zĳ.v

10 God zal hen stellig voor schul-
dig houden;w

Zĳ zullen vallen door hun
eigen raadslagen.x
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Laten zĳ in de veelheid van
hun overtredingen uiteen-
gedreven worden,a

Want zĳ zĳn weerspannig
tegen u geweest.b

11 Maar allen die hun toevlucht
tot u nemen, zullen zich
verheugen;c

Tot onbepaalde tĳd zullen
zĳ eenvreugdegeroep aan-
heffen.d

En gĳ zult de toegang tot hen
versperren,

En zĳ die uw naam lief-
hebben, zullenuitbundige
vreugde in u hebben.e

12 Want gĳzelf zult al wie recht-
vaardig is zegenen,f o Je-
hovah;

Als met een groot schildg

zult gĳ hen met goedkeu-
ring omringen.h

Aan de leider, op snaarinstrumenten
op het lagere octaaf.i

Een melodie van D _avid.

6 O Jehovah, wĳs mĳ niet te-
recht in uw toorn,j

En corrigeer mĳ niet in uw
woede.k

2 Betoon mĳ gunst, o Jehovah,
want ik kwĳn weg.l

Genees mĳ,m o Jehovah, want
mĳn beenderen zĳn ont-
steld.

3 Ja, mĳn eigen ziel is ten zeer-
ste ontsteld;n

En gĳ, o Jehovah — hoe
lang?o

4 Keer toch terug,p o Jehovah,
verlos toch mĳn ziel;q

Red mĳ ter wille van uw
liefderĳke goedheid.r

5 Want in de dood wordt van u
geen gewag gemaakt;s

Wie zal u prĳzen in Sje _o _ol?t

6 Ik ben afgemat van mĳn
zuchten;u

De gehele nacht doe ik mĳn
rustbed zwemmen;v

Met mĳn tranen doe ik mĳn
eigen divan overvloeien.w

7 Van kommer is mĳn oog zwak
geworden,x

Het is oud gewordenwegens
allen die blĳk geven van
vĳandschap jegens mĳ.y

8 Gaat weg van mĳ, al GIJ be-
oefenaars van wat scha-
delĳk is,a

Want Jehovah zal stellig het
geluid van mĳn geween
horen.b

9 Jehovah zal inderdaad mĳn
verzoek om gunst horen;c

Jehovah zelf zal mĳn eigen
gebed aannemen.d

10 Al mĳn vĳanden zullen ten
zeerste beschaamde en
ontsteld zĳn;

Zĳ zullen zich omkeren, zĳ
zullen in een ogenblik be-
schaamd staan.f

Een klaaglied van D _avid dat hĳ ter
ere van Jehovah gezongen heeft be-
treffende de woorden van de Benja-
miniet Kusch.

7 O Jehovah, mĳn God,g tot u
heb ik mĳn toevlucht ge-
nomen.h

Red mĳ van allen die mĳ
vervolgen en bevrĳd mĳ,i

2 Opdat niemand mĳn ziel ver-
scheurt zoals een leeuw
dat doet,j

[Mĳ] wegrukkend terwĳl er
geen bevrĳder is.k

3 O Jehovah, mĳn God, indien
ik dit gedaan heb:l

Indien er enig onrecht aan
mĳn handen kleeft,m

4 Indien ik degene die mĳ be-
loonde, met kwaad ver-
golden heb,n

Of [indien] ik iemand die zon-
der succes blĳk gaf van
vĳandschap jegens mĳ, ge-
welddadig geplunderd heb,o

5 Laat dan een vĳand mĳn ziel
achtervolgenp

En laat hem mĳ achterha-
len en mĳn leven vertre-
den zelfs tot de aarde toe

En mĳn eigen heerlĳkheid
in het stof doen verblĳ-
ven. Sela.

6 Sta toch op, o Jehovah, in uw
toorn;q
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Verhef u bĳ de uitbarstin-
genvanverbolgenheidvan
hen die blĳk geven van
vĳandschap jegens mĳ,a

En ontwaak toch voor mĳ,b

[aangezien] gĳ tot het oor-
deel bevel gegeven hebt.c

7 Ja, laat de vergadering van
nationale groepen u om-
ringen,

En keer toch tegen haar te-
rug naar omhoog.

8 Jehovah zelf zal het vonnis
over de volken vellen.d

Richt mĳ, o Jehovah, naar
mĳn rechtvaardigheide

Ennaarmĳn rechtschapen-
heidf in mĳ.

9 Moge er toch alstublieft een
eind komen aan de slecht-
heid der goddelozen,g

En moogt gĳ de rechtvaar-
dige bevestigen;h

En God, als rechtvaardige,i

toetst hartj en nieren.k

10 Het schild voor mĳ is bĳ God,l

een Redder van de oprech-
ten van hart.m

11 God is een rechtvaardig Rech-
ter,n

En God stort elke dag open-
lĳke veroordelingen uit.

12 Indien iemand niet zal terug-
keren,o zal hĳZĳn zwaard
scherpen,p

Zĳn boog zal hĳ stellig span-
nen, en hĳ zal hem ge-
reedmaken [om te schie-
ten].q

13 En voor zichzelf moet hĳ de
werktuigen des doods ge-
reedmaken;r

Zĳn pĳlen zal hĳ tot bran-
dende [schichten] maken.s

14 Zie! Er is iemand die zwan-
ger gaat van wat schade-
lĳk is,t

En hĳ is zwanger geworden
van moeite en zal stellig
leugen baren.u

15 Een kuil heeft hĳ gedolven,
en hĳ ging ertoe over die
te graven;v

Maar hĳ zal vallen in het
gat [dat] hĳ is gaan ma-
ken.w

16 Zĳn moeite zal op zĳn eigen
hoofd terugkeren,a

En op zĳn schedel zal zĳn
eigen geweld neerdalen.b

17 Ik zal Jehovah prĳzen naar
zĳn rechtvaardigheid,c

En ik wil de naamd van Je-
hovah, de Allerhoogste,e

bezingen met melodie
¨
en.

Aan de leider, op de G _ittith.f

Een melodie van D _avid.

8 O Jehovah, onze Heer, hoe ma-
jestueus is uw naam op de
ganse aarde,g

Gĳ, wiens waardigheid wordt
verhaald boven de heme-
len!h

2 Uit de mond van kinderen en
zuigelingen hebt gĳ sterk-
te gegrondvest,i

Wegens degenen die blĳk
geven van vĳandschap je-
gens u,j

Om de vĳand en degene die
zĳnwraak neemt, te doen
ophouden.k

3 Wanneer ik uw hemel zie, het
werk van uw vingers,l

De maan en de sterren die
gĳ hebt bereid,m

4 Wat is dan de sterfelĳke mensn

dat gĳ aan hem denkt,o

En de zoon van de aardse
mens dat gĳ voor hem
zorgt?p

5 Voorts hebt gĳ hem ook een
weinig minder dan godde-
lĳken gemaakt,q

En met heerlĳkheidr en
pracht hebt gĳ hem toen
gekroond.s

6 Gĳ doet hem heersen over de
werken van uw handen;t

Alles hebt gĳ onder zĳnvoe-
ten gelegd:u

7 Kleinvee en runderen, die al-
lemaal,v
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En ook de dieren van het
open veld,a

8 De vogels van de hemel en de
vissen der zee,b

Al wat langs de paden der
zee

¨
en trekt.c

9 O Jehovah, onze Heer, hoe
majestueus is uwnaamop
de ganse aarde!d

Aan de leider, op Moeth-L _abben.
Een melodie van D _avid.

� [’A�lef ]

9 Ik wil [u] prĳzen, o Jehovah,
met heel mĳn hart;e

Ik wil al uw wonderwerken
bekendmaken.f

2 Ik wil mĳ verheugen en uit-
bundige vreugde hebben
in u,g

Ik wil uw naam, o Allerhoog-
ste, bezingen met melo-
die

¨
en.h

� [B
¯
eth]

3 Wanneer mĳn vĳanden terug-
wĳken,i

Zullen zĳ struikelen en van
voor uw aangezicht ver-
gaan.j

4 Want gĳ hebt mĳn rechtszaak
en mĳn pleit behartigd;k

Gĳ hebt op de troon gezeten,
rechtsprekend met recht-
vaardigheid.l

� [Gi�mel ]

5 Gĳ hebt nati
¨
en bestraft,m gĳ

hebt de goddeloze ver-
delgd.n

Hun naam hebt gĳ tot onbe-
paalde tĳd uitgewist, ja,
voor eeuwig.o

6 O gĳ vĳand, [uw] verwoestin-
gen zĳnvoor altĳd tot een
einde gekomen,p

En de steden die gĳ hebt uit-
gerukt.q

Zelfs de vermelding van hen
zal stellig vergaan.r

� [He’]

7 Wat Jehovah betreft, hĳ zal ze-
telen tot onbepaalde tĳd,s

Zĳn troon stevig bevesti-
gendvoor het oordeel zelf.t

8 En hĳzelf zal het productieve
land richten in rechtvaar-
digheid;a

Hĳ zal vonnis vellen over
nationale groepen naar
recht.b

� [Waw]

9 En Jehovah zal een veilige
hoogte worden voor iede-
re verbrĳzelde,c

Een veilige hoogte in tĳden
van nood.d

10 En zĳ die uw naam kennen,
zullen op u vertrouwen,e

Want gĳ zult hen die u zoe-
ken, stellig niet verlaten,
o Jehovah.f

� [Za�jin]

11 Bezingt Jehovah, die te S _ion
woont,g met melodie

¨
en;

Vertelt onder de volken zĳn
daden.h

12 Want wanneer hĳ naar bloed-
vergieting zoekt,i zal hĳ
juist diegenen stellig ge-
denken;j

Hĳ zal het luide geroep van
de ellendigen zeker niet
vergeten.k

� [Ch
¯
eth]

13 Betoon mĳ gunst, o Jehovah;
zie mĳn ellende, [berok-
kend] door degenen die
mĳ haten,l

O gĳ die mĳ opheft uit de
poorten des doods,m

14 Opdat ik al uw roemrĳke da-
den kan bekendmakenn

In de poorteno van de doch-
ter van S _ion,p

Opdat ik blĳ kan zĳn in uw
redding.q

	 [T
¯
eth]

15 De nati
¨
en zĳn weggezonken

in de kuil die ze hebben
gemaakt;r

In het nets dat ze verborgen
hadden, is hun eigen voet
gevangen.t
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16 Jehovah wordt gekend aan
het oordeel dat hĳ heeft
voltrokken.a

Door de activiteit van zĳn
eigen handen is de godde-
loze verstrikt.b

Higgajon. Sela.


 [J
¯
odh]

17 De goddelozenc zullen omke-
ren naar Sje _o _ol,d

Ja, alle nati
¨
en die God ver-

geten.e

18 Want niet voor altĳd zal de
arme vergeten worden,f

Noch zal de hoop van de
zachtmoedigen voor eeu-
wig vergaan.g

� [Kaf ]

19 Sta toch op, o Jehovah! Laat
de sterfelĳke mens niet
superieur blĳken te zĳn
in sterkte.h

Laten de nati
¨
envoor uwaan-

gezicht geoordeeld wor-
den.i

20 Boezem hun toch vrees in,
o Jehovah,j

Opdat de nati
¨
en mogen we-

ten dat zĳ slechts sterfe-
lĳke mensen zĳn.k Sela.

� [La�medh]

10Waarom, o Jehovah, blĳft
gĳ veraf staan?l

[Waarom] houdt gĳ u ver-
borgen in tĳden van
nood?m

2 In zĳn hoogmoed vervolgt de
goddeloze de ellendige hef-
tig;n

Zĳ worden gevangen door
de denkbeelden die zĳ
hebben bedacht.o

3 Want de goddeloze heeft zich
beroemd op het zelfzuch-
tige verlangen van zĳn
ziel,p

En degene die onrechtma-
tige winst maakt,q heeft
zichzelf gezegend;

 [Noen]

Hĳ heeft Jehovah gemin-
acht.r

4 De goddeloze stelt in zĳn ver-
waandheid geen onder-
zoek in;s

Al zĳn denkbeelden zĳn:
„Er is geen God.”a

5 Zĳn wegen blĳven te allen
tĳde voorspoedig.b

Uw rechterlĳke beslissingen
zĳn in de hoogte, buiten
zĳn bereik;c

Wat allen betreft die blĳk
geven van vĳandschap je-
gens hem, hĳ blaast tegen
hen.d

6 Hĳ heeft in zĳn hart gezegd:
„Ik zal niet aan het wan-
kelen worden gebracht;e

Van geslacht tot geslacht
[zal ik] iemand [zĳn] die
niet in rampspoed ver-
keert.”f

� [Pe’]

7 Zĳn mond is vol van vervloe-
kingen en van bedrog en
van onderdrukking.g

Onder zĳn tong zĳn moeite
en wat schadelĳk is.h

8 Hĳ zit in een hinderlaag van
nederzettingen;

Uit verborgen plaatsen zal hĳ
een onschuldige doden.i

� [�A�jin]

Zĳn ogen zien uit naar een
ongelukkige.j

9 Hĳ blĳft op de loer liggen in
de verborgen plaats als
een leeuw in zĳn schuil-
hoek van kreupelhout.k

Hĳ blĳft op de loer liggenl

omde een of andere ellen-
dige met geweld weg te
voeren.

Hĳ voert de ellendige met
geweld weg wanneer hĳ
zĳn net dichttrekt.m

10 Hĳ wordt verbrĳzeld, hĳ buigt
zich,

En het leger van neerslach-
tigen moet in zĳn sterke
[klauwen] vallen.n

11 Hĳ heeft in zĳn hart gezegd:o

„God is [het] vergeten.p

Hĳ heeft zĳn aangezicht
verborgen.q

i Sp 1:11; Hab 3:14; j Ps 17:11; Jer 22:17; k Ps

17:12; Ps 59:3; Mi 7:2; Han 23:21; l Job 38:40;

Klg 3:10; m Job 18:8; Ps 140:5; Jer 5:26; Hab

1:15; Jo 10:12; n 2Sa 15:5; o Ps 10:6; Mr 2:6; p Ps

64:5; Pr 8:11; q Ps 51:9; Ps 73:11.

PSALM9

a Ex 14:4

Joz 2:10

1Sa 6:20

2Kon 19:19

b Sp 6:2

Sp 26:27

Jes 3:11

c Ps 49:14

d Nu16:30

Jes 5:14

e Ps 50:22
Jes 34:2

Jer 10:25

f Ps 12:5

Ps 72:4

g Ps 10:17

Ps 37:34

Sp 24:14

Mt 5:5

h 1Sa 2:9

Da 5:21

i Ge18:25

Ps 82:8
Han 17:31

j Ex 15:16

Ex 23:27

De 2:25

k Job 40:12

Jes 31:3

Ez 28:2

Han 12:23

�����������������������������

PSALM10

l Ps 22:1

Jer 14:8

m Ps 13:1

Ps 44:24

n Ex 14:17
Ps 37:14

o Ge11:4

Ps 7:16

Ps 21:11
Ps 37:7
Sp 5:22

Sp 26:27

Opb 17:13

p Ex 15:9

Ps 94:4

Ps 106:14

Ho 12:8

q Sp 11:18

Jak 5:4

r Jes 57:17
Mr 12:9

Lu 20:15

s Job 35:10

Ps 14:2

Jer 2:6

�����������������������������

2ekolom

a Ps 14:1

Ps 53:1

Ze 1:12

b Ps 37:35

c Sp 24:1

Jes 26:11

Ho 14:9

d Ps 12:5

e Sp 14:16

f Pr 8:11

Jes 56:12

Opb 18:7

g Ps 5:6

Ps 59:12

Ro 3:14

1Pe 3:10

h Ps 7:14

Ps 12:2

Ps 55:21

Sp 10:31

Sp 17:4

PSALM 9:16–10:11 De goddeloze zegt: „Er is geen God” 718



Hĳ zal [het] stellig nooit
zien.”a

� [Q
¯
of ]

12 Sta toch op,b o Jehovah. O God,
hef uw hand op.c

Vergeet de ellendigen niet.d

13 Waarom heeft de goddeloze
God geminacht?e

Hĳ heeft in zĳn hart gezegd:
„Gĳ zult geen rekenschap
vragen.”f

� [R
¯
esj ]

14 Want gĳzelf hebt moeite en
kommer gezien.

Gĳ blĳft toezien, om [ze] in
uw hand te krĳgen.g

Aan u vertrouwt de ongeluk-
kige,h de vaderloze jon-
gen, [zich] toe.

Gĳzelf zĳt [zĳn] helper ge-
worden.i

� [Sjin]

15 Verbreek de arm van de god-
deloze en slechte.j

Moogt gĳ naar zĳn godde-
loosheid zoeken [totdat]
gĳ [ze] niet meer vindt.k

16 Jehovah is Koning tot onbe-
paalde tĳd, ja, voor eeu-
wig.l

De nati
¨
en zĳnvan zĳn aarde

vergaan.m

� [Taw]

17 Debegeerte van de zachtmoe-
digen zult gĳ stellig ho-
ren,n o Jehovah.

Gĳ zult hun hart bereiden.o

Gĳ zult aandacht schenken
met uw oor,p

18 Om de vaderloze jongen en de
verbrĳzelde te richten,q

Opdat de sterfelĳke mens,
die van de aarde is, geen
beving meer moge ver-
wekken.r

Aan de leider. Van D _avid.

11 Tot Jehovah heb ik mĳn
toevlucht genomen.s

Hoe durft gĳlieden tot
mĳn ziel te zeggen:

„Vlucht als eenvogel naar
UW berg!t

2 Want ziet! de goddelozen zelf
spannen de boog,u

Zĳ hebben hun pĳl in ge-
reedheid gebracht op de
pees,

Om in het donker te schie-
ten op de oprechten van
hart.a

3 Wanneer zelfs de fundamenten
worden omvergehaald,b

Wat moet de rechtvaardige
dan wel doen?”

4 Jehovah is in zĳn heilige tem-
pel.c

Jehovah — in de hemel is
zĳn troon.d

Zĳn eigen ogen aanschou-
wen, zĳn eigen stralen-
de ogen onderzoekene de
mensenzonen.

5 Jehovah zelf onderzoekt zo-
wel de rechtvaardige als
de goddeloze,f

En al wie geweld liefheeft,
haat Zĳn ziel stellig.g

6 Hĳ zal op de goddelozen doen
regenen valstrikken, vuur
en zwavelh

En een verzengende wind,
als het deel van hun be-
ker.i

7 Want Jehovah is rechtvaar-
dig;j hĳ heeft rechtvaardi-
ge daden werkelĳk lief.k

De oprechten zĳn het die
zĳn aangezicht zullen aan-
schouwen.l

Aan de leider, op het lagere octaaf.m

Een melodie van D _avid.

12 Red [mĳ] toch,n o Jehovah,
want de loyale persoon
heeft een eind geno-
men;o

Want de getrouwen zĳn
verdwenen uit de men-
senzonen.

2 Onwaarheid blĳven zĳ tot el-
kaar spreken;p

Met gladde lipq blĳven zĳ
zelfs dubbelhartigr spre-
ken.

h Ge 19:24; Ez 38:22; i Ps 75:8; Jes 51:17; Jer

25:15; Hab 2:16; Opb 16:19; Opb 18:6; j De 32:4;

k Ps 45:7; Ps 146:8; l Job 36:7; Ps 34:15; 1Pe 3:12;
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9:8; Ro 16:18; r 1Kr 12:33.
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3 Jehovah zal alle gladde lippen
afsnĳden,

De tong die grote dingen
spreekt,a

4 Hen die hebben gezegd: „Met
onze tong zullen wĳ de
overhand hebben.b

Onze lippen zĳn met ons.
Wie zal meester over ons
zĳn?”

5 „Vanwege de gewelddadige
plundering der ellendigen,
vanwege het zuchten der
armen,c

Zal ik nu opstaan”, zegt Je-
hovah.d

„Ik zal [hem] in veiligheid
stellen voor al wie tegen
hem blaast.”e

6 De woorden van Jehovah zĳn
zuivere woorden,f

Als zilver, gelouterd in een
aarden smeltoven, zeven-
maal gezuiverd.

7 Gĳzelf, o Jehovah, zult hen
behoeden;g

Gĳ zult een ieder bescher-
mentegen dit geslacht, tot
onbepaalde tĳd.

8 De goddelozen wandelen rond-
om,

Omdat de gemeenheid ver-
hoogdwordt onder de men-
senzonen.h

Aan de leider.
Een melodie van D _avid.

13 Hoe lang, o Jehovah, zult
gĳ mĳ vergeten?i Voor
eeuwig?j

Hoe lang zult gĳ uw aan-
gezicht voor mĳ ver-
bergen?k

2 Hoe lang zal ik weerstand leg-
gen in mĳn ziel,

Droefheid in mĳn hart bĳ
dag?

Hoe lang zal mĳn vĳand
zich boven mĳ verhef-
fen?l

3 Zie toch [op mĳ neer]; ant-
woord mĳ, o Jehovah, mĳn
God.

Doe mĳn ogen toch stralen,m

opdat ik niet in de dood
ontslaap,n

4 Opdat mĳn vĳand niet zegt:
„Ik heb hem overwonnen!”

[Opdat] mĳn tegenstanders
zelf [niet] blĳ zĳn omdat
ik aan het wankelen ben
gebracht.a

5 Wat mĳ aangaat, ik heb op uw
liefderĳke goedheid ver-
trouwd;b

Laat mĳn hart blĳ zĳn in uw
redding.c

6 Ik wil zingen ter ere van Je-
hovah, want hĳ heeft mĳ
op een belonendewĳze be-
jegend.d

Aan de leider. Van D _avid.

14 De persoon zonder ver-
stand heeft in zĳn hart
gezegd:

„Er is geen Jehovah.”e

Zĳ hebben verderfelĳk ge-
handeld,f zĳ hebben ver-
foeilĳk gehandeld in
[hun] gedragingen.
Er is niemand die het goe-

de doet.g

2 Wat Jehovah betreft, vanuit
de hemel heeft hĳ neerge-
zien op de mensenzonen,h

Om te zien of er iemand be-
staat die inzicht heeft,
iemanddie Jehovah zoekt.i

3 Zĳ zĳn allen afgeweken,j zĳ
zĳn [allen] te zamen ver-
dorven;k

Er is niemand die het goede
doet,l

Zelfs niet
´
e

´
en.m

4 Heeft dan geen van de beoefe-
naars van wat schadelĳk
is, kennis verkregen,n

Die mĳn volk opeten zoals
zĳ brood hebben gegeten?o

Zĳ hebben zelfs Jehovah
niet aangeroepen.p

5 Daar werden zĳ met grote
angst vervuld,q

Want Jehovah is onder het
geslacht van de recht-
vaardige.r

6 De raad van de ellendige zoudt
gĳlieden willen bescha-
men,
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Omdat Jehovah zĳn toe-
vlucht is.a

7 O dat uit S _ion de redding van

_Isra
¨
el mocht dagen!b

Wanneer Jehovah de gevan-
genen van zĳn volk laat
terugkeren,c

Moge J _akob dan blĳ zĳn,
moge _Isra

¨
el zich verheu-

gen.d

Een melodie van D _avid.

15 O Jehovah, wie zal een gast
zĳn in uw tent?e

Wie zal op uw heilige berg
verblĳven?f

2 Hĳ die onberispelĳk wan-
deltg en rechtvaardigheid
oefenth

En de waarheid spreekt in
zĳn hart.i

3 Hĳ heeft met zĳn tong niet
gelasterd.j

Zĳn metgezel heeft hĳ niets
kwaads aangedaan,k

En geen smaad heeft hĳ op-
genomen tegen zĳn intie-
me kennis.l

4 In zĳn ogen wordt de verach-
telĳke stellig verworpen,m

Maar aan hen die Jehovah
vrezen, bewĳst hĳ eer.n

Hĳ heeft gezworen met be-
trekking tot wat slecht
is [voor hemzelf], en toch
verandert hĳ [het] niet.o

5 Zĳn geld heeft hĳ niet tegen
rente gegeven,p

En steekpenningen tegen
de onschuldige heeft hĳ
niet aangenomen.q

Wie deze dingen doet, zal
nimmer aan het wankelen
worden gebracht.r

Een miktam van D _avid.

16 Behoed mĳ, o God, want
tot u heb ik mĳn toe-
vlucht genomen.s

2 Ik heb tot Jehovah gezegd:
„Gĳ zĳt Jehovah; mĳn
goedheid is niet ter wille
van u,t

3 [Maar] voor de heiligen die op
de aarde zĳn.

Zĳ, ja, demajestueuzen, zĳn
het in wie al mĳn welbe-
hagen is.”a

4 De smarten worden vele voor
hen [die], wanneer er ie-
mand anders is, zich wer-
kelĳk [achter hem aan]
haasten.b

Ik zal hun drankoffers van
bloed niet plengen,c

En ik zal hun namen niet op
mĳn lippen nemen.d

5 Jehovah is het deel van wat
mĳ toebedeeld ise en van
mĳn beker.f

Gĳ houdt mĳn lot vast.
6 Ja, de meetsnoeren zĳn voor

mĳ in aangename plaat-
sen gevallen.g

Werkelĳk, [mĳn eigen] be-
zitting is mĳ goed beval-
len.

7 Ik zal Jehovah zegenen, die
mĳ raad gegeven heeft.h

Waarlĳk, in de nachten heb-
ben mĳn nieren mĳ ge-
corrigeerd.i

8 Ik heb mĳ Jehovah voortdu-
rend voor ogen gesteld.j

Omdat [hĳ] aan mĳn rech-
terhand is, zal ik niet aan
het wankelen worden ge-
bracht.k

9 Daarom verheugt mĳn hart
zich werkelĳk en is mĳn
heerlĳkheid geneigd blĳ te
zĳn.l

Ook zal mĳn eigen vlees in
zekerheid verblĳven.m

10 Want gĳ zult mĳn ziel in
Sje _o _ol niet verlaten.n

Gĳ zult niet toelaten dat hĳ
die jegens u loyaal is, de
kuil ziet.o

11 Gĳ zult mĳ het pad des levens
doen kennen.p

Verheuging tot verzadiging
is bĳ uw aangezicht;q

Er is aangenaamheid aan
uw rechterhand, voor eeu-
wig.r

l Ps 30:12; Ps 57:8; m Job 14:14; Jes 26:19; n Ps

49:15; Sp 15:11; Han 2:31; Han 3:15; Opb 1:18;

o Job 14:13; Job 17:14; Jes 38:17; Han 13:35;

p Ps 21:4; Sp 12:28; q Ps 21:6; Mt 5:8; Han 2:28;

1Ti 1:11; r Ps 36:10.
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Een gebed van D _avid.

17 Hoor toch, o Jehovah, naar
wat rechtvaardig is;
schenk toch aandacht
aan mĳn smekende ge-
roep;a

Leen toch het oor aan
mĳn gebed, [geuit door]
lippen zonder bedrog.b

2 Moge mĳn recht van voor uw
aangezicht uitgaan;c

Mogen uw eigen ogen op-
rechtheid aanschouwen.d

3 Gĳ hebt mĳn hart onderzocht,
gĳ hebt ’s nachts inspectie
gehouden,e

Gĳ hebt mĳ gelouterd; gĳ
zult ontdekken [dat] ik
geen snode plannen heb
gesmeed.f

Mĳn mond zal geen overtre-
ding begaan.g

4 Wat de activiteiten der men-
sen betreft,

Door het woord van uw lip-
pen heb ikzelf mĳ ge-
wacht voor de paden van
de rover.h

5 Mogen mĳn schreden vast-
houden aan uw sporen,i

[Waarin] mĳn voetstappen
stellig niet aan het wan-
kelen gebracht zullen wor-
den.j

6 Ikzelf roep u werkelĳk aan,
want gĳ zult mĳ antwoor-
den, o God.k

Neig uw oor tot mĳ. Hoor
naar wat ik zeg.l

7 Maak uw daden van liefderĳ-
ke goedheid wonderbaar,m

o Redder van hen die een
toevlucht zoeken

Tegen degenen die in op-
stand komen tegen uw
rechterhand.n

8 Behoed mĳ als de pupil van
de oogappel,o

Moogt gĳ mĳ in de schaduw
van uw vleugels verber-
gen,p

9 Wegens de goddelozen die mĳ
gewelddadig hebben ge-
plunderd.

Ja, de vĳanden tegen mĳn
ziel blĳven mĳ omsinge-
len.q

10 Zĳ hebben [zich] omsloten
met hun eigen vet;a

Met hun mond hebben zĳ in
hoogmoed gesproken;b

11 Wat onze schreden betreft, nu
hebben zĳ ons omringd;c

Zĳ richten hun ogen [erop]
naar de aarde te neigen.d

12 Zĳn gelĳkenis is die van een
leeuw die hunkert om te
verscheurene

En die van een jonge leeuw
die in verborgen plaatsen
zit.

13 Sta toch op, o Jehovah; treed
hem toch onder de ogen;f

Doe hem bukken; verschaf
met uw zwaard mĳn ziel
toch ontkoming van de
goddeloze,g

14 Van mensen, [door] uw hand,
o Jehovah,h

Van mensen van [dit] sa-
mensteli van dingen, wier
deel is in [dit] leven,j

En wier buik gĳ vult met
uw verborgen schat,k

Die verzadigd worden met zo-
nenl

En die werkelĳk voor hun
kinderen opsparenwat zĳ
overlaten.m

15 Wat mĳ betreft, in rechtvaar-
digheid zal ik uw aange-
zicht aanschouwen;n

Ik zal stellig verzadigd wor-
den wanneer ik bĳ het
ontwaken uw gedaante
[zie].o

Aan de leider. Van Jehovah’s knecht,
van D _avid, die de woorden van dit lied
tot Jehovah gesproken heeft op de
dag dat Jehovah hem uit de handpalm
van al zĳn vĳanden en uit de hand van
Saul had bevrĳd.p Hĳ dan zei:

18 Ik zal genegenheid voor u
hebben, o Jehovah, mĳn
sterkte.q

2 Jehovah is mĳn steile rots
en mĳn vesting en Dege-
ne die mĳ ontkoming ver-
schaft.r

Mĳn God is mĳn rots. Tot
hem zal ik mĳn toevlucht
nemen,s

Mĳn schild en mĳn hoorn
van redding, mĳn veilige
hoogte.t

PSALM17

a Ps 5:2

b Ps 145:18

c Ps 37:6

d Job 1:8

e Ps 11:5

Ps 16:7

1Kor 4:4

f Job 23:10

Ps 26:2

Ps 66:10

Jer 9:7

Za 13:9

Mal 3:3

1Pe 1:7

g Ps 39:1

h Ps 119:9

i 1Sa 2:9

Ps 119:133

j Ps 18:36

Ps 94:18

Ps 121:3

k Ps 55:16

Ps 66:19

l Ps 116:2

Jes 37:17

m Ps 31:21

Klg 3:22

n Ex 15:6

o De32:10

Za 2:8

p Ru2:12

Ps 36:7

Ps 57:1

Ps 63:7

q 1Sa 24:11

Ps 35:4

�����������������������������

2ekolom

a De32:15

Ps 119:70

Ez 16:49

b 1Sa 2:3

Ps 31:18

Ps 73:9

c 1Sa 23:26

d Ps 10:8

e Ps 7:2

f Ps 7:6

g Ps 7:12

h Ps 108:6

i Ps 49:1

1Ti 6:17

j Ps 73:12

Jak 5:5

k Job 22:18

Ps 144:13

Mt 5:45

l Ps 144:12

m Ps 39:6

n Job 19:26

o Ps 65:4

�����������������������������

PSALM18

p 2Sa 22:1

q Ps 18:32

Ps 118:14

Jes 12:2

r Ps 3:3

Ps 37:40

Ps 40:17

Ps 70:5

Ps 144:2

s 2Sa 23:3

Ps 46:1

t Ge15:1

De 32:4

2Sa 22:3

Sp 2:7

Lu 1:69

PSALM 17:1–18:2 Gebed om bescherming. Jehovah een rots 722



3 Degene die lof moet worden
toegebracht, Jehovah, zal
ik aanroepen,a

En van mĳn vĳanden zal ik
worden gered.b

4 De koorden des doods omga-
ven mĳ;c

Ook bleven stortvloedenvan
nietswaardige [mannen]
mĳ verschrikken.d

5 Ja, de koorden van Sje _o _ol om-
ringden mĳ;e

De strikken van de dood la-
gen v

´
o

´
or mĳ.f

6 In mĳn benauwdheid bleef ik
Jehovah aanroepen,

En tot mĳn God bleef ik om
hulp schreeuwen.g

Uit zĳn tempel hoorde hĳ toen
mĳn stem,h

En mĳn eigen hulpge-
schreeuw voor zĳn aan-
gezicht kwam nu in zĳn
oren.i

7 Daar schokte en schudde de
aarde,j

Ja, de grondvesten van de
bergen geraakten in be-
roering,k

En ze bleven heen en weer
schokken omdat zĳn toorn
was opgewekt.l

8 Rook steeg op bĳ zĳn neusga-
ten, en louter vuur uit zĳn
mond bleef verslinden;m

Louter gloeiende kolen laai-
den uit hem op.

9 Hĳ boog nu de hemel neer en
daalde af.n

En dikke donkerheid was
onder zĳn voeten.

10 En hĳ kwam op een cherub
gereden en kwam gevlo-
gen,o

En hĳ kwam toegeschoten
op de vleugels van een
geest.p

11 Hĳmaakte toen duisternis tot
zĳn schuilplaats,q

Rondom zich als zĳn hut,
Donkere wateren, dichte

wolken.r

12 Uit de glans v
´
o

´
or hem trok-

ken zĳn wolken voorbĳ,s

Hagel en brandende kolen
vuur.t

13 En in de hemel ging Jehovah
donderen,a

En de Allerhoogste zelf liet
voorts zĳn stem weerklin-
ken,b

Hagel en brandende kolen
vuur.

14 En hĳ bleef zĳn pĳlen uit-
zenden, om hen te ver-
strooien;c

En bliksemstralen schoot
hĳ af, om hen in verwar-
ring te brengen.d

15 En de stroombeddingen der wa-
teren werden zichtbaar,e

En de grondvesten van het
productieve land werden
ontblootf

Vanwege uw bestraffing,
o Jehovah, vanwege het
geblaas van de adem van
uw neusgaten.g

16 Hĳ zond van omhoog, hĳ
nam mĳ,h

Hĳ trok mĳ uit grote wate-
ren.i

17 Hĳ bevrĳdde mĳ van mĳn
sterke vĳand,j

En van hen die mĳ haat-
ten; omdat zĳ sterker wa-
ren dan ik.k

18 Zĳ bleven zich tegenover mĳ
stellen op de dag van mĳn
ongeluk,l

Maar Jehovah werd mĳ tot
steun.m

19 En hĳ bracht mĳ vervolgens
uit in een ruime plaats;n

Hĳ verloste mĳ, omdat hĳ
behagen in mĳ had gevon-
den.o

20 Jehovah beloont mĳ overeen-
komstig mĳn rechtvaar-
digheid;p

Overeenkomstig de rein-
heidvanmĳnhandenver-
geldt hĳ mĳ.q

21 Want ik heb de wegen van Je-
hovah gehouden,r

En ik ben niet goddeloos af-
geweken van mĳn God.s

22 Want al zĳn rechterlĳke be-
slissingen staan mĳ voor
ogen,t

En zĳn inzettingen zal ik
niet van mĳ verwĳderen.u
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23 En ik wil mĳ onberispelĳk je-
gens hem betonen,a

En ik zal mĳ weerhouden
van dwaling mĳnerzĳds.b

24 En laat Jehovah mĳ vergel-
den overeenkomstig mĳn
rechtvaardigheid,c

Overeenkomstig de reinheid
van mĳn handen voor zĳn
ogen.d

25 Jegens iemand die loyaal is,
zult gĳ loyaal handelen;e

Jegens de onberispelĳke, fy-
siek sterke man zult gĳ
onberispelĳk handelen;f

26 Jegens degene die zich rein
bewaart, zult gĳ u rein be-
tonen;g

En jegens de verkeerde zult
gĳ u kronkelig betonen;h

27 Want het ellendige volk zult
gĳzelf redden;i

Maar de hoogmoedige ogen
zult gĳ vernederen.j

28 Want gĳzelf zult mĳn lamp
ontsteken, o Jehovah;k

Mĳn God zelf zal mĳn duis-
ternis verlichten.l

29 Want door u kan ik op een
roversbende inrennen;m

En door mĳn God kan ik
een muur beklimmen.n

30 Wat de [ware] God betreft,
volmaakt is zĳn weg;o

Jehovah’s woord is gelou-
terd.p

Een schild is hĳ voor allen
die hun toevlucht tot hem
nemen.q

31 Want wie is een God behalve
Jehovah?r

Enwie is een rots dan alleen
onze God?s

32 De [ware] God is het die mĳ
vast omgordt met vitale
kracht,t

En hĳ zal geven dat mĳn
weg volmaakt is,u

33 Door mĳn voeten als die van
de hinden te maken,v

En op plaatsen die hoog
voormĳ zĳn, houdt hĳ mĳ
staande.w

34 Hĳ onderwĳst mĳn handen
tot de oorlogvoering,x

En mĳn armen hebben een
koperen boog neerge-
drukt.y

35 En gĳ zult mĳ uw schild van
redding geven,a

En uw eigen rechterhand
zal mĳ schragen,b

En uw eigen deemoed zal
mĳ groot maken.c

36 Gĳ zult voldoende ruimte ma-
ken voor mĳn schreden
onder mĳ,d

En mĳn enkels zullen stel-
lig niet wankelen.e

37 Ik zal mĳn vĳanden achter-
volgen en hen inhalen;

En ik zal niet terugkeren tot-
dat zĳ zĳn uitgeroeid.f

38 Ik zal hen verpletteren zodat
zĳ niet zullen kunnen op-
staan;g

Zĳ zullen vallen onder mĳn
voeten.h

39 En gĳ zult mĳ met vitale
kracht omgorden voor de
oorlogvoering;

Gĳ zult hen die tegenmĳ op-
staan, onder mĳ doen in-
eenstorten.i

40 En wat mĳn vĳanden betreft,
gĳ zult mĳ stellig [hun]
nek geven;j

En wat degenen betreft die
mĳ intens haten, ik zal hen
tot zwĳgen brengen.k

41 Zĳ schreeuwen om hulp, maar
er is geen redder,l

Tot Jehovah, maar in wer-
kelĳkheid antwoordt hĳ
hun niet.m

42 En ik zal hen fĳnstampen als
stof voor de wind;n

Als het slĳk van de straten
zal ik hen uitstorten.o

43 Gĳ zult mĳ ontkoming ver-
schaffen van het gevit
van het volk.p

Gĳ zult mĳ tot hoofdvan de
nati

¨
en aanstellen.q

Een volk dat ik niet heb ge-
kend — zĳ zullen mĳ die-
nen.r

44 Op het horen zeggen alleen
al zullen zĳ mĳ gehoorza-
men;s
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Ja, buitenlanders zullen krui-
pend tot mĳ komen.a

45 Ja, buitenlanders zullen ver-
kwĳnen,

En zĳ zullen sidderend uit
hun bolwerken komen.b

46 Jehovah leeft,c en gezegend
zĳ mĳn Rots,d

En deGodvan mĳn redding
worde verhoogd.e

47 De [ware] God is het die
mĳ wraakoefeningen ver-
schaft;f

En hĳ onderwerpt de vol-
ken onder mĳ.g

48 Hĳ verschaft mĳ ontkoming
van mĳn toornige vĳan-
den;h

Boven hen die tegen mĳ op-
staan, zult gĳ mĳ verhef-
fen,i

Van de man des gewelds
zult gĳ mĳ bevrĳden.j

49 Daarom zal ik u prĳzen onder
de nati

¨
en, o Jehovah,k

En voor uw naam wil ik me-
lodie

¨
en spelen.l

50 Hĳ bewerkt grote reddingen
voor zĳn koningm

En betracht liefderĳke goed-
heid jegens zĳn gezalfde,n

Jegens D _avid en zĳn zaad
tot onbepaalde tĳd.o

Aan de leider.
Een melodie van D _avid.

19 De hemelen maken de heer-
lĳkheid van God be-
kend;p

En het uitspansel vertelt
van het werk van zĳn
handen.q

2 De ene dag na de andere dag
doet spraak opwellen,r

En de ene nacht na de an-
dere nacht spreidt kennis
tentoon.s

3 Er is geen spraak, en er zĳn
geen woorden;

Geen stem van hun zĳde
wordt gehoord.t

4 Over heel de aarde is hun
meetsnoer uitgegaan,u

En tot het uiteinde van het
productieve land hun uit-
spraken.v

Daarin heeft hĳ een tent ge-
plaatst voor de zon,w

5 En deze is als een bruidegom
die uit zĳn bruidsvertrek
treedt;a

Ze verheugt zich uitbundig
als een sterke man om in
een baan te lopen.b

6 Van het ene uiteinde van de
hemel gaat ze uit,

En haar [voltooide] omloop
reikt tot het [andere] uit-
einde ervan;c

En niets is verborgen voor
haar hitte.d

7 De wete van Jehovah is vol-
maakt,f de ziel wederbren-
gend.g

De vermaningh van Jehovah
is betrouwbaar,i de oner-
varene wĳs makend.j

8 De bevelenk van Jehovah zĳn
recht,l het hart verheu-
gend;m

Het gebodn van Jehovah is
rein,o de ogen stralend ma-
kend.p

9 De vreesq voor Jehovah is zui-
ver, standhoudend voor
eeuwig.

De rechterlĳke beslissingenr

van Jehovah zĳn waarach-
tig;s ze zĳn alle te zamen
rechtvaardig gebleken.t

10 Ze zĳn begeerlĳker dan goud,
ja, dan veel gelouterd
goud,u

En zoeter dan honingv en de
vloeiende honing der ra-
ten.w

11 Ook is uw eigen knecht er-
door gewaarschuwd;x

In het houden ervan ligt
een rĳke beloning.y

12 Fouten — wie kan [ze] onder-
scheiden?z

Verklaar mĳ onschuldig aan
verborgen zonden.a

13 Houd uw knecht ook terug
van aanmatigende daden;b
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Laten ze niet over mĳ heer-
sen.a

In dat geval zal ik volkomen
zĳn,b

En ik zal onschuldig zĳn ge-
bleven aan veel overtre-
ding.

14 Laten de woorden van mĳn
monden de meditatie van
mĳn hartc

Welgevallig worden voor
uwaangezicht, o Jehovah,
mĳn Rotsd en mĳnVerlos-
ser.e

Aan de leider.
Een melodie van D _avid.

20 Moge Jehovah u antwoor-
den op de dag der be-
nauwdheid.f

Moge de naamvan deGod
van J _akob u bescher-
men.g

2 Moge hĳ uw hulp zenden uit
de heilige plaats,h

En u schragen uit S _ion zelf.i

3 Moge hĳ al uw offergaven ge-
denken,j

En moge hĳ uw brandoffer
als vet aanvaarden.k Sela.

4 Moge hĳ u geven naar uw
hart,l

En moge hĳ al uw raadsla-
gen vervullen.m

5 Wĳ willen een vreugdegeroep
aanheffenwegens uw red-
ding,n

En in de naamvan onze God
zullen wĳ onze banieren
opheffen.o

Moge Jehovah al uw beden
vervullen.p

6 Nu weet ik werkelĳk dat Je-
hovah zĳn gezalfde stellig
redt.q

Hĳ antwoordt hem vanuit
zĳn heilige hemelr

Met de reddende machtige
daden van zĳn rechter-
hand.s

7 Sommigen [gewagen] van wa-
gens en anderenvan paar-
den,t

Maar wat ons aangaat, wĳ
zullen gewagen van de
naam van Jehovah, onze
God.u

8 Z
´
ı
´
j zĳn neergestort en geval-

len;a

Maar wat ons betreft, wĳ zĳn
opgestaan, om hersteld te
worden.b

9 O Jehovah, red toch de ko-
ning!c

Hĳ zal ons antwoorden op
de dag dat wĳ roepen.d

Aan de leider.
Een melodie van D _avid.

21 O Jehovah, in uw sterk-
te verheugt zich de ko-
ning;e

En hoezeer wenst hĳ ver-
blĳd te zĳn in uw red-
ding!f

2 De begeerte van zĳn hart hebt
gĳ hem gegeven,g

En de wens van zĳn lippen
hebt gĳ [hem] niet ont-
houden.h Sela.

3 Want gĳ zĳt ertoe overgegaan
hem met zegeningen van
het goede tegemoet te tre-
den,i

[En] hebt voorts een kroon
van gelouterd goud op zĳn
hoofd gezet.j

4 Leven vroeg hĳ van u. Gĳ
hebt [het] hem gegeven,k

Lengte van dagen tot onbe-
paalde tĳd, ja, voor eeu-
wig.l

5 Zĳn heerlĳkheid is groot in
uw redding.m

Waardigheid en pracht legt
gĳ op hem.n

6 Want gĳmaakt hemrĳk geze-
gend voor eeuwig;o

Gĳ verblĳdt hem met de
verheuging voor uw aan-
gezicht.p

7 Want de koning vertrouwt op
Jehovah,q

Ja, op de liefderĳke goed-
heid van de Allerhoogste.
Hĳ zal niet aan het wan-
kelen worden gebracht.r

8 Uw hand zal al uw vĳanden
vinden;s

Uw eigen rechterhand zal
hen vinden die u haten.

9 Gĳ zult hen als een vuuroven
maken op de bestemde
tĳd voor uw aandacht.t

t Pr 3:8; Mal 4:1; 2Th 1:8.
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Jehovah zal hen in zĳn toorn
verzwelgen, en het vuur
zal hen verslinden.a

10 Hun vrucht zult gĳ van de
aarde zelf verdelgen,b

En hun nageslacht uit de
mensenzonen.c

11 Want zĳ hebben dat wat slecht
is, tegen u gericht;d

Zĳ hebben denkbeelden be-
dacht die zĳ niet kunnen
uitvoeren.e

12 Want gĳ zult hen de rug doen
keren in de vluchtf

Door uw boogpezen die gĳ
gereedmaakt tegen hun
aangezicht.g

13 O wees verheven in uw sterk-
te, o Jehovah.h

Wĳ willen zingen en melo-
die

¨
en spelen ter ere van

uw macht.i

Aan de leider, op „De hinde van
de dageraad”. Een melodie van D _avid.

22 Mĳn God, mĳn God, waar-
om hebt gĳ mĳ verla-
ten?j

[Waaromzĳt gĳ] verre van
mĳ te redden,k

[Verre van] de woorden
van mĳn gebrul?l

2 O mĳn God, ik blĳf roepen
overdag, en gĳ antwoordt
niet;m

En ’s nachts, en er is geen
zwĳgen van mĳn zĳde.n

3 Maar gĳ zĳt heilig,o

Wonend onder de lofzangen
van _Isra

¨
el.p

4 Op u hebben onze vaderen
vertrouwd;q

Zĳ hebbenvertrouwd, en gĳ
hebt hun steeds ontko-
ming verschaft.r

5 Tot u riepen zĳ luid,s en zĳ
ontkwamen veilig;t

Op u vertrouwden zĳ, en zĳ
zĳn niet beschaamd ge-
worden.u

6 Maar ik ben een worm,v en
geen man,

Een smaad voor de mensen
en verachtelĳk voor het
volk.w

7 Wat allen betreft die mĳ zien,
zĳ bespotten mĳ;x

Zĳ blĳven hun mond open-
sperren, zĳ blĳven [hun]
hoofd schudden:a

8 „Hĳ heeft zich aan Jehovah
toevertrouwd.b Laat die
hem ontkoming verschaf-
fen!c

Laat die hem bevrĳden, aan-
gezien hĳ behagen in hem
heeft gevonden!”d

9 Want gĳ waart het die mĳ uit
de buik getrokken hebt,e

Die mĳ vertrouwen liet ter-
wĳl ik aan de borsten van
mĳn moeder lag.f

10 Op u ben ik geworpen vanaf
de moederschoot;g

Vanaf de buik van mĳn moe-
der zĳt gĳ mĳn God ge-
weest.h

11 Blĳf niet ver van mĳ, want de
nood is dichtbĳ,i

Want er is geen andere hel-
per.j

12 Vele jonge stieren hebben mĳ
omringd;k

Ja, de sterken van B _asan
hebben mĳ omsingeld.l

13 Ze hebben hun muil tegen mĳ
opengesperd,m

Als een verscheurende en
brullende leeuw.n

14 Als water ben ik uitgestort,o

En al mĳn beenderen zĳn
van elkaar gescheiden.p

Mĳn hart is als was gewor-
den;q

Het is gesmolten, diep in
mĳn inwendige delen.r

15 Mĳn kracht is verdroogd als
een scherf van aardewerk,s

En mĳn tong blĳft aan mĳn
tandvlees kleven;t

En in het stof des doods zet
gĳ mĳ.u

16 Want honden hebben mĳ om-
ringd;v

Ja, de vergadering van boos-
doeners heeft mĳ ingeslo-
ten.w
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Als een leeuw [hebben zĳ
het gemunt op] mĳn han-
den en mĳn voeten.a

17 Ik kan al mĳn beenderen tel-
len.b

Zĳzelf kĳken toe, zĳ staren
mĳ aan.c

18 Zĳverdelenmĳnklederen on-
der elkaar,d

En over mĳn kleding wer-
pen zĳ het lot.e

19 Maar gĳ, o Jehovah, o blĳf
niet ver.f

O gĳ mĳn sterkte,g snel mĳ
toch te hulp.h

20 Bevrĳd toch mĳn ziel van het
zwaard,i

Mĳn enige uit de klauw van
de hond;j

21 Red mĳ uit de muil van de
leeuw,k

En van de hoorns der wilde
stieren moet gĳ mĳ ant-
woorden [en mĳ redden].l

22 Ik wil uw naamaan mĳn broe-
dersm bekendmaken;n

In het midden van de ge-
meente zal ik u loven.o

23 GIJ die Jehovah vreest, looft
hem!p

Al GIJ zaad van J _akob, ver-
heerlĳkt hem!q

En weest bevreesd voor hem,
al GIJ zaad van _Isra

¨
el.r

24 Want hĳ heeft niet verachts

Noch verafschuwd de ellen-
de van de ellendige;t

En hĳ heeft zĳn aangezicht
niet voor hemverborgen,u

En wanneer hĳ tot hem om
hulp schreeuwde, hoorde
hĳ.v

25 Vanwege u zal mĳn lof zĳn in
de grote gemeente;w

Mĳn geloften zal ik betalen
in het bĳzĳn van hen die
hem vrezen.x

26 De zachtmoedigen zullen eten
en verzadigd worden;y

Die hem zoeken, zullen Je-
hovah loven.z

UW hart leve voor eeuwig.a

27 Alle einden der aarde zullen
het gedenken en terugke-
ren tot Jehovah.b

En alle families der nati
¨
en

zullen zich voor uw aan-
gezicht neerbuigen.c

28 Want het koningschap be-
hoort Jehovah toe,a

En hĳ heerst over de na-
ti

¨
en.b

29 Al de vetten der aarde zullen
stellig eten en zullen zich
neerbuigen;c

Voor zĳn aangezicht zullen
zich bukken allen die in
het stof neerdalen,d

En niemand zal ooit zĳn
eigen ziel in het leven
houden.e

30 Ja, een zaad zal hem dienen;f

Er zal betreffende Jehovah
worden verhaald aan het
geslacht.g

31 Men zal komen en vertellen
van zĳn rechtvaardigheidh

Aan het volk dat geboren
zal worden, dat hĳ [dit]
heeft gedaan.i

Een melodie van D _avid.

23 Jehovah is mĳn Herder.j

Mĳ zal niets ontbreken.k

2 In grazige weiden doet hĳ mĳ
neerliggen;l

Aanwaterrĳke rustplaatsen
voert hĳ mĳ.m

3 Mĳn ziel verkwikt hĳ.n

Hĳ leidt mĳ in de sporen
van rechtvaardigheid om
zĳns naams wil.o

4 Al wandel ik ook in het dal
van diepe schaduw,p

Ik vrees niets kwaads,q

Want gĳ zĳt met mĳ;r

Uw stok en uw staf, die ver-
troosten mĳ.s

5 Gĳ maakt voor mĳn aange-
zicht een tafel in orde ten
aanschouwenvan hen die
blĳk geven van vĳand-
schap jegens mĳ.t

Met olie hebt gĳ mĳn hoofd
ingewreven;u

Mĳn beker is welgevuld.v

6 Waarlĳk, louter goedheid en
liefderĳke goedgunstig-

k Ps 34:9; Ps 84:11; Mt 6:33; Fil 4:19; Heb 13:5;

l Ez 34:14; Mt 4:4; m Job 34:29; Ez 34:13; n Ps

19:7; Ps 51:12; o Ps 5:8; Ps 31:3; Sp 8:20; p Job

10:21; Job 38:17; Ps 44:19; Mt 4:16; Lu 1:79;

q Ps 3:6; Ps 27:1; Jes 41:10; r Jes 43:2; Ro 8:31;

s Mi 7:14; t Ps 22:26; Ps 31:19; u Ps 92:10; Lu

7:46; Jak 5:14; v Ps 16:5.
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heid zullen mĳ volgen al
de dagen van mĳn leven;a

En ik zal stellig in het huis
van Jehovahwonen tot in
lengte van dagen.b

Van D _avid. Een melodie.

24 Aan Jehovah behoort de
aarde en dat wat haar
vult,c

Het productieve land en
zĳ die daarop wonen.d

2 Want op de zee
¨
en heeft hĳzelf

haar gegrond,e

En op de rivieren houdt hĳ
haar stevig bevestigd.f

3 Wie mag de berg van Jehovah
bestĳgen,g

En wie mag er opstaan in
zĳn heilige plaats?h

4 Al wie onschuldig van handen
en rein van hart is,i

Die Mĳn ziel niet naar lou-
ter waardeloosheid heeft
gevoerd,j

Noch bedrieglĳk een eed
heeft afgelegd.k

5 Hĳ zal zegen wegdragen van
Jehovahl

En rechtvaardigheid van
zĳn God van redding.m

6 Dit is het geslacht van hen
die hem zoeken,

Van hen die uw aangezicht
zoeken, o [God van] J _a-
kob.n Sela.

7 „Verheft UW hoofden, o GIJ

poorten,o

Enverheft U, o GIJaloude in-
gangen,p

Opdat de glorierĳke Koning
kan binnengaan!”q

8 „Wie is dan die glorierĳke Ko-
ning?”r

„Jehovah, sterk en mach-
tig,s

Jehovah, machtig in de
strĳd.”t

9 „Verheft UW hoofden, o GIJ

poorten;u

Ja, verheft [ze], o GIJ aloude
ingangen,

Opdat de glorierĳke Koning
kan binnengaan!”v

10 „Wie is hĳ dan, die glorierĳke
Koning?”

„Jehovah der legerscharen
— hĳ is de glorierĳke Ko-
ning.”a Sela.

Van D _avid.

� [’A�lef ]

25 Tot u, o Jehovah, hef ik
mĳn eigen ziel op.b

� [B
¯
eth]

2 O mĳn God, op u heb ik mĳn
vertrouwen gesteld;c

O moge ik niet beschaamd
worden.

Mogen mĳn vĳanden geen
uitbundige vreugde over
mĳ hebben.d

� [Gi�mel ]

3 Ook zal geen van hen die op
u hopen, beschaamd wor-
den.e

Beschaamd zullen worden
wie trouweloos handelen
zonder succes.f

� [Da�leth]

4 Maak mĳ
´
uw wegen bekend,

o Jehovah;g

Leer mĳ
´
uw paden.h

� [He’]

5 Doe mĳ in uw waarheid wan-
delen en leer mĳ,i

Want gĳ zĳt mĳn God van
redding.j

� [Waw]

Op u heb ik de gehele dag
gehoopt.k

� [Za�jin]

6 Gedenk uw barmhartigheden,l

o Jehovah, en uw liefderĳ-
ke goedheden,m

Want ze zĳn sedert onbe-
paalde tĳd.n

� [Ch
¯
eth]

7 De zonden van mĳn jeugd en
mĳndadenvan opstandig-
heid, o gedenk [ze] niet.o

Weest gĳzelf mĳ naar uw
liefderĳke goedheid toch
indachtig,p

Vanwege uw goedheid, o Je-
hovah.q

g Ex 33:13; Ps 5:8; Ps 86:11; Ps 143:8; h Ps
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	 [T
¯
eth]

8 Goed en oprecht is Jehovah.a

Daarom onderricht hĳ zon-
daars in de weg.b


 [J
¯
odh]

9 Hĳ zal de zachtmoedigen in
[zĳn] rechterlĳke beslis-
sing doen wandelen,c

En hĳ zal de zachtmoedigen
zĳn weg leren.d

� [Kaf ]

10 Alle paden van Jehovah zĳn
liefderĳke goedheid en
waarachtigheid

Voor hen die zĳn verbonde

en zĳn vermaningen na-
komen.f

� [La�medh]

11 Om uws naams wil, o Jeho-
vah,g

Moet gĳ mĳn dwaling zelfs
vergeven, want die is aan-
zienlĳk.h

� [Mem]

12 Wie nu is de man die Jehovah
vreest?i

Hĳ zal hem onderrichten in
deweg [die] hĳ zal kiezen.j

 [Noen]

13 Zĳn eigen ziel zal in louter
goedheid vernachten,k

En zĳn eigen nageslacht zal
de aarde in bezit nemen.l

� [Sa�mekh]

14 Devertrouwelĳke omgangmet
Jehovah behoort hun toe
die hem vrezen,m

Ook zĳn verbond, om hun
dat te laten weten.n

� [�A�jin]

15 Mĳn ogen zĳn voortdurend
naar Jehovah [gewend],o

Want hĳ is het die mĳn voe-
ten uit het net haalt.p

� [Pe’]

16 Wend uw aangezicht tot mĳ
en betoon mĳ gunst;q

Want ik ben eenzaam en el-
lendig.r

� [Tsa·dh
¯
e�]

17 De noden van mĳn hart heb-
ben zich vermenigvul-
digd;s

O voer mĳ uit mĳn benau-
wenissen.a

� [R
¯
esj ]

18 Zie mĳn ellende en mĳn
moeite,b

En vergeef al mĳn zonden.c

19 Zie hoe talrĳk mĳn vĳanden
zĳn geworden,d

En met een gewelddadige
haat hebben zĳ mĳ ge-
haat.e

� [Sjin]

20 Behoed toch mĳn ziel en be-
vrĳd mĳ.f

Moge ik niet beschaamd
worden, want tot u heb ik
mĳn toevlucht genomen.g

� [Taw]

21 Ja, laten rechtschapenheid en
oprechtheid mĳ beveili-
gen,h

Want op u heb ik gehoopt.i

22 O God, verlos _Isra
¨
el uit al zĳn

noden.j

Van D _avid.

26 Richt mĳ,k o Jehovah, want
ik voor mĳ heb in mĳn
eigen rechtschapenheid
gewandeld,l

En op Jehovah heb ik ver-
trouwd, opdat ik niet
wankel.m

2 Onderzoek mĳ, o Jehovah, en
stel mĳ op de proef;n

Louter mĳn nieren en mĳn
hart.o

3 Want uw liefderĳke goedheid
staat mĳ voor ogen,

En ik heb in uw waarheid
gewandeld.p

4 Ik heb niet neergezeten met
mensen van onwaarheid;q

En bĳ hen die verbergen
wat zĳ zĳn, treed ik niet
binnen.r

5 Ik heb de gemeente der boos-
doeners gehaat,s

En met de goddelozen zit ik
niet neer.t

6 Ik zal mĳn handen in louter
onschuld wassen,u

En ik wil rondom uw altaar
gaan, o Jehovah,v

s Ps 31:6; Ps 139:21; t Ps 1:1; u Ps 51:2; Ps 73:13;

Jes 1:16; Mt 27:24; v Ps 43:4.
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7 Om luid dankzegging te doen
horen,a

En al uw wonderwerken be-
kend te maken.b

8 Jehovah, ik heb de woning
van uw huis liefgehadc

En de plaats waar uw heer-
lĳkheid verblĳf houdt.d

9 Neemmĳn ziel niet weg te za-
men met zondaars,e

Noch mĳn leven te zamen
met mannen aanwie bloed-
schuld kleeft,f

10 In wier handen losbandig ge-
drag is,g

En wier rechterhand vol
steekpenningen is.h

11 Wat mĳ betreft, ik zal in mĳn
rechtschapenheid wande-
len.i

O verlos mĳj en betoon mĳ
gunst.k

12 Mĳn eigen voet zal stellig op
een effen plaats staan;l

Onder de bĳeengekomen
menigten zal ik Jehovah
zegenen.m

Van D _avid.

27 Jehovah is mĳn lichtn en
mĳn redding.o

Voor wie zal ik vrezen?p

Jehovah is de veste van mĳn
leven.q

Voor wie zal ik beducht
zĳn?r

2 Toen de boosdoeners tegen mĳ
naderden om mĳn vlees te
etens —

Zĳ die persoonlĳk mĳn te-
genstanders en mĳn vĳan-
den warent —

Zĳn zĳzelf gestruikeld en
gevallen.u

3 Al zou een legerkamp tegen
mĳ zĳn tenten opslaan,v

Mĳn hart zal niet vrezen.w

Al zou er een oorlog tegen mĳ
ontbranden,x

Zelfs dan zal ik vol vertrou-
wen zĳn.y

4 E
´
en ding heb ik van Jehovah

gevraagdz —
Dat zal ik zoeken:a

Dat ik al de dagen van mĳn
leven in het huis van Je-
hovah mag wonen,b

Omde aangenaamheidvan Je-
hovah te aanschouwena

Enmetwaardering zĳn tem-
pel te bezien.b

5 Want hĳ zal mĳ verbergen in
zĳn plaats van beschut-
ting op de dag van ramp-
spoed;c

Hĳ zal mĳ schuilhouden in
de schuilplaats van zĳn
tent;d

Hoog op een rots zal hĳ mĳ
plaatsen.e

6 En nu zal mĳn hoofd hoog bo-
ven mĳnvĳanden rondom
mĳ zĳn;f

En ik wil in zĳn tent slacht-
offers van gejuich offe-
ren;g

Ik wil zingen en melodie
¨
en

spelen voor Jehovah.h

7 Hoor, o Jehovah, wanneer ik
roep met mĳn stem,i

En betoon mĳ gunst en ant-
woord mĳ.j

8 Betreffende u heeft mĳn hart
gezegd: „Zoekt mĳn aan-
gezicht.”k

Uw aangezicht, o Jehovah,
zal ik zoeken.l

9 Verberg uw aangezicht niet
voor mĳ.m

Wĳs uw knecht niet af in
toorn.n

Mĳn hulp moet gĳ worden.o

Verstoot mĳ niet en verlaat
mĳ niet, o mĳn God van
redding.p

10 Ingeval mĳn eigen vader en
mĳn eigen moeder mĳ wer-
kelĳk verlieten,q

Zou toch Jehovah zelf mĳ
opnemen.r

11 Onderricht mĳ, o Jehovah, in
uw weg,s

En leid mĳ op het pad van
oprechtheid, vanwege mĳn
vĳanden.

12 Geef mĳ niet over aan de ziel
van mĳn tegenstanders,t

i Ps 4:1; Ps 130:2; j Ps 5:2; Ps 119:58; k Ps 24:6;

Ps 105:4; Ze 2:3; l Ps 63:1; m Ps 69:17; Ps

143:7; Jes 59:2; n Jes 50:1; o 1Sa 7:12; Ps 46:1;

p Ps 38:21; Ps 88:1; q Ps 69:8; Mt 10:21; r Jes

40:11; Jes 49:15; s 1Kon 8:36; Ps 25:4; Ps 86:11;

Jes 30:20; Jes 54:13; t Ps 31:8; Ps 35:25; Ps 41:2;

Ps 41:11.
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Want valse getuigen zĳn te-
gen mĳ opgestaana

En hĳ die geweld ontke-
tent.b

13 Indien ik niet het geloof had
gehad de goedheidvan Je-
hovah te zien in het land
der levendenc —!

14 Hoop op Jehovah;d wees moe-
dig en laat uw hart sterk
zĳn.e

Ja, hoop op Jehovah.f

Van D _avid.

28 Tot u, o Jehovah, blĳf ik
roepen.g

O mĳn Rots, wees niet
doof voor mĳ,h

Opdat gĳ u niet stilhoudt
tegenover mĳi

En ik niet hoef te wor-
den als zĳ die in de kuil
neerdalen.j

2 Hoor de stem van mĳn sme-
kingen, wanneer ik tot u
schreeuw om hulp,

Wanneer ik mĳn handen op-
hefk naar het binnenste
vertrek van uw heilige
plaats.l

3 Ruk mĳ niet weg met de god-
delozen en met de beoefe-
naars van wat schadelĳk
is,m

Degenen die vrede spreken
met hun metgezellen,n ter-
wĳl er kwaad in hun hart
is.o

4 Geef hun naar de wĳze waar-
op zĳ te werk gaanp

En naar de slechtheid van
hun praktĳken.q

Ja, geef hun naar het werk
van hun handen.r

Vergeld hun naar hun eigen
doen.s

5 Want zĳ slaan geen acht op de
activiteiten van Jehovah,t

Noch op het werk van zĳn
handen.u

Hĳ zal hen omverhalen en
niet opbouwen.

6 Gezegend zĳ Jehovah, want
hĳ heeft de stemvan mĳn
smekingen gehoord.v

7 Jehovah is mĳn sterktew en
mĳn schild.x

Op hem heeft mĳn hart ver-
trouwd,a

En ik ben geholpen, zodat mĳn
hart uitbundige vreugde
heeft,b

En met mĳn lied zal ik hem
prĳzen.c

8 Jehovah is een sterkte voor
zĳn volk,d

En hĳ is een veste van de
grootse redding van zĳn
gezalfde.e

9 Red toch uw volk, en zegen
uw erfdeel;f

En weid hen en draag hen
tot onbepaalde tĳd.g

Een melodie van D _avid.

29 Schrĳft aan Jehovah, o GIJ

zonen der sterken,
Schrĳft aan Jehovah heer-

lĳkheid en sterkte toe.h

2 Schrĳft aan Jehovah de heer-
lĳkheidvan zĳn naamtoe.i

Buigt U neer voor Jehovah
in heilige feestdos.j

3 De stem van Jehovah is over
de wateren;k

De glorierĳke Godl zelf
heeft gedonderd.m

Jehovah is over vele wate-
ren.n

4 De stemvan Jehovah is krach-
tig;o

De stem van Jehovah is
prachtig.p

5 De stem van Jehovah breekt
de ceders;

Ja, Jehovah breekt de ce-
ders van de L _ibanon aan
stukken,q

6 En hĳ laat ze rondhuppelen
als een kalf,r

De L _ibanon en de S _irjons als
de zonen van wilde stie-
ren.

7 De stem van Jehovah houwt
met de vuurvlammen;t

8 Ja, de stem van Jehovah doet
de wildernis ineenkrim-
pen,u

Jehovah doet de wildernis
vanK _adesv ineenkrimpen.

n Ps 93:4; Ps 104:3; o Job 26:11; Ez 10:5; p Job

40:9; q Jes 2:13; r Ps 114:4; Jer 4:24; s De 3:9;

t Ex 19:18; Ps 77:18; Ps 144:5; Heb 12:18; u Jes

13:13; Heb 12:26; v Nu 13:26.
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9 Ja, de stem van Jehovah doet
de hinden ineenkrimpen
van wee

¨
ena

En ontbloot de wouden.b

En in zĳn tempel zegt een
ieder: „Glorie!”c

10 Op de geweldige vloed heeft
Jehovah plaats genomen;d

En Jehovah zetelt als ko-
ning tot onbepaalde tĳd.e

11 Jehovah zelf zal inderdaad
sterkte aan zĳnvolk schen-
ken.f

Jehovah zelf zal zĳn volk
zegenen met vrede.g

Een melodie. Een lied bĳ de inwĳding
van het huis.h Van D _avid.

30 Ik zal u verhogen, o Jeho-
vah, want gĳ hebt mĳ
omhooggetrokkeni

En gĳ hebt niet toegelaten
dat mĳn vĳanden zich
over mĳ verheugen.j

2 O Jehovah, mĳn God, ik
schreeuwde tot u om hulp,
en gĳ hebt mĳ toen gene-
zen.k

3 O Jehovah, gĳ hebt mĳn ziel
uit Sje _o _ol zelf doen opko-
men;l

Gĳ hebt mĳ in het leven ge-
houden, opdat ik niet in
de kuil zou afdalen.m

4 Bezingt Jehovah met melo-
die

¨
en, o GIJ zĳn loyalen,n

Brengt dank aan zĳn heilige
gedachtenis;o

5 Want onder zĳn toorn te zĳn,
is voor een ogenblik,p

Onder zĳn goede wil te zĳn,
is voor het hele leven.q

In de avond kan geween zĳn
intrek nemen,r maar in de
morgen is er vreugdege-
roep.s

6 Watmĳ betreft, ik heb in mĳn
onbezorgdheid gezegd:t

„Nimmer zal ik aan het wan-
kelen worden gebracht.”u

7 O Jehovah, in uw goede wil
hebt gĳ mĳn berg in sterk-
te doen staan.v

Gĳ hebt uw aangezicht ver-
borgen; ik geraakte ont-
steld.w

8 Tot u, o Jehovah, bleef ik roe-
pen;a

En tot Jehovah bleef ik om
gunst smeken.b

9 Wat voor gewin is er in mĳn
bloed, wanneer ik in de
kuil neerdaal?c

Zal het stof u prĳzen?d Zal
het van uw waarachtig-
heid vertellen?e

10 Hoor, o Jehovah, en betoon
mĳ gunst.f

O Jehovah, toon u mĳn hel-
per.g

11 Gĳ hebt mĳn rouw voormĳ in
gedans veranderd;h

Gĳ hebt mĳn boetezak los-
gemaakt en houdt mĳ met
verheuging omgord,i

12 Opdat [mĳn] heerlĳkheid u
met melodie

¨
en moge be-

zingen enniet het stilzwĳ-
gen bewaart.j

O Jehovah, mĳn God, tot on-
bepaalde tĳd wil ik u prĳ-
zen.k

Aan de leider.
Een melodie van D _avid.

31 Tot u, o Jehovah, heb ik mĳn
toevlucht genomen.l

O moge ik nimmer be-
schaamd worden.m

Verschaf mĳ in uw recht-
vaardigheid ontkoming.n

2 Neig tot mĳ uw oor.o

Bevrĳd mĳ snel.p

Wordmĳ tot een rotsvesting,q

Tot een huis van vestingen
om mĳ te redden.r

3 Want gĳ zĳt mĳn steile rots
en mĳn vesting;s

En ter wille van uw naamt

zult gĳ mĳ leiden en gelei-
den.u

4 Gĳ zult mĳ uit het net halen
dat men voor mĳ verbor-
gen heeft,v

Want gĳ zĳt mĳn vesting.w

5 Aan uw hand vertrouw ik
mĳn geest toe.x

m Ps 22:5; Jes 49:23; Ro 5:5; Ro 10:11; n Ps

143:1; o Ps 71:2; Ps 130:2; p Ps 40:17; Ps 70:1;

Lu 18:8; q 2Sa 22:3; Ps 18:2; Ps 94:22; r Ps 71:3;

s 2Sa 22:2; t Ps 25:11; Jer 14:7; u Ps 23:3; v Ps

25:15; Ps 91:3; Mt 6:13; w Sp 18:10; x Lu 23:46;

Han 7:59.
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Gĳ hebt mĳ verlost,a o Je-
hovah, de God der waar-
heid.b

6 Ik haat werkelĳk hen die ach-
ting betuigen aan waarde-
loze, ĳdele afgoden;c

Wat mĳ evenwel betreft, ik
vertrouw werkelĳk op Je-
hovah.d

7 Ik wil blĳ zĳn en mĳ ver-
heugen in uw liefderĳke
goedheid,e

Daar gĳ mĳn ellende hebt
gezien;f

Gĳ hebt omtrent de noden
van mĳn ziel geweten,g

8 Engĳ hebtmĳ niet in de hand
van de vĳand overgele-
verd.h

Gĳ hebt mĳn voeten in een
ruime plaats doen staan.i

9 Betoon mĳ gunst, o Jehovah,
want ik verkeer erg in be-
nauwdheid.j

Van kommer is mĳn oog
zwak geworden,k mĳn ziel
en mĳn buik.l

10 Want met droefheid is mĳn
leven ten einde gelopen,m

En mĳn jaren in zuchten.n

Wegens mĳn dwaling is mĳn
kracht gestruikeld,o

En zelfs mĳn beenderen
zĳn zwak geworden.p

11 Bezien vanuit het standpunt
van allen die blĳk geven
van vĳandschap jegens
mĳ,q ben ik tot een smaad
geworden,r

En voor mĳn buren in hoge
mate,s

En een schrik voor mĳn be-
kenden.t

Wanneer zĳ mĳ buiten za-
gen, zĳn zĳ van mĳ weg-
gevlucht.u

12 Als iemand die dood is [en]
niet in het hart, ben ik
vergeten;v

Ik ben geworden als een be-
schadigd vat;w

13 Want ik heb het slechte be-
richt [uitgebracht] door
velen gehoord,x

Verschrikking aan alle kan-
ten.y

Wanneer zĳ zich als
´
e

´
en [blok]

aaneensluiten tegen mĳ,a

Is het om mĳn ziel weg te
nemen dat zĳ in werke-
lĳkheid plannen smeden.b

14 Maar ik — op u heb ik mĳn
vertrouwen gesteld, o Je-
hovah.c

Ik heb gezegd: „Gĳ zĳt mĳn
God.”d

15 Mĳn tĳden zĳn in uw hand.e

Bevrĳd mĳ uit de hand van
mĳn vĳanden en van hen
die mĳ achtervolgen.f

16 Doe toch uw aangezicht over
uw knecht lichten.g

Red mĳ in uw liefderĳke
goedheid.h

17 O Jehovah, moge ik niet be-
schaamd worden, want ik
heb u aangeroepen.i

Mogen de goddelozen be-
schaamd worden;j

Mogen zĳ het stilzwĳgen be-
waren in Sje _o _ol.k

18 Mogen de leugenlippen ver-
stommen,l

Die onbeteugeld, in hoog-
moed en verachting tegen
de rechtvaardigem spre-
ken.n

19 Hoe overvloedig is uw goed-
heid,o die gĳ als een schat
hebt weggelegd voor hen
die u vrezen!p

[Die] gĳ hebt betoond aan
hen die tot u hun toe-
vlucht nemen,

Ten aanschouwen van de
mensenzonen.q

20 Gĳ zult hen schuilhouden in
de schuilplaats van uw
persoonr

Voor de samenrottingenvan
mannen.s

Gĳ zult henverbergen in uw
hut voor het geruzie van
tongen.t

21 Gezegend zĳ Jehovah,u

Want hĳ heeft mĳ wonder-
bare liefderĳke goedheid
betoondv in een stad in be-
narde omstandigheden.w

p Jes 64:4; 1Kor 2:9; q Ps 126:2; Jes 26:12; r Ps

27:5; Ps 32:7; Han 3:19; s Ps 86:14; t Ps 64:3;

u Ru 4:14; 1Sa 25:39; Ps 68:19; Lu 1:68; v Ps 17:7;

w 1Sa 23:7.
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22 Wat mĳ betreft, ik zei toen ik
in paniek geraakte:a

„Ik zal stellig worden uitge-
roeid van voor uw ogen.”b

Voorwaar, gĳ hebt de stem
van mĳn smekingen ge-
hoord, toen ik tot u
schreeuwde om hulp.c

23 O hebt Jehovah lief, al GIJ zĳn
loyalen.d

De getrouwen beveiligt Je-
hovah,e

Maar hĳ vergeldt bovenma-
te al wie blĳk geeft van
hoogmoed.f

24 Weest moedig, en moge UW

hart sterk zĳn,g

GIJ allen die op Jehovah
wacht.h

Van D _avid. Maskil.

32 Gelukkig is hĳ wiens op-
standigheid wordt ver-
geven, wiens zonde
wordt bedekt.i

2 Gelukkig is de mens wie Jeho-
vah de dwaling niet toere-
kent,j

En in wiens geest geen be-
drog is.k

3 Toen ik bleef zwĳgen, teer-
den mĳn beenderen weg
door mĳn gekerm de ge-
hele dag.l

4 Want dag en nacht was uw
hand zwaar op mĳ.m

Mĳn levenssap is veranderd
als in de droge zomerhit-
te.n Sela.

5 Ten slotte beleed ik u mĳn
zonde, en mĳn dwaling
bedekte ik niet.o

Ik zei: „Ik zal belĳdenis van
mĳn overtredingen doen
aan Jehovah.”p

En gĳzelf hebt de dwaling
van mĳn zonden verge-
ven.q Sela.

6 Daarom zal iedere loyale per-
soon tot u biddenr

Op slechts zulk een tĳd dat
gĳ te vinden zĳt.s

Wat de vloed van vele wate-
ren betreft, ze zullen hem-
zelf niet bereiken.t

7 Gĳ zĳt een schuilplaats voor
mĳ; gĳ zult mĳ beveili-
gen voor de benauwdheid
zelf.a

Met vreugdekreten bĳ het
verschaffen van ontko-
ming zult gĳ mĳ omrin-
gen.b Sela.

8 „Ik zal u inzicht schenken en
u onderrichten in de weg
die gĳ dient te gaan.c

Ik wil raad geven met mĳn
oog op u.d

9 Maakt U niet als een paard
of muildier zonder ver-
stand,e

Wier vurigheid zelfs door
toom of halster bedwon-
gen dient te wordenf

Voordat [ze] tot u zullen na-
deren.”g

10 Talrĳk zĳn de smarten die de
goddeloze heeft;h

Maarwat degenebetreft die
op Jehovahvertrouwt, lou-
ter liefderĳke goedheid
omringt hem.i

11 Verheugt U in Jehovah en
weest blĳ, GIJ rechtvaar-
digen;j

En heft een vreugdegeroep
aan, GIJ allen die oprecht
van hart zĳt.k

33 Heft een vreugdegeroep
aan, o GIJ rechtvaardi-
gen, vanwege Jehovah.l

Van de zĳde der oprech-
ten is lofzang passend.m

2 Brengt Jehovah dank op de
harp;n

Speelt op een tiensnarig in-
strumento melodie

¨
en voor

hem.
3 Zingt hem een nieuw lied;p

Doet UW best bĳ het spe-
len op de snaren onder ge-
juich.q

4 Want het woord van Jehovah
is oprecht,r

En al zĳn werk [geschiedt]
in getrouwheid.s

i Ps 34:8; Sp 16:20; Jer 17:7; j Ps 68:3; Fil 4:4;

k Ps 64:10; PSALM 33 l Ps 32:11; Ps 97:12; Fil
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q 1Kr 13:8; Ef 5:19; r Ps 12:6; Sp 30:5; s Ps 111:7.
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5 Hĳ heeft rechtvaardigheid en
gerechtigheid lief.a

Van de liefderĳke goedheid
van Jehovah is de aarde
vol.b

6 Door het woord van Jehovah
werden de hemelen zelf
gemaakt,c

En door de geest van zĳn
mond heel hun heerle-
ger.d

7 Hĳ vergadert als door een
dam de wateren der zee,e

Plaatst de woelige wateren
in voorraadschuren.

8 Laten allen [op] de aarde Je-
hovah vrezen.f

Laten voor hem alle bewo-
ners van het productieve
land bevreesd zĳn.g

9 Want hĳzelf zei [het], en het
werd;h

Hĳzelf gebood, en toen stond
het er.i

10 Jehovah zelf heeft de raad der
nati

¨
en verbroken;j

Hĳ heeft de gedachten der
volken verĳdeld.k

11 Het is de raad van Jehovah
die tot onbepaalde tĳd zal
standhouden;l

De gedachten van zĳn hart
zĳn voor het ene geslacht
na het andere geslacht.m

12 Gelukkig is de natie wier God
Jehovah is,n

Het volk dat hĳ als zĳn erf-
deel heeft gekozen.o

13 Vanuit de hemel heeft Jeho-
vah gekeken,p

Hĳ heeft alle mensenzonen
gezien.q

14 Vanuit de vaste plaats waar
hĳ woont,r

Heeft hĳ met gespannen
aandacht gekeken naar
allen die op de aarde wo-
nen.

15 Hĳ vormt hun harten alle te
zamen;s

Hĳ beschouwt al hun wer-
ken.t

16 Geen koning wordt gered
door de overvloed van
strĳdkrachten;u

Een sterke man zelf wordt
niet bevrĳd door de over-
vloed van kracht.v

17 Voor redding is het paard
niets dan bedrog,a

En door de overvloed van
zĳn vitale kracht ver-
schaft het geen ontko-
ming.b

18 Zie! Het oog van Jehovah is
[gekeerd] naar hen die
hem vrezen,c

Naar hen die op zĳn liefde-
rĳke goedheid wachten,d

19 Om hun ziel van de dood zelf
te bevrĳden,e

En hen tĳdens hongersnood
in het leven te houden.f

20 Ja, onze ziel heeft verwach-
tend naar Jehovah uitge-
zien.g

Onze hulp en ons schild is
hĳ.h

21 Want in hem verheugt zich
ons hart;i

Want in zĳn heilige naam
hebben wĳ ons vertrou-
wen gesteld.j

22 Laat uw liefderĳke goedheid,
o Jehovah, op ons blĳken
te zĳn,k

Net zoals wĳ op u zĳn blĳ-
ven wachten.l

Van D _avid, toen hĳ zĳn gezonde ver-
stand vermomdem voor het aangezicht
van Abim _elech, zodat deze hem weg-
joeg en hĳ heenging.

� [’A�lef ]

34 Ik wil Jehovah te allen
tĳde zegenen;n

Voortdurend zal zĳn lof in
mĳn mond zĳn.o

� [B
¯
eth]

2 Op Jehovah zal mĳn ziel zich
beroemen;p

De zachtmoedigen zullen
het horen en zich verheu-
gen.q

� [Gi�mel ]

3 O maakt met mĳ Jehovah
groot,r

En laten wĳ te zamen zĳn
naam verhogen.s
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� [Da�leth]

4 Ik heb Jehovah geraadpleegd
en hĳ heeft mĳ geant-
woord,a

En uit al mĳn verschrikkin-
gen heeft hĳ mĳ bevrĳd.b

� [He’]

5 Zĳ zagen naar hem op en gin-
gen stralen,c

En hun aangezicht zelf kon
onmogelĳk schaamrood
worden.d

� [Za�jin]

6 Deze ellendige riep, en Jeho-
vah zelf hoorde.e

En uit al zĳn noden redde
Hĳ hem.f

� [Ch
¯
eth]

7 De engel van Jehovah legert
zich rondom degenen die
hem vrezen,g

En hĳ verlost hen.h

	 [T
¯
eth]

8 Proeft en ziet dat Jehovah
goed is;i

Gelukkig is de fysiek sterke
man die tot hem zĳn toe-
vlucht neemt.j


 [J
¯
odh]

9 Vreest Jehovah, GIJ zĳn heili-
gen,k

Want er is geen gebrek voor
degenen die hem vrezen.l

� [Kaf ]

10 Ja, de jonge leeuwen met ma-
nen hebben weinig voor-
handen gehad en honger
geleden;m

Maar wie Jehovah zoeken,
hun zal niets goeds ont-
breken.n

� [La�medh]

11 Komt, GIJ zonen, luistert naar
mĳ;o

De vrees voor Jehovah, die
zal ik U leren.p

� [Mem]

12 Wie is deman die lust heeft in
het leven,q

Die genoeg dagen liefheeft
om het goede te zien?r

 [Noen]

13 Beveilig uw tong voor wat
slecht is,s

En uw lippen voor het spre-
ken van bedrog.a

� [Sa�mekh]

14 Keer u af van wat slecht is en
doe wat goed is;b

Zoek vrede en streef die na.c

� [�A�jin]

15 De ogen van Jehovah zĳn [ge-
wend] naar de rechtvaar-
digen,d

En zĳn oren naar hun hulp-
geschreeuw.e

� [Pe’]

16 Het aangezicht van Jehovah
is tegen hen die doen wat
slecht is,f

Om hun vermelding van de
aarde zelf af te snĳden.g

� [Tsa·dh
¯
e�]

17 Zĳ riepen luid, en Jehovah
zelf hoorde,h

En uit al hun noden heeft
hĳ hen bevrĳd.i

� [Q
¯
of ]

18 Jehovah is nabĳ de gebroke-
nen van hart;j

En de verbrĳzelden van geest
redt hĳ.k

� [R
¯
esj ]

19 Talrĳk zĳn de rampspoeden
van de rechtvaardige,l

Maar uit die alle bevrĳdt Je-
hovah hem.m

� [Sjin]

20 Hĳ behoedt al zĳn beenderen;
Niet

´
e

´
en ervan is gebroken.n

� [Taw]

21 Rampspoed zal de g
´
oddeloze

ter dood brengen;o

En juist zĳ die de rechtvaar-
dige haten, zullen voor
schuldig gehouden wor-
den.p

22 Jehovah verlost de ziel van
zĳn knechten;q

En geenvanhen die tot hem
hun toevlucht nemen, zal
voor schuldig gehouden
worden.r
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Van D _avid.

35 Verdedig toch mĳn zaak,
o Jehovah, tegenover
mĳn tegenpartĳen;a

Strĳd tegen hen die mĳ
bestrĳden.b

2 Grĳp de beukelaar en het gro-
te schild,c

En sta toch op, mĳ te hulp,d

3 En trek de speer en de dubbele
bĳl om hen die mĳ achter-
volgen tegemoet te gaan.e

Zeg tot mĳn ziel: „Ik benuw
redding.”f

4 Mogen beschaamden te schan-
de worden wie mĳn ziel
zoeken.g

Mogen achterwaarts wĳken
en schaamrood worden
wie rampspoed tegen mĳ
beramen.h

5 Mogen zĳ als kaf voordewind
worden,i

En laat Jehovah’s engel [hen]
voortdrĳven.j

6 Laat hun weg tot duisternis
en glibberige plaatsenwor-
den,k

En laat Jehovah’s engel hen
achtervolgen.

7 Want zonder reden hebben zĳ
hun vangnetkuil voor mĳ
verborgen;l

Zonder reden hebben zĳ die
voor mĳn ziel gegraven.m

8 Laat het verderf over hem ko-
men zonder dat hĳ het
weet,n

En laat zĳn eigen net dat
hĳ verborgen heeft, hem
vangen;o

Laat hemer ten verderve in
vallen.p

9 Maar laat mĳn eigen ziel blĳ
zĳn in Jehovah;q

Laat haar uitbundige vreug-
de hebben in zĳn redding.r

10 Ja, laten al mĳn beenderen
zeggen:s

„O Jehovah, wie is als gĳ,t

Die de ellendige bevrĳdt van
wie sterker is dan hĳ,u

En de ellendige en arme
van degene die hem be-
rooft?”v

11 Gewelddadige getuigen staan
op;a

Wat ik niet geweten heb,
vragen zĳ mĳ.b

12 Zĳ vergelden mĳ kwaad voor
goed,c

Smartelĳke beroving voor
mĳn ziel.d

13 Wat mĳ betreft, wanneer zĳ
ziek werden, was mĳn
kleding een zak,e

Met vasten kwelde ik mĳn
ziel,f

En op mĳn boezem placht
mĳn eigen gebed terug te
keren.g

14 Als om een metgezel, als om
een broer van mĳ,h

Zo liep ik rond als iemand
die rouwt om een moe-
der.i

Bedroefd boog ik mĳ neer.
15 Maar bĳ mĳn kreupel gaan

verheugden zĳ zich en ver-
gaderden zich;j

Zĳ verzamelden zich tegen
mĳ,k

Terwĳl zĳ [mĳ] neersloegen
zonder dat ik het wist;l

Zĳ verscheurden [mĳ] en
zwegen niet stil.m

16 Onder de afvalligen, die spot-
ten om een koek,n

Was er een geknars van hun
tanden, ja, tegen mĳ.o

17 O Jehovah, hoe lang zult gĳ
[het] blĳven aanzien?p

Breng mĳn ziel toch weder
van hun verwoestingen,q

Ja, mĳn eniger van de jonge
leeuwen met manen.

18 Ik wil u prĳzen in de grote
gemeente;s

Onder een talrĳk volk zal ik
u loven.t

19 O mogen zĳ die zonder grond
mĳn vĳanden zĳn, zich
niet over mĳ verheugen;u

Wat hen betreft die mĳ zon-
der reden haten, laten zĳ
niet met het oog knip-
pen.v

20 Want niet van vrede spreken
zĳ;w
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Maar tegen de stillen der
aarde

Blĳven zĳ bedrieglĳke din-
gen beramen.a

21 En zĳ sperren tegen mĳ hun
mond wĳd open.b

Zĳ hebben gezegd: „Ha! Ha!
ons oog heeft [het] ge-
zien.”c

22 Gĳ hebt [het] gezien, o Jeho-
vah.d Blĳf niet zwĳgen.e

O Jehovah, houd u niet ver
van mĳ.f

23 Ontwaak toch en word toch
wakker voor mĳn recht,g

O mĳn God, ja Jehovah, voor
mĳn rechtsgeding.h

24 Richt mĳ naar uw rechtvaar-
digheid, o Jehovah, mĳn
God,i

En mogen zĳ zich niet over
mĳ verheugen.j

25 O mogen zĳ niet in hun hart
zeggen: „Ha, onze ziel!”k

Mogen zĳ niet zeggen: „Wĳ
hebben hem verzwolgen.”l

26 Laten te zamen beschaamd
en schaamrood wordenm

Wie verheugd zĳn overmĳn
rampspoed.n

Laten met schaamte en
schande bekleed wordeno

wie een groot air tegen
mĳ aannemen.p

27 Laten een vreugdegeroep
aanheffen en zichverheu-
gen wie behagen schep-
pen in mĳn rechtvaardig-
heid,q

En laten zĳ voortdurend zeg-
gen:r

„Jehovah worde grootge-
maakt, die behagen heeft
in de vrede van zĳn
knecht.”s

28 En laat mĳn eigen tong met
gedempte stem van uw
rechtvaardigheid gewa-
gen,t

Van uw lof de gehele dag.u

Aan de leider.
Van Jehovah’s knecht, D _avid.

36 De uitspraak van overtre-
ding is voor de goddelo-
ze in het binnenste van
zĳn hart;v

Geen angst voor God staat
hem voor ogen.w

2 Want hĳ heeft te glad jegens
zichzelf gehandeld in zĳn
eigen ogena

Om zĳn dwaling te ontdek-
ken ten einde [die] te ha-
ten.b

3 De woorden van zĳn mond
zĳn schadelĳkheid en be-
drog;c

Hĳ heeft opgehouden inzicht
te hebben om het goede te
doen.d

4 Dat wat schadelĳk is, blĳft hĳ
op zĳn bed beramen.e

Hĳ stelt zich op een weg die
niet goed is.f

Wat slecht is, verwerpt hĳ
niet.g

5 O Jehovah, uw liefderĳke goed-
heid is in de hemel;h

Uw getrouwheid reikt tot de
wolken.i

6 Uw rechtvaardigheid is als de
bergen Gods;j

Uw rechterlĳke beslissing is
een grote waterdiepte.k

Mens en dier redt gĳ, o Je-
hovah.l

7 Hoe kostbaar is uw liefderĳke
goedheid, o God!m

Enhet zĳn demensenzonen
die een toevlucht zoeken
in de schaduw van uw
vleugels.n

8 Zĳ drinken tot verzadiging
toe van het vette van uw
huis;o

En van de stroom van uw
geneugten laat gĳ hen
drinken.p

9 Want bĳ u is de bron van het
leven;q

Door licht vanu kunnenwĳ
licht zien.r

10 Bestendig uw liefderĳke goed-
heid jegens hen die u ken-
nen,s

En uw rechtvaardigheid je-
gens hen die oprecht van
hart zĳn.t

11 O moge de voet van de hoog-
moed niet [tegen] mĳ ko-
men;u
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Wat dehand der goddelozen
betreft, laat die mĳ niet
tot een zwerveling ma-
ken.a

12 Daar zĳn de beoefenaars van
wat schadelĳk is, geval-
len;b

Zĳ zĳn neergestoten en niet
in staat geweest op te
staan.c

Van D _avid.

� [’A�lef ]

37 Betoon u niet verhit over
de boosdoeners.d

Wees niet afgunstig op
hen die onrechtvaar-
digheid bedrĳven.e

2 Want als gras zullen zĳ snel
verdorren,f

En als groen nieuwgras zul-
len zĳ verwelken.g

� [B
¯
eth]

3 Vertrouw op Jehovah en doe
het goede;h

Verblĳf op de aarde en han-
del met getrouwheid.i

4 Schep ook heerlĳke verruk-
king in Jehovah,j

En hĳ zal u de bedenvanuw
hart geven.k

� [Gi�mel ]

5 Wentel uw weg op Jehovah,l

En verlaat u op hem,m en
hĳzelf zal handelen.n

6 En hĳ zal stellig uw recht-
vaardigheid te voorschĳn
doen komen als het licht
zelf,o

En uw gerechtigheid als de
middag.p

� [Da�leth]

7 Bewaar het stilzwĳgen voor
Jehovahq

En wacht vol verlangen op
hem.r

Betoon u niet verhit over
iemand die zĳn weg suc-
cesvol maakt,s

Over de man die [zĳn] denk-
beelden volvoert.t

� [He’]

8 Laat af van toorn en laat de
woede varen;u

Betoon u niet verhit enkel
om kwaad te doen.v

9 Want de boosdoeners zelf zul-
len afgesneden worden,a

Maar wie op Jehovah hopen,
d
´
ı
´
e zullen de aarde bezit-

ten.b

� [Waw]

10 En nog maar een korte tĳd en
de goddeloze zal er niet
meer zĳn;c

En gĳ zult stellig acht ge-
ven op zĳn plaats, en hĳ
zal er niet zĳn.d

11 De zachtmoedigen daarente-
gen zullen de aarde bezit-
ten,e

En zĳ zullen inderdaad hun
heerlĳke verrukking vin-
den in de overvloed van
vrede.f

� [Za�jin]

12 De goddeloze smeedt snode
plannen tegen de recht-
vaardige,g

En knarst tegen hem de
tanden.h

13 Jehovah zelf zal hem uitla-
chen,i

Want hĳ ziet stellig dat zĳn
dag zal komen.j

� [Ch
¯
eth]

14 Een zwaard hebben de god-
delozen getrokken en zĳ
hebben hun boog gespan-
nen,k

Om de ellendige en arme te
doen vallen,l

Om af te slachten wie op-
recht zĳn in [hun] weg.m

15 Hun eigen zwaard zal in hun
hart dringen,n

En hun eigen bogen zullen
gebroken worden.o

	 [T
¯
eth]

16 Beter is het weinige van de
rechtvaardigep

Dan de overvloed van de
vele goddelozen.q

17 Want het zĳn de armen van
de goddelozen die gebro-
ken zullen worden,r
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Sp 30:9; 1Ti 6:6; q Sp 15:16; Pr 2:26; r Job 38:15;
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Maar Jehovah zal de recht-
vaardigen steunen.a


 [J
¯
odh]

18 Jehovah is zich bewust van
de dagen der onberispelĳ-
ken,b

En hun erfdeel — het zal
zelfs tot onbepaalde tĳd
blĳven.c

19 Zĳ zullen niet beschaamd
worden in tĳd van ramp-
spoed,d

En in dagen van hongers-
nood zullen zĳ verzadigd
worden.e

� [Kaf ]

20 Want de goddelozen, d
´
ı
´
e zul-

len vergaan,f

En de vĳandenvan Jehovah
zullen zĳn als de kostbaar-
heid der weidevelden;

Zĳ moeten aan hun eind ko-
men.g In rook moeten zĳ
aan hun eind komen.h

� [La�medh]

21 De goddeloze leent en betaalt
niet terug,i

Maar de rechtvaardige be-
toont gunst en geeft ge-
schenken.j

22 Want de door hem gezegen-
den, d

´
ı
´
e zullen de aarde

bezitten,k

Maar degenen over wie door
hem kwaad wordt afge-
roepen, zullen worden af-
gesneden.l

� [Mem]

23 Door Jehovah zĳn zelfs de
schreden van een fysiek
sterke man bereid,m

En in zĳn weg heeft Hĳ be-
hagen.n

24 Al valt hĳ, hĳ zal niet worden
neergeslingerd,o

Want Jehovah steunt zĳn
hand.p

 [Noen]

25 Eens was ik een jonge man,
ook ben ik oud geworden,q

En toch heb ik geen recht-
vaardige volkomen verla-
ten gezien,r

Noch zĳn nageslacht zoe-
kende brood.s

26 De gehele dag betoont hĳ
gunst en leent uit,a

En zo komt zĳn nageslacht
in aanmerking voor een
zegen.b

� [Sa�mekh]

27 Keer u af van wat slecht is en
doe wat goed is,c

En verblĳf zo tot onbepaal-
de tĳd.d

28 Want Jehovah heeft gerech-
tigheid lief,e

En hĳ zal zĳn loyalen niet
verlaten.f

� [�A�jin]

Tot onbepaalde tĳd zullen zĳ
stellig worden behoed;g

Maar wat het nageslacht van
de goddelozen betreft, zĳ
zullen inderdaad worden
afgesneden.h

29 De rechtvaardigen, d
´
ı
´
e zullen

de aarde bezitten,i

En zĳ zullen er eeuwig op
verblĳven.j

� [Pe’]

30 Het is de mond van de recht-
vaardige die met gedemp-
te stem wĳsheid uit,k

En zĳntong is het die spreekt
wat recht is.l

31 De wet van zĳn God is in zĳn
hart;m

Zĳn schreden zullen niet
wankelen.n

� [Tsa·dh
¯
e�]

32 De goddeloze loert op de
rechtvaardigeo

En zoekt hem ter dood te
brengen.p

33 Wat Jehovah betreft, hĳ zal
hem niet in diens hand la-
ten,q

En hĳ zal hem niet schul-
dig verklarenwanneer hĳ
wordt geoordeeld.r

� [Q
¯
of ]

34 Hoop op Jehovah en houd zĳn
weg,s

En hĳ zal u verhogen om de
aarde in bezit te nemen.t
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Wanneer de goddelozen wor-
den afgesneden, zult gĳ
[het] zien.a

� [R
¯
esj ]

35 Ik heb de goddeloze gezien als
een tiranb

En zich uitbreidend als een
lommerrĳke [boom] op
eigen grond.c

36 En toch verdween hĳ voorts,
en zie, hĳ was er niet;d

En ik bleef hem zoeken, en
hĳ werd niet gevonden.e

� [Sjin]

37 Let op de onberispelĳke en
houd de oprechte in het
oog,f

Want de toekomst van [die]
man zal vredig zĳn.g

38 Maar de overtreders, d
´
ı
´
e zul-

len stellig te zamen wor-
den verdelgd;h

De toekomst der goddelo-
zen zal inderdaad worden
afgesneden.i

� [Taw]

39 En de redding der rechtvaar-
digen is van Jehovah af-
komstig;j

Hĳ is hunvesting in tĳdvan
nood.k

40 En Jehovah zal hen helpen en
hun ontkoming verschaf-
fen.l

Hĳ zal hun ontkoming ver-
schaffen van de goddelo-
zen en hen redden,m

Omdat zĳ tot hem hun toe-
vlucht hebben genomen.n

Een melodie van D _avid,
om in herinnering te brengen.

38 O Jehovah, wĳs mĳ niet
terecht in uw veront-
waardiging,o

En corrigeer mĳ niet in
uw woede.p

2 Want uweigen pĳlen zĳn diep
in mĳ gedrongen,q

En op mĳ is uw hand neer-
gedaald.r

3 Er is geen gave plek aan mĳn
vlees vanwege uw open-
lĳke veroordeling.s

Er is geen vrede in mĳn
beenderen vanwege mĳn
zonde.a

4 Want mĳn eigen dwalingen
zĳn mĳ boven het hoofd
gestegen;b

Als een zware vracht zĳn ze
te zwaar voor mĳ.c

5 Mĳn wonden zĳn stinkend
geworden, ze hebben ge-
etterd,

Vanwege mĳn dwaasheid.d

6 Ik ben ontdaan geworden, ik
heb mĳ uitermate diep
neergebogen;e

De gehele dag heb ik be-
droefd rondgelopen.f

7 Want zelfs mĳn lendenen zĳn
vol brand geworden,

En er is geen gave plek aan
mĳn vlees.g

8 Ik ben lamgeslagen en ben
bovenmate verbrĳzeld;

Ik heb gebruld wegens het
gekerm van mĳn hart.h

9 O Jehovah, al mĳn begeren is
voor uw aangezicht,

En mĳn zuchten is voor u
niet verborgen.i

10 Mĳn eigen hart heeft hevig
geklopt, mĳn kracht heeft
mĳ verlaten,

En ook is het licht van mĳn
eigen ogen niet bĳ mĳ.j

11 Wat degenen die mĳ liefheb-
ben en mĳn metgezellen
betreft, zĳ blĳven zichver-
re houdenvan mĳn plaag,k

En zelfsmĳnnaaste kennis-
sen hebben zich op een af-
stand gehouden.l

12 Maar zĳ die mĳn ziel zoeken,
spannen strikken,m

En zĳ die op mĳn rampspoed
uit zĳn, hebben over on-
heilen gesproken,n

En bedrog blĳven zĳ de hele
dag mompelen.o

13 Wat mĳ betreft, als een dove
placht ik niet te luisteren;p

En als een stomme placht
ik mĳn mond niet open te
doen.q

14 En ik werd als een man die
niet hoorde,
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En in mĳn mond waren geen
tegenargumenten.

15 Want op u, o Jehovah, wacht-
te ik;a

Gĳzelf hebt voorts geant-
woord, o Jehovah, mĳn
God.b

16 Want ik zei: „Anders zouden
zĳ zich over mĳ verheu-
gen;c

Wanneer mĳn voet wankel-
de,d zouden zĳ stellig een
groot air tegen mĳ aanne-
men.”e

17 Want ik stond op het punt om
kreupel te gaan,f

En mĳn smart was voortdu-
rend v

´
o

´
or mĳ.g

18 Want ik ging over mĳn eigen
dwaling vertellen;h

Ik werd bezorgd vanwege
mĳn zonde.i

19 En mĳn vĳanden die in leven
zĳn, werden machtig,j

En zĳ die mĳ zonder grond
haatten, werden talrĳk.k

20 En zĳ vergolden mĳ kwaad
voor goed;l

Zĳ bleven mĳ weerstaan in
ruil voor mĳn najagen van
wat goed is.m

21 Verlaat mĳ niet, o Jehovah.
O mĳn God, blĳf niet ver

van mĳ.n

22 Snel mĳ toch te hulp,o

O Jehovah, mĳn redding.p

Aan de leider van Jed _uthun.q

Een melodie van D _avid.

39 Ik zei: „Ik wil mĳn wegen
behoedenr

Om niet te zondigen met
mĳn tong.s

Ik wil een muilband als
wacht voor mĳn eigen
mond leggen,t

Zolang er een goddeloze
tegenover mĳ is.”u

2 Ik verstomde met stilzwĳ-
gen;v

Ik hield mĳ stil van wat
goed is,w

En de smart waarin ik ver-
keerde, werd tot taboe ge-
maakt.

3 Mĳn hart werd heet in mĳn
binnenste;x

Tĳdens mĳn zuchten bleef
het vuur branden.

Ik sprak met mĳn tong:
4 „Laat mĳ, o Jehovah, mĳn

einde weten,a

En de maat van mĳn dagen
— wat die is,b

Opdat ik moge weten hoe
vergankelĳk ik ben.c

5 Zie! Gĳ hebt mĳn dagen slechts
weinige gemaakt;d

En mĳn levensduur is als
niets voor uw ogen.e

Waarlĳk, iedere aardse mens,
ookal staat hĳvast, is niets
dan een ademtocht.f Sela.

6 Waarlĳk, als een schaduw-
beeld wandelt een man
rond.g

Waarlĳk, tevergeefs zĳn zĳ
onstuimig.h

Men stapelt dingen op en
weet niet wie ze zal ver-
garen.i

7 En nu, waarop heb ik gehoopt,
o Jehovah?

Mĳn verwachting gaat naar
u uit.j

8 Bevrĳd mĳ van al mĳn over-
tredingen.k

Stel mĳ niet tot een smaad
voor de persoon zonder
verstand.l

9 Ik bleef stom;m ik kon mĳn
mond niet opendoen,n

Want gĳzelf hebt gehan-
deld.o

10 Neem uw plaag van mĳ weg.p

Als gevolg van de vĳandig-
heid van uw hand ben ik-
zelf aan mĳn eind geko-
men.q

11 Met terechtwĳzingen tegen
dwaling hebt gĳ de mens
gecorrigeerd,r

En gĳ verteert zĳn begeer-
lĳke dingen net zoals een
mots dat doet.

Waarlĳk, iedere aardse mens
is een ademtocht.t Sela.

12 Hoor toch mĳn gebed, o Jeho-
vah,
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En leen aan mĳn hulpge-
schreeuw toch het oor.a

Bewaar bĳ mĳn tranen niet
het stilzwĳgen.b

Want ik ben slechts een inwo-
nende vreemdeling bĳ u,c

Een bĳwoner, gelĳk al mĳn
voorvaders.d

13 Wend uw blik van mĳ af, op-
dat ik moge opfleurene

Voordat ik heenga en niet
meer ben.”f

Aan de leider.
Van D _avid, een melodie.

40 Ik heb vurig op Jehovah ge-
hoopt,g

En daarom heeft hĳ [zĳn
oor] tot mĳ geneigd en
mĳn hulpgeschreeuw
gehoord.h

2 Voorts bracht hĳ mĳ ook om-
hoog uit een bruisende
kuil,i

Uit het slĳk van [het] be-
zinksel.j

Daarna stelde hĳ mĳn voeten
op een steile rots;k

Hĳ bevestigde mĳn schre-
den stevig.l

3 Verder legde hĳ in mĳn mond
een nieuw lied,

Een lofzang aan onze God.m

Velen zullen [het] zien en zul-
len vrezen,n

En zĳ zullen op Jehovahver-
trouwen.o

4 Gelukkig is de fysiek sterke
man die Jehovah tot zĳn
vertrouwenheeft gesteldp

En die zĳn aangezicht niet
heeft gewend tot uitda-
gende mensen,

Noch tot hen die tot leugens
vervallen.q

5 Vele dingen hebt gĳzelf ge-
daan,r

O Jehovah, mĳn God, ja, uw
wonderwerken en uw ge-
dachten jegens ons;s

Niemand is met u te verge-
lĳken.t

Zou ik geneigd zĳn [erover] te
vertellen en te spreken,

Ze zĳn te talrĳk geworden
om ze te kunnen verha-
len.u

6 In slachtoffer en offergave
hebt gĳ geen behagen ge-
had;a

Deze oren van mĳ hebt gĳ
geopend.b

Brandoffer en zondeoffer
hebt gĳ niet gevraagd.c

7 Met het oog daarop zei ik:
„Zie, ik ben gekomen,d

In de boekrol staat over mĳ
geschreven.e

8 In het doenvan uw wil, o mĳn
God, heb ik behagen ge-
schept,f

En uw wet is in mĳn inwen-
dige delen.g

9 Ik heb het goede nieuws van
rechtvaardigheid verteld
in de grote gemeente.h

Zie! Mĳn lippen weerhoud
ik niet.i

O Jehovah, gĳzelf weet dat
heel goed.j

10 Uw rechtvaardigheid heb ik
niet in mĳn hart bedekt.k

Uw getrouwheid en uw red-
ding heb ik bekendge-
maakt.l

Ik heb uw liefderĳke goed-
heid en uw waarachtig-
heid niet verheeld in de
grote gemeente.”m

11 Gĳzelf, o Jehovah, onthoud
mĳ uw medelĳden niet.n

Ja, latenuw liefderĳke goed-
heid en uw waarachtig-
heid mĳ voortdurend be-
veiligen.o

12 Want rampspoeden hebben
mĳ omgeven totdat ze niet
meer te tellen waren.p

Meer dwalingen van mĳ
hebben mĳ achterhaald
dan ik kon overzien;q

Zewerden talrĳker dan de ha-
ren van mĳn hoofd,r

En mĳn eigen hart heeft mĳ
verlaten.s

13 Moge het u welgevallig zĳn,
o Jehovah, mĳ te bevrĳ-
den.t

O Jehovah, snel mĳ toch te
hulp.u

t Ps 25:17; u Ps 38:22; Ps 50:15; Ps 70:1.
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14 Mogen te zamen beschaamd
en schaamrood wordena

Wie mĳn ziel zoeken om
haar weg te vagen.b

Mogen achterwaarts wĳken
en te schande worden wie
behagen hebben in mĳn
rampspoed.c

15 Laten star van ontzetting wor-
den als gevolg van hun
schaamted

Wie tot mĳ zeggen: „Ha!
Ha!”e

16 Laten in u uitbundige vreug-
de hebben en zich verheu-
gen,f

Allen die u zoeken.g

Mogen voortdurend zeggen:
„Jehovah worde grootge-
maakt”,h

Zĳ die de redding door u
liefhebben.i

17 Maar ik ben ellendig en arm.j

Jehovah zelf neemt mĳ in
aanmerking.k

Gĳ zĳt mĳn hulp en Degene
die mĳ ontkoming ver-
schaft.l

O mĳn God, wees niet te
laat.m

Aan de leider.
Een melodie van D _avid.

41 Gelukkig is een ieder die de
geringe consideratie be-
toont;n

Op de dag van rampspoed
zal Jehovah hem ontko-
ming verschaffen.o

2 Jehovah zelf zal hem behoe-
den en hem in het leven
houden.p

Hĳ zal gelukkig geprezen
worden op de aarde;q

En gĳ kunt hemonmogelĳk
aan de ziel van zĳn vĳan-
den overleveren.r

3 Jehovah zelf zal hem schragen
op een divan van ziekte;s

Heel zĳn bed zult gĳ stellig
veranderen tĳdens zĳn
ziekte.t

4 Wat mĳ betreft, ik zei: „O Je-
hovah, betoon mĳ gunst.u

Genees toch mĳn ziel, want
ik heb tegen u gezondigd.”v

5 Wat mĳn vĳanden betreft, zĳ
zeggen wat slecht is over
mĳ:a

„Wanneer zal hĳ sterven en
zĳn naam werkelĳk ver-
gaan?”

6 En zo er al iemand komt om
[mĳ] te zien, is het on-
waarheidwat zĳn hart zal
spreken;b

Hĳ zal zich iets schadelĳks
vergaren;

Hĳ zal naar buiten gaan; bui-
ten zal hĳ [erover] spre-
ken.c

7 Allen die mĳ haten, fluiste-
ren onder elkaar eensge-
zind tegen mĳ;d

Zĳ blĳven tegen mĳ bera-
men wat slecht voor mĳ
is:e

8 „Iets nietswaardigs is over
hem uitgestort;f

Nu hĳ zich heeft neerge-
legd, zal hĳ niet weer op-
staan.”g

9 Ook de man die in vrede met
mĳ leefde, op wie ik ver-
trouwde,h

Die mĳn brood at,i heeft
[zĳn] hiel grootgemaakt
tegen mĳ.j

10 Wat u betreft, o Jehovah, be-
toon mĳ gunst en richt mĳ
op,k

Opdat ik het hun kan ver-
gelden.l

11 Hieraan weet ik werkelĳk dat
gĳ behagen in mĳ hebt
gevonden,

Dat mĳn vĳand niet in
triomf over mĳ juicht.m

12 Wat mĳ betreft, wegens mĳn
rechtschapenheid hebt gĳ
mĳ ondersteund,n

En gĳ zult mĳ tot onbepaal-
de tĳdvoor uwaangezicht
stellen.o

13 Gezegend zĳ Jehovah, de God
van _Isra

¨
el,p

Van onbepaalde tĳd, ja, tot
onbepaalde tĳd.q

Amen en Amen.r

q 1Kr 16:36; Opb 7:12; r Ps 72:19; 1Kor 14:16.

PSALM40

a Ps 31:17

Ps 35:4

Ps 70:2

Ps 71:13

b Mt21:38

c Ps 9:3

d Ps 70:3

Ps 73:19

e Ps 35:25

f Ps 13:5

Ps 68:3

g De4:29

Ps 70:4

h Ps 35:27

Lu 1:46

i Ps 3:8

Ps 85:9

j Ps 70:5

k 1Pe 5:7

l Ps 54:4

Jes 50:7

Heb 13:6

m Ps 143:7

�����������������������������

PSALM41

n De15:7

Ps 112:9

Sp 14:21

Sp 22:9

o Ps 37:39

p Ps 145:20

Jer 45:5

q Ps 128:1

Mt 5:7

Lu 1:48

r Ps 27:12

2Pe 2:9

s 2Kon 20:5

Ps 103:3

t Fil 2:27

u Ps 32:5

Ps 51:1

v Ps 6:2

Ps 38:3

Ps 147:3

Sp 28:13

�����������������������������

2ekolom

a Ps 102:8

b Ps 12:2

Sp 26:24

c Mt26:61

d Sp 16:28

Ro 1:29

2Kor 12:20

e Ps 31:13

Ps 56:5

f Ps 101:3

g Ps 3:2

Ps 71:11

h 2Sa 15:12

Job 19:19

Ps 55:13

i Ob 7

j Mr 14:18

Jo 13:18

Jo 13:26

k Ps 57:1

l Ps 18:37

m Ps 31:8

Ps 124:6

Jer 20:13

n Job 1:1

Ps 25:21

Sp 2:7

Sp 10:29

o Ps 34:15

Ps 140:13

p 1Kr 29:10

Lu 1:68

745 Gebed tĳdens ziekte PSALM 40:14–41:13



Aan de leider.
Maskil voor de zonen van K _orach.a

42 Zoals de hinde die verlangt
naar de waterstromen,

Zoverlangt mĳn eigen ziel
naar u, o God.b

2 Mĳn ziel dorst inderdaad naar
God,c naar de levende God.d

Wanneer zal ik komen en
voor God verschĳnen?e

3 Mĳn tranen zĳn mĳ tot voedsel
geworden, dag en nacht,f

Terwĳl [men] de gehele dag
tot mĳ zegt: „Waar is uw
God?”g

4 Aan deze dingen wil ik den-
ken, en ik wil mĳn ziel in
mĳ uitstorten.h

Want ik placht mĳ voort
te bewegen in de dichte
drom,

Ik placht langzaam voor
hen uit te lopen naar het
huis van God,i

Met de stem van vreugdege-
roep en dankzegging,j

Van een feestvierende me-
nigte.k

5 Waarom zĳt gĳ wanhopig,
o mĳn ziel,l

En waarom zĳt gĳ onstui-
mig in mĳ?m

Wacht op God,n

Want ik zal hem alsnog prĳ-
zen als de grootse redding
van mĳn persoon.o

6 O mĳn God, mĳn eigen ziel is
wanhopig in mĳ.p

Daarom denk ik aan u,q

Vanuit het Jordaanland en
[vanaf] de toppen van de
H _ermon,r

Vanaf de kleine berg.s

7 Waterdiepte roept tot water-
diepte

Bĳ het geluid van uw [wa-
ter]stromen.

Al uw brandingen en uw gol-
vent —

Over mĳ zĳn ze heen gesla-
gen.u

8 Overdag zal Jehovah zĳn lief-
derĳke goedheid gebie-
den,v

En ’s nachts zal zĳn lied bĳ
mĳ zĳn;a

Er zal een gebed zĳn tot de
God van mĳn leven.b

9 Ik wil tot God, mĳn steile rots,c

zeggen:
„Waarom zĳt gĳ mĳ verge-

ten?d

Waarom loop ik bedroefd
rond wegens de onder-
drukking van de vĳand?”e

10 Met moord tegen mĳn been-
deren hebben zĳ die van
vĳandschap jegens mĳ
blĳk geven, mĳ gesmaad,f

Terwĳl zĳ de gehele dag tot
mĳ zeggen: „Waar is uw
God?”g

11 Waarom zĳt gĳ wanhopig,
o mĳn ziel,h

En waarom zĳt gĳ onstui-
mig in mĳ?i

Wacht op God,j

Want ik zal hem alsnog prĳ-
zen als de grootse redding
van mĳn persoon en als
mĳn God.k

43 Richt mĳ,l o God,
En voer toch mĳn rechts-

gedingm tegen een natie
die niet loyaal is.

Moogt gĳ mĳ van de man
van bedrog en onrecht-
vaardigheid ontkoming
verschaffen.n

2 Want gĳ zĳt de God van mĳn
vesting.o

Waarom hebt gĳ mĳ versto-
ten?

Waarom loop ik bedroefd
rond wegens de onder-
drukking door de vĳand?p

3 Zend uw licht en uw waarheid
uit.q

Mogen d
´
ı
´
e mĳ geleiden.r

Mogen ze mĳ brengen naar
uw heilige berg en naar
uw grootse tabernakel.s

4 En ik wil komen tot het altaar
van God,t

q Job 29:3; Ps 40:11; Sp 6:23; r Ps 5:8; Ps 27:11;

Ps 143:10; s 1Kr 16:1; Ps 3:4; Ps 78:68; t Ps 84:3;

Heb 13:10.
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Tot God, mĳn uitbundige
verheuging.a

En ik wil u prĳzen op de
harp, o God, mĳn God.b

5 Waarom zĳt gĳ wanhopig,
o mĳn ziel,c

En waarom zĳt gĳ onstui-
mig in mĳ?

Wacht op God,d

Want ik zal hem alsnog prĳ-
zen als de grootse redding
van mĳn persoon en als
mĳn God.e

Aan de leider.
Van de zonen van K _orach.f Maskil.

44 O God, met onze oren heb-
ben wĳ het gehoord,

Onze voorvaders zelf heb-
ben het ons verhaald,g

De activiteit die gĳ in hun
dagen hebt verricht,h

In de dagen van weleer.i

2 Gĳzelf hebt door uw hand
zelfs nati

¨
en verdreven,j

En gĳ hebt toen hen [ervoor
in de plaats] geplant.k

Gĳ hebt voorts nationale
groepen verbroken en ze
weggezonden.l

3 Want niet door hun eigen
zwaard hebben zĳ het land
in bezit genomen,m

Enniet hun eigen armheeft
hun redding gebracht.n

Want hetwas uw rechterhand
en uw armo en het licht
van uw aangezicht,

Omdat gĳ een welgevallen
in hen hadt.p

4 Gĳzelf zĳt mĳn Koning, o God.q

Gebied grootse redding voor
J _akob.r

5 Door u zullenwĳ zelfs onze te-
genstanders neerstoten;s

In uw naam zullen wĳ ver-
treden wie tegen ons op-
staan.t

6 Want niet op mĳn boog bleef
ik vertrouwenu

En niet mĳn zwaard bracht
mĳ redding.v

7 Want gĳ hebt ons van onze
tegenstanders gered,w

En zĳ die ons intens haat-
ten, hebt gĳ beschaamd
gemaakt.x

8 In God willen wĳ de gehele
dag roemen,a

En tot onbepaalde tĳd zul-
len wĳ uw naam prĳzen.b

Sela.
9 Maar nu hebt gĳ ons versto-

ten en blĳft gĳ ons te
schande maken,c

En gĳ trekt niet uit met
onze legers.d

10 Gĳ laat ons voortdurend ach-
terwaarts wĳken voor de
tegenstander,e

En juist degenen die ons in-
tens haten, hebben zich
door plundering verrĳkt.f

11 Gĳgeeft ons over als schapen,
als iets eetbaars,g

En onder de nati
¨
en hebt gĳ

ons verstrooid.h

12 Gĳ verkoopt uw volk voor iets
dat geen enkele waarde
heeft,i

En gĳ hebt geen vermogen
verworven door de prĳs
voor hen.

13 Gĳ stelt ons tot een smaad
voor onze buren,j

Tot bespotting en beschim-
ping voor wie rondom ons
zĳn.k

14 Gĳ stelt ons tot een spreek-
woord onder de nati

¨
en,l

Tot een hoofdschudden on-
der de nationale groepen.m

15 De gehele dag staat mĳn
schande mĳ voor ogen,

En de schaamte van mĳn
eigen gezicht heeft mĳ
bedekt,n

16 Wegens de stem van degene
die smaadt en schimpend
spreekt,

Wegens de vĳand en degene
die zĳn wraak neemt.o

17 Dit alles is over ons gekomen,
en wĳ zĳn u niet verge-
ten,p

En wĳ hebben niet bedrieg-
lĳk gehandeld in uw ver-
bond.q

18 Ons hart is niet trouweloos
achterwaarts geweken,r

Noch wĳken onze schreden
af van uw pad.s
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19 Want gĳ hebt ons verbrĳzeld
op de plaats der jakhalzen,a

En gĳ overdekt ons met die-
pe schaduw.b

20 Indien wĳ de naam van onze
God hebben vergeten,

Of onze handpalmen uitbrei-
dennaar eenvreemde god,c

21 Zal God zelf dat niet uitvor-
sen?d

Want hĳ is op de hoogte van
de geheimenvan het hart.e

22 Maar om uwentwil zĳn wĳ de
gehele dag gedood;

Wĳ zĳn gerekendals slacht-
schapen.f

23 Ontwaak toch. Waarom blĳft
gĳ slapen, o Jehovah?g

Word tochwakker. Blĳf niet
voor eeuwig verstoten.h

24 Waarom houdt gĳ zelfs uw
aangezicht verborgen?

Waarom vergeet gĳ onze el-
lende en onze verdruk-
king?i

25 Want onze ziel heeft zich in
het stof neergebogen;j

Onze buik heeft aan de aar-
de gekleefd.

26 Sta toch op, ons te hulp,k

En verlos ons ter wille van
uw liefderĳke goedheid.l

Aan de leider, op „De lelies”.
Van de zonen van K _orach. Maskil.
Een lied van de geliefde vrouwen.

45 Mĳn hart is geroerd door
een aangename zaak.m

Ik zeg: „Mĳn werken be-
treffen een koning.”n

Moge mĳn tong de stift
zĳno van eenvaardig af-
schrĳver.p

2 Gĳ zĳt inderdaad schonerdan
de mensenzonen.q

Aanminnigheid is op uw lip-
pen uitgestort.r

Daarom heeft God u tot on-
bepaalde tĳd gezegend.s

3 Gord uw zwaardt aan [uw] dĳ,
o machtige,u

[Met] uw waardigheid en uw
pracht.v

4 En ga in uw pracht voort tot
succes;w

Rĳd voor de zaak van waar-
heiden ootmoed [en] recht-
vaardigheid,a

En uw rechterhand zal u
onderrichten in vrees in-
boezemende dingen.b

5 Uw pĳlen zĳn scherp — vol-
ken blĳven onder u val-
lenc —

In het hart van de vĳanden
van de koning.d

6 God is uw troon tot onbepaal-
de tĳd, ja, voor eeuwig;e

De scepter van uw koning-
schap is een scepter van
recht.f

7 Gĳ hebt rechtvaardigheid lief-
gehadg en gĳ haat godde-
loosheid.h

Daarom heeft God, uw God,i

u gezalfdj met de olie van
uitbundige vreugde,k meer
dan uw deelgenoten.l

8 Al uw klederen zĳn mirre en
alo

¨
ehout [en] kassie;m

Vanuit het grootse ivorenn

paleis hebben snaarinstru-
menten u verheugd.

9 Koningsdochterso zĳn onder
uw dierbare vrouwen.

De gemalinp heeft zich aan
uw rechterhand gesteld in
goud van _Ofir.q

10 Luister, o dochter, en zie, en
neig uw oor;

En vergeet uw volk en het
huis van uw vader.r

11 En de koning zal naar uw
schoonheid verlangen,s

Want hĳ is uw heer;t

Buig u dus voor hem neer.u

12 De dochter van T_yrus even-
eens, met een geschenkv —

De rĳken van het volk zul-
len uw eigen aangezicht
vermurwen.w

13 De koningsdochter is een en
al heerlĳkheid daarbin-
nen [in het huis];x

Haar kleding heeft gouden
zettingen.

14 In geweven kledĳ zal zĳ tot de
koning worden geleid.y

De maagden in haar gevolg
als haar metgezellinnen
worden tot u gebracht.z

y Opb 19:8; Opb 21:2; z Hgl 2:7; Hgl 5:9; Hgl 6:1.
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15 Zĳ zullen worden gebracht
met vreugdebetoon en
blĳdschap;

Zĳ zullen het paleis van de
koning binnentreden.

16 In de plaats van uw voor-
vadersa zullen uw zonen
blĳken te zĳn,b

Die gĳ tot vorsten zult aan-
stellen op de gehele aarde.c

17 Ik wil uw naam vermelden in
alle toekomstige geslach-
ten.d

Daarom zullenvolkenu prĳ-
zen tot onbepaalde tĳd, ja,
voor eeuwig.

Aan de leider.
Van de zonen van K _orach,e

op „De meisjes”. Een lied.

46 God is voor ons een toe-
vlucht en sterkte,f

Een hulp die gemakkelĳk
te vinden is in benauwd-
heden.g

2 Daarom zullen wĳ niet vre-
zen, al ondergaat de aarde
een veranderingh

En al wankelen de bergen
[en vallen ze] in het hart
van de uitgestrekte zee;i

3 Al zĳn haar wateren onstui-
mig, schuimen [ze] over,j

Al schudden de bergen bĳ
haar geweld.k Sela.

4 Er is een rivier waarvan de
stromen de stad van God
verheugen,l

De hoogheilige, grootse ta-
bernakel van de Allerhoog-
ste.m

5 God is in het midden van [de
stad];n ze zal niet aan
het wankelen worden ge-
bracht.o

God zal haar helpen bĳ het
aanbreken van de mor-
gen.p

6 De nati
¨
en werden onstuimig,q

de koninkrĳken wankel-
den;

Hĳ liet zĳn stem weerklin-
ken, waarop de aarde ver-
smolt.r

7 Jehovah der legerscharen is
met ons;s

DeGodvan J _akob is ons een
veilige hoogte.t Sela.

8 Komt, aanschouwt de activi-
teiten van Jehovah,a

Hoe hĳ verbazingwekkende
gebeurtenissen op de aar-
de heeft gesteld.b

9 Hĳ doet oorlogen ophouden
tot het uiteinde der aar-
de.c

De boog verbreekt hĳ en hĳ
slaat de speer werkelĳk
aan stukken;d

De wagens verbrandt hĳ in
het vuur.e

10 „Geeft U gewonnen en weet
dat ik God ben.f

Ik zal stellig verhoogd wor-
den onder de nati

¨
en,g

Ik zal stellig verhoogd wor-
den op de aarde.”h

11 Jehovah der legerscharen is
met ons;i

DeGodvan J _akob is ons een
veilige hoogte.j Sela.

Aan de leider.
Van de zonen van K _orach.

Een melodie.

47 Al GIJ volken, klapt in de
handen.k

Juicht God in triomf toe
met het geschal van
vreugdegeroep.l

2 Want Jehovah, de Allerhoog-
ste, is vrees inboezemend,m

Een groot Koning over de
gehele aarde.n

3 Hĳ zal volken onder ons on-
derwerpeno

En nationale groepen onder
onze voeten.p

4 Hĳ zal ons erfdeel voor ons
uitkiezen,q

De trots van J _akob, die hĳ
heeft liefgehad.r Sela.

5 God is opgestegen met ge-
juich,s

Jehovah met hoorngeschal.t

6 Bezingt God met melodie
¨
en,

speelt melodie
¨
en.u

Bezingt onze Koning met
melodie

¨
en, speelt melo-

die
¨
en.

7 Want God is Koning over de
gehele aarde;v

Speelt melodie
¨
en, daarbĳ

met doorzicht handelend.w
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8 God is koning geworden over
de nati

¨
en.a

God zelf heeft plaats geno-
men op zĳn heilige troon.b

9 Ja, de edelen der volken heb-
ben zich vergaderd,c

[Met] het volk van de God
van _Abraham.d

Want aan God behoren de
schilden der aarde toe.e

Hĳ is zeer hoog verheven.f

Een lied.
Een melodie van de zonen van K _orach.g

48 Jehovah is groot en zeer te
lovenh

In de stad van onze God,i

[op] zĳn heilige berg.j

2 Schoon door [zĳn] verheven-
heid, de uitbundige vreug-
de van heel de aarde,k

Is de berg S _ion aan de afge-
legen zĳden van het noor-
den,l

De stad van de grote Ko-
ning.m

3 In haar woontorens is God
zelf bekend geworden als
een veilige hoogte.n

4 Want zie! de koningen zelf
zĳn volgens afspraak sa-
mengekomen,o

Zĳ zĳn gezamenlĳk voorbĳ-
getrokken.p

5 Zĳzelf zagen; [en] daarom
stonden zĳ verbaasd.

Zĳ raakten ontsteld, zĳ wer-
den in paniek op de vlucht
gejaagd.q

6 Louter beving greep hen daar
aan,r

Wee
¨
en als van een barende

vrouw.s

7 Met een oostenwind doet gĳ de
schepen van T _arsis schip-
breuk lĳden.t

8 Juist zoals wĳ gehoord hebben,
zo hebben wĳ gezienu

In de stad van Jehovah der
legerscharen, in de stad
van onze God.v

God zelf zal haar tot onbe-
paalde tĳd stevig bevesti-
gen.w Sela.

9 Wĳ hebben uw liefderĳke goed-
heid overpeinsd, o God,x

In het midden van uw tem-
pel.y

10 Zoals uw naam,a o God, zo is
uw lof

Tot aan de grenzen der aarde.
Uw rechterhand is vol van

louter rechtvaardigheid.b

11 Moge de berg S _ionc zich ver-
heugen,

Mogen de onderhorige plaat-
senvan J _uda blĳ zĳn,d van-
wege uw rechterlĳke be-
slissingen.e

12 Gaat rond S _ion en trekt erom-
heen,f

Telt zĳn torens.g

13 Richt UW hart op zĳn wal.h

Inspecteert zĳnwoontorens,
Opdat GIJ het aan het toe-

komstige geslacht kunt
verhalen.i

14 Want deze God is onze God tot
onbepaalde tĳd, ja, voor
eeuwig.j

Hĳzelf zal ons leiden totdat
[wĳ] sterven.k

Aan de leider.
Van de zonen van K _orach.l

Een melodie.

49 Hoort dit, al GIJ volken.
Leent het oor, al GIJ bewo-

ners van het samenstel
van dingen,m

2 Zowel GIJ mensenzonen als
GIJ mannenzonen,

Gĳ rĳke en gĳ arme te za-
men.n

3 Mĳn eigen mond zal dingen
van wĳsheid spreken,o

En de meditatie van mĳn
hart zal zĳn over dingen
van verstand.p

4 Tot een spreukachtige rede
zal ik mĳn oor neigen;q

Op een harp zal ik mĳn
raadsel ontvouwen.r

5 Waarom zou ik bevreesd zĳn
in dagen van kwaad,s

[Wanneer] zelfs de dwaling
van mĳn verdringers mĳ
omringt?t

6 Zĳ die op hun middelen voor
levensonderhoudvertrou-
wen,u
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En die zich op de overvloed
van hun rĳkdom blĳven
beroemen,a

7 Niet
´
e

´
en van hen kan zelfs

ook maar een broeder op
enigerlei wĳze loskopen,b

Noch God een losprĳs voor
hem geven

8 (En de loskoopprĳs voor hun
ziel is zo kostbaarc

Dat die tot onbepaalde tĳd
heeft opgehouden),

9 Zodat hĳ nog voor eeuwig zou
leven [en] de kuil niet zou
zien.d

10 Want hĳ ziet dat zelfs de wĳ-
zen sterven,e

De verstandeloze en de re-
deloze vergaan te zamen,f

En zĳ moeten hun middelen
voor levensonderhoud aan
anderen nalaten.g

11 Hun innerlĳke wens is dat
hun huizen tot onbepaal-
de tĳd mogen blĳven,h

Hun verblĳven van geslacht
tot geslacht.i

Zĳ hebben hun landerĳen
naar hun namen genoemd.j

12 En toch kan de aardse mens,
ook al is hĳ in aanzien,
niet blĳvend verwĳlen;k

Hĳ is inderdaad te verge-
lĳken met de beesten die
zĳn vernietigd.l

13 Dit is de weg van hen die met
verstandeloosheid behept
zĳn,m

En van degenen die na hen
komen, die een welgeval-
len hebben in hun eigen
woorden. Sela.

14 Als schapen zĳn zĳ voor
Sje _o _ol zelf bestemd;n

Ja, de dood zal hen weiden;o

En de oprechten zullen hen
in de morgen in onderwor-
penheid hebben,p

En hun gedaante moet weg-
teren;q

Sje _o _ol in plaats van een ver-
hevenwoning is voor ieder
[van hen].r

15 Maar God zelf zal mĳn ziel uit
de handvan Sje _o _ol verlos-
sen,s

Want hĳ zal mĳ ontvangen.
Sela.

16 Wees niet bevreesd omdat een
man rĳkdom verwerft,a

Omdat de heerlĳkheid van
zĳn huis toeneemt,b

17 Want bĳ zĳn dood kan hĳ vol-
strekt niets meenemen;c

Zĳn heerlĳkheid zal niet te
zamen met hemzelf afda-
len.d

18 Want tĳdens zĳn leven bleef
hĳ zĳn eigen ziel zege-
nene

(En men zal u prĳzen omdat
gĳ uzelf goed doet);f

19 [Zĳn ziel] komt ten slotte
slechts tot het geslacht
van zĳn voorvaders.g

Nooit meer zullen zĳ het
licht zien.h

20 De aardse mens, ook al is hĳ
in aanzien, die geen ver-
stand heeft,i

Is inderdaad te vergelĳken
met de beesten die zĳn
vernietigd.j

Een melodie van _Asaf.k

50 De Goddelĳke,l God, Jeho-
vah,m heeft zelf gespro-
ken,n

En hĳ roept voorts de aar-
de,o

Van de opgang der zon tot
haar ondergang.p

2 Uit S _ion, volmaakt in schoon-
heid,q is God zelf in licht-
glans verschenen.r

3 Onze God zal komen en kan
onmogelĳk het stilzwĳgen
bewaren.s

V
´
o

´
or hem uit verslindt een
vuur,t

En rondom hem is het bui-
tengewoon stormachtig
weer geworden.u

4 Hĳ roept tot de hemel daar-
boven en tot de aarde,v

Om gericht te houden over
zĳn volk:w

5 „Vergadert mĳ mĳn loyalen,x

Die mĳn verbond sluiten
over slachtoffer.”y

u Ps 97:4; v De 4:36; De 30:19; De 32:1; Jes 1:2;

w Mi 6:2; Heb 10:30; x De 33:3; 2Kr 29:20; Ps
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6 En de hemel vertelt van zĳn
rechtvaardigheid,a

Want God zelf is Rechter.b

Sela.
7 „Luister toch, o mĳn volk, en

ik wil spreken,c

O _Isra
¨
el, en ik wil tegen u

getuigen.d

Ik ben God, uw God.e

8 Niet aangaande uw slacht-
offers wĳs ik u terecht,f

Noch [aangaande] uw volle-
dige brandoffers, [die] be-
stendig v

´
o

´
or mĳ [zĳn].g

9 Ik wil geen stier uit uw huis
nemen,h

[Noch] bokken uit uw kooien.
10 Want aan mĳ behoort al het

wild gedierte van het woud
toe,i

De beesten op duizend ber-
gen.j

11 Ik ken elk gevleugeld schep-
sel van de bergen heel
goed,k

En het gewemel van dieren
ophet openveld is bĳmĳ.l

12 Indien ik honger had, zou ik
het u niet zeggen;

Want aan mĳ behoren het
productieve landm en zĳn
volheid toe.n

13 Zal ik het vlees van sterke
[stieren] eten,o

En soms het bloed van bok-
ken drinken?p

14 Breng God dankzegging als
uw slachtoffer,q

En betaal de Allerhoogste
uw geloften;r

15 En roep mĳ aan op de dag der
benauwdheid.s

Ik zal u verlossen, en gĳ zult
mĳ verheerlĳken.”t

16 Maar tot de goddeloze zal God
moeten zeggen:u

„Wat voor recht hebt gĳ om
mĳn voorschriften op te
sommen,v

En mĳnverbond inuw mond
te nemen?w

17 Zie, gĳ — gĳ hebt streng on-
derricht gehaat,x

En gĳ blĳft mĳn woorden
achter u werpen.y

18 Wanneer gĳ ook maar een
dief zaagt, waart gĳ zelfs
ingenomen met hem;z

En uw deel was met over-
spelers.a

19 Uw mond hebt gĳ laten gaan
in slechtheid,b

En uw tong laat gĳ aan be-
drog verbonden blĳven.c

20 Gĳ zit neer [en] spreekt tegen
uw eigen broeder,d

Ten nadele van de zoon van
uw moeder stelt gĳ een
gebrek aan de kaak.e

21 Deze dingen hebt gĳ gedaan,
en ik bewaarde het stil-
zwĳgen.f

Gĳ hebt u ingebeeld dat ik
beslist wel zo zou worden
als gĳ.g

Ik zal u terechtwĳzen,h en
ik wil orde op zaken stel-
len voor uw ogen.i

22 Begrĳpt dit, alstublieft, GIJ

Godvergeters,j

Opdat ik [U] niet verscheur
zonder dat er ook maar
een bevrĳder is.k

23 Wie dankzegging als zĳn
slachtoffer brengt, d

´
ı
´
e

verheerlĳkt mĳ;l

En wat degene betreft die
eenvastgesteldeweg aan-
houdt,

Ik zal hem stellig de redding
door God doen zien.”m

Aan de leider. Een melodie van D _avid.
Toen de profeet N _athan bĳ hem kwam
nadat hĳ betrekkingen met Baths _eban

had gehad.

51 Betoon mĳ gunst, o God,
naar uw liefderĳke
goedheid.o

Wis naar de overvloed
van uw barmhartighe-
den mĳn overtredingen
uit.p

2 Was mĳ grondig van mĳn
dwaling,q

En reinig mĳ zelfs van mĳn
zonde.r

3 Want mĳn overtredingen ken
ikzelf,s
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En mĳn zonde is voortdu-
rend v

´
o

´
or mĳ.a

4 Tegen u, u alleen, heb ik ge-
zondigd,b

En wat kwaad is in uw ogen
heb ik gedaan,c

Opdat gĳ rechtvaardig moogt
blĳken te zĳn wanneer gĳ
spreekt,d

Opdat gĳ zuiver moogt zĳn
wanneer gĳ oordeelt.e

5 Zie! Met dwaling werd ik
met barenswee

¨
en voort-

gebracht,f

En in zonde heeft mĳn moe-
der mĳ ontvangen.g

6 Zie! In waarachtigheid in de
inwendige delen hebt gĳ
behagen geschept;h

En moogt gĳ [mĳn] verbor-
gen binnenste louterwĳs-
heid doen kennen.i

7 Moogt gĳ mĳ met hysop zui-
veren van zonde, opdat ik
rein moge zĳn;j

Moogt gĳ mĳ wassen, opdat
ik zelfs witter dan sneeuw
moge worden.k

8 Moogt gĳ mĳ uitbundige vreug-
de en verheuging doen ho-
ren,l

Opdat de beenderen die gĳ
verbrĳzeld hebt, blĳ mo-
gen zĳn.m

9 Verberg uw aangezicht voor
mĳn zonden,n

En wis zelfs al mĳn dwalin-
gen uit.o

10 Schep in mĳ zelfs een zuiver
hart, o God,p

En leg in mĳ een nieuwe,
standvastige geest.q

11 Werp mĳ niet weg van voor
uw aangezicht;r

En uw heilige geest, o neem
die niet van mĳ weg.s

12 Schenk mĳ toch weer de uit-
bundige vreugde van de
redding door u,t

En moogt gĳ mĳ ook met
een gewillige geest steu-
nen.u

13 Ik wil overtreders uw wegen
leren,v

Opdat zelfs zondaars rechts-
omkeert mogen maken
tot u.w

14 Bevrĳd mĳ van bloedschuld,a

o God, de God van mĳn
redding,b

Opdat mĳn tong vreugdevol
over uw rechtvaardigheid
moge vertellen.c

15 O Jehovah, moogt gĳ deze lip-
pen van mĳ openen,d

Opdat mĳn eigen mond uw
lof moge vertellen.e

16 Want gĳ schept geen behagen
in slachtoffer — anders
zou ik [het] geven;f

In een volledig brandoffer
hebt gĳ geen welgeval-
len.g

17 De slachtoffers aan God zĳn
een gebroken geest;h

Een gebroken enverbrĳzeld
hart, o God, zult gĳ niet
verachten.i

18 Doe in uw goede wil toch w
´
el

aan S _ion;j

Moogt gĳ de muren van Je-
r _uzalem bouwen.k

19 In dat geval zult gĳ behagen
hebben in slachtoffers van
rechtvaardigheid,l

In brandoffer en volledig of-
fer;m

In dat geval zullen er stie-
ren worden geofferd op
uw eigen altaar.n

Aan de leider. Maskil. Van D _avid, toen
de Edomiet D _o

¨
eg kwam en voorts aan

Saul bericht bracht en tot hem zei dat
D _avid in het huis van Achim _elech ge-
komen was.o

52Waarom beroemt gĳ u op
slechtheid, o gĳ machti-
ge?p

De liefderĳke goedheid
van God duurt de gehe-
le dag.q

2 Onheilen beraamt uw tong,
scherpgeslepen als een
scheermes,r

Bedrieglĳk werkend.s

3 Gĳ hebt het slechte meer lief-
gehad dan het goede,t

h 2Kon 22:19; Ps 34:18; Jes 57:15; Lu 18:13;

i 2Kr 33:13; Ps 22:24; Ps 119:58; Sp 28:13; Lu

15:22; j Ps 102:16; Jes 62:1; k Da 9:25; Mi 7:11;

l Mal 3:3; m Ps 4:5; Ro 12:1; n Ho 14:2;
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Leugen meer dan het spre-
ken van rechtvaardig-
heid.a Sela.

4 Gĳ hebt alle verslindende
woorden liefgehad,b

O gĳ bedrieglĳke tong.c

5 God zelf zal u dan ook voor
eeuwig afbreken;d

Hĳ zal u neerslaan enu weg-
rukken uit [uw] tent,e

En hĳ zal u stellig ontworte-
len uit het land der leven-
den.f Sela.

6 En de rechtvaardigen zullen
[het] zien en bevreesd zĳn,g

En zĳ zullen over hem la-
chen.h

7 Ziedaar de fysiek sterke man
die God niet tot zĳn ves-
ting stelt,i

Maar die vertrouwt op de
overvloed van zĳn rĳk-
dom,j

Die beschutting zoekt in
door hem [aangerichte]
onheilen.k

8 Maar ik zal zĳn als een lom-
merrĳke olĳfbooml in Gods
huis;

Ik vertrouw werkelĳk op de
liefderĳke goedheid van
God, tot onbepaalde tĳd,
ja, voor eeuwig.m

9 Ik wil u tot onbepaalde tĳd
prĳzen, want gĳ zĳt han-
delend opgetreden;n

En ik zal op uw naam ho-
pen, want die is goed, in
tegenwoordigheid van uw
loyalen.o

Aan de leider over M _ahalath.p Maskil.
Van D _avid.

53 De persoon zonder ver-
stand heeft in zĳn hart
gezegd:

„Er is geen Jehovah.”q

Zĳ hebben verderfelĳk ge-
handeld en hebben ver-
foeilĳk gehandeld in on-
rechtvaardigheid;r

Er is niemand die het goe-
de doet.s

2 Wat God betreft, vanuit de
hemel heeft hĳ neerge-
zien op de mensenzonen,t

Om te zien of er iemand be-
staat die inzicht heeft,
iemand die Jehovah zoekt.a

3 Allen zĳn zĳ achterwaarts ge-
weken, zĳ zĳn [allen] te
zamen verdorven;b

Er is niemand die het goede
doet,c

Zelfs niet
´
e

´
en.

4 Heeft dan geen van de be-
oefenaars vanwat schade-
lĳk is, kennis verkregen,d

Die mĳn volk opeten zoals
zĳ brood hebben gegeten?e

Zĳ hebben zelfs Jehovah
niet aangeroepen.f

5 Daar werden zĳ met grote
angst vervuld,g

Waar klaarblĳkelĳk geen
angst was geweest;h

Want God zelf zal stellig de
beenderenverstrooienvan
al wie zich tegen u legert.i

Gĳ zult [hen] stellig be-
schaamd doen staan, want
Jehovah zelf heeft henver-
worpen.j

6 O dat uit S _ion de grootse red-
ding van _Isra

¨
el mocht da-

gen!k

Wanneer Jehovah de gevan-
genen van zĳn volk laat
terugkeren,l

Moge J _akob dan blĳ zĳn,
moge _Isra

¨
el zich verheu-

gen.m

Aan de leider, op snaarinstrumenten.
Maskil. Van D _avid. Toen de Zifieten
binnenkwamen en voorts tot Saul zei-
den: „Houdt D _avid zich niet bĳ ons
verborgen?”n

54 O God, red mĳ door uw
naam,o

En moogt gĳ met uw
machtmĳn zaak beplei-
ten.p

2 O God, hoor mĳn gebed;q

Leen toch het oor aan de
woorden van mĳn mond.r

h Le 26:17; Le 26:36; Sp 28:1; i Ez 6:5; j 2Kon

17:20; Ps 35:4; Jer 6:30; k Ps 20:2; Jes 12:6; l Ps
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3 Want vreemden zĳn tegen
mĳ opgestaan,

En tirannen die werkelĳk
mĳn ziel zoeken.a

Zĳ hebben zich God niet
voor ogen gesteld.b Sela.

4 Zie! God is mĳn helper;c

Jehovah is onder hen die
mĳn ziel steunen.

5 Hĳ zal het kwaad aan mĳn
vĳanden vergelden;d

Breng hen in uw waarach-
tigheid tot zwĳgen.e

6 In gewilligheidwil ik u slacht-
offers brengen.f

Ik zal uwnaamprĳzen, o Je-
hovah, want die is goed.g

7 Want uit alle nood heeft hĳ
mĳ bevrĳd,h

En mĳn oog heeft op mĳn
vĳanden gezien.i

Aan de leider, op snaarinstrumenten.
Maskil. Van D _avid.

55 Leen toch het oor, o God,
aan mĳn gebed;j

En verberg u niet voor
mĳn verzoek om gunst.k

2 Schenk toch aandacht aan mĳ
en antwoord mĳ.l

Ik word rusteloos heen en
weer gedreven door mĳn
bezorgdheid,m

En ik kan niet anders dan
van ongerustheid blĳk ge-
ven,

3 Vanwege de stem van de
vĳand, wegens de druk
van de goddeloze.n

Want zĳ blĳven op mĳ neer-
werpenwat schadelĳk is,o

En in toorn koesteren zĳ
een vĳandige gezindheid
jegens mĳ.p

4 Mĳn eigen hart krimpt in mĳ
van pĳn ineen,q

En de verschrikkingen van
de dood zelf zĳn opmĳ ge-
vallen.r

5 Vrees, ja, louter beving be-
kruipt mĳ,s

En siddering overdekt mĳ.
6 En ik blĳf zeggen: „O had

ik maar vleugels als een
duif!t

Ik zou wegvliegen en [el-
ders] verblĳven.u

7 Zie! Ik zou ver weg vluchten;a

Ik zou in de wildernis over-
nachten.b — Sela —

8 Ik zou mĳ haasten naar een
plaats van ontkoming voor
mĳ

Tegen de voortgestuwde
wind, tegen de orkaan.”c

9 Verwar, o Jehovah, verdeel hun
tong,d

Want ik heb gewelden gere-
detwist gezien in de stad.e

10 Dag en nacht gaan zĳ erom-
heen op haar muren;f

En schadelĳkheid en moeite
zĳn daarbinnen.g

11 Onheilen zĳn daarbinnen;
En van haar openbare plein

zĳn verdrukking en be-
drog niet geweken.h

12 Want het was niet een vĳand
die mĳ ging smaden;i

Anders zou ik het kunnen
verdragen.

Het was geen intense hater
van mĳ die een groot air
tegen mĳ aannam;j

Anders kon ik mĳ voor hem
verbergen.k

13 Maar gĳ waart het, een sterfe-
lĳk mens die als mĳn ge-
lĳke was,l

Iemand die vertrouwd met
mĳ was en mĳn kennis,m

14 Want wĳ genoten altĳd zoe-
te vertrouwelĳke omgang
met elkaar;n

Naar het huis van Godwan-
delden wĳ altĳd in de
dichte drom.o

15 [Dat] er verwoestingen over
hen [komen]!p

Laat hen levend in Sje _o _ol
neerdalen;q

Want tĳdens hun inwonen-
de vreemdelingschap zĳn
er slechte dingen in hun
binnenste geweest.r

16 Wat mĳ betreft, ik zal tot God
roepen;s

En Jehovah zelf zal mĳ red-
den.t

n Sp 3:32; o Ps 42:4; p Ps 9:6; Ps 59:13; Ps 69:25;
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17 ’s Avonds en ’s morgens en
’s middags kan ik niet an-
ders dan van bezorgdheid
blĳk geven en ik kreun,a

En hĳ hoort mĳn stem.b

18 Hĳ zal mĳn ziel stellig verlos-
sen [en] in vrede [stellen]
van de strĳd die er tegen
mĳ is,c

Want met velen zĳn zĳ te-
gen mĳ gekomen.d

19 God zal horen en hen ant-
woorden,e

Ja, Hĳ die [op de troon] ge-
zeten is zoals in het ver-
ledenf — Sela —

Hen bĳ wie geen veranderin-
gen zĳng

En die God niet hebben ge-
vreesd.h

20 Hĳ heeft zĳn handen uitge-
stoken tegen hen die met
hem in vrede zĳn;i

Hĳ heeft zĳn verbond ont-
wĳd.j

21 Gladder dan boter zĳn [de
woorden van] zĳn mond,k

Maar zĳn hart is geneigd tot
strĳd.l

Zĳn woorden zĳn zachter dan
olie,m

Maar het zĳn getrokken
zwaarden.n

22 Werp uw last op Jeh
´
ovah,o

En hĳzelf zal u schragen.p

Nooit zal hĳ toelaten dat de
rechtvaardige wankelt.q

23 Maar gĳzelf, o God, zult hen
doen neerdalen in de diep-
ste kuil.r

Wat de mannen van bloed-
schuld en bedrog betreft,
zĳ zullen het niet tot de
helft van hun dagen bren-
gen.s

Maarwatmĳ aangaat, ik zal
op u vertrouwen.t

Aan de leider, op „De stomme duif”
onder hen die ver verwĳderd zĳn. Van
D _avid. Miktam. Toen de Filistĳnen
hem in Gathu grepen.

56 Betoon mĳ gunst, o God,
want de sterfelĳke mens
heeft begerig naar mĳ
gegrepen.v

De gehele dag strĳdend,
blĳft hĳ mĳ verdruk-
ken.a

2 Mĳnvĳanden hebben de gehe-
le dag voortdurend bege-
rig [naar mĳ] gegrepen,b

Want het zĳn er velen die
hooghartig tegen mĳ strĳ-
den.c

3 Op welke dag ik ook bevreesd
word, ik voor mĳ zal op

´
u

vertrouwen.d

4 In eendracht met God zal ik
zĳn woord loven.e

Op God heb ik mĳnvertrou-
wen gesteld; ik zal niet
bevreesd zĳn.f

Wat kan vlees mĳ doen?g

5 De gehele dag blĳven zĳ mĳn
persoonlĳke aangelegen-
heden schaden;

Al hun gedachten zĳn tegen
mĳ ten kwade.h

6 Zĳ vallen aan, zĳ verbergen
zich,i

Zĳ blĳven van hun kant
zelfs mĳn schreden gade-
slaan,j

Terwĳl zĳ op mĳn ziel heb-
ben gewacht.k

7 Werp hen wegens [hun] scha-
delĳkheid weg.l

Stort in toorn zelfs de vol-
ken neer, o God.m

8 Dat ik een vluchteling ben,
hebt gĳzelf bericht.n

Doe mĳn tranen toch in uw
leren zak.o

Zĳn ze niet in uw boek?p

9 In die tĳd zullen mĳn vĳan-
den achterwaarts wĳken,
op de dag dat ik roep;q

Dit weet ik heel goed, dat
God v

´
o

´
or mĳ is.r

10 In eendracht met Gods zal ik
[zĳn] woord loven;

In eendracht met Jehovah
zal ik [zĳn] woord loven.t

11 Op God heb ik mĳn vertrou-
wen gesteld. Ik zal niet
bevreesd zĳn.u

j Ps 37:32; Lu 20:20; k Ps 59:3; Ps 71:10; l Ps

92:7; m Ps 55:15; Jer 18:23; n 1Sa 27:1; o Ps 39:12;

Ps 126:5; p Ps 139:16; Mal 3:16; q Ps 18:40; Ps

27:2; r Jes 8:10; Ro 8:31; s Jes 45:14; Jer 12:3; Jo

10:38; Jo 17:21; t Ps 56:4; u Ps 27:1; Jes 51:7.
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Wat kan de aardse mens mĳ
doen?a

12 Opmĳ, oGod, rusten geloften
aan u.b

Ik zal u uitingen van dank-
zegging brengen.c

13 Want gĳ hebt mĳn ziel van de
dood bevrĳdd —

[Hebt gĳ] mĳn voeten
niet voor struikelen [be-
hoed]?e —

Opdat [ik] voor het aange-
zicht van God kanwande-
len in het licht der leven-
den.f

Aan de leider. „Verderf niet.” Van
D _avid. Miktam. Toen hĳ wegens Saul
de wĳk nam in de grot.g

57 Betoon mĳ gunst, o God,
betoon mĳ gunst,h

Want tot u heeft mĳn ziel
haar toevlucht geno-
men;i

En in de schaduw van uw
vleugels zoek ik een
toevlucht totdat de on-
heilen voorbĳtrekken.j

2 Ik roep tot God, de Allerhoog-
ste, tot de [ware] God die
wegens mĳ een eind [aan
hen] maakt.k

3 Hĳ zal vanuit de hemel zen-
den en mĳ redden.l

Hĳ zal degene die begerig
naar mĳ grĳpt,m stellig
verwarren. Sela.

God zal zĳn liefderĳke goed-
heid en zĳn waarachtig-
heid zenden.n

4 Mĳn ziel is te midden van
leeuwen;o

Ik kan niet anders dan neer-
liggen onder verslinders,
[ja,] de mensenzonen,

Wier tanden speren en pĳlen
zĳn,p

En wier tong een scherp
zwaard is.q

5 O wees verheven boven de he-
melen, o God;r

Uw heerlĳkheid zĳ over
heel de aarde.s

6 Een net hebben zĳ voor mĳn
schreden bereid;t

Mĳn ziel is neergebogen.u

Zĳ hebben voor mĳn aange-
zicht een valkuil gedol-
ven;

Zĳ zĳn er midden in geval-
len.a Sela.

7 Mĳn hart is standvastig,
o God,b

Mĳn hart is standvastig.
Ik wil zingen en melodie

¨
en

spelen.c

8 Ontwaak toch, o mĳn heer-
lĳkheid;d

Ontwaak toch, o snaarin-
strument; ook gĳ, o harp.e

Ik wil de dageraad wekken.
9 Ik zal u prĳzen onder de vol-

ken, o Jehovah;f

Ik zal u met melodie
¨
en be-

zingen onder de nationale
groepen.g

10 Want uw liefderĳke goedheid
is groot tot aan dehemel,h

En uw waarachtigheid tot
aan de wolkenhemel.i

11 Verhef u toch boven de heme-
len, o God;j

Uw heerlĳkheid zĳ over
heel de aarde.

Aan de leider. „Verderf niet.”
Van D _avid. Miktam.

58 Kunt GIJ [in UW] verstom-
ming werkelĳk nog
over rechtvaardigheid
spreken?k

Kunt GIJ nog naar recht
oordelen, o GIJ mensen-
zonen?l

2 Hoezeer beoefent GIJ met het
hart veeleer volslagen on-
rechtvaardigheid op de
aarde,m

[En] baant GIJ de weg voor
niets dan het geweld van
UW handen!n

3 De goddelozen zĳn al ontaard
vanaf de moederschoot;o

Zĳ hebben gedoold vanaf de
buik;

Zĳ spreken leugens.p

4 Hun gif is als het gif van de
slang,q

Doof als de cobra die haar
oor toesluit,r

m Pr 3:16; Jer 22:17; Mi 3:9; n Ps 94:20; Jes 10:1;

o Ps 51:5; Jes 48:8; p Ps 5:6; Jo 8:44; q Ps 140:3;

Ro 3:13; Jak 3:8; r Jes 43:8.
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5 Die niet zal luisteren naar de
stem der bezweerders,a

Ook al is een wĳs persoon
bezig door banspreuken te
binden.b

6 O God, sla hun tandenuit hun
mond.c

Verbreek zelfs de kakenvan
jonge leeuwen met ma-
nen, o Jehovah.

7 Mogen zĳ oplossen als in wa-
teren die weglopen;d

Moge hĳ [de boog voor] zĳn
pĳlen spannen terwĳl zĳ
ineenstorten.e

8 Als een wegsmeltende slak
loopt hĳ;

Als een misgeboorte van
een vrouw zullen zĳ stel-
lig de zon niet aanschou-
wen.f

9 Voordat UW potten de [aan-
gestoken] doornstruik be-
merken,g

Zowel het levende groen als
dat wat brandt, zal hĳ hen
als een stormachtigewind
wegvoeren.h

10 De rechtvaardige zal zich ver-
heugen omdat hĳ de wraak
heeft aanschouwd.i

Zĳn schreden zal hĳ baden
in het bloedvan de godde-
loze.j

11 En de mensen zullen zeggen:k

„Waarlĳk, er is vrucht voor
de rechtvaardige.l

Waarlĳk, er bestaat een God
die als rechter optreedt op
de aarde.”m

Aan de leider. „Verderf niet.” Van
D _avid. Miktam. Toen Saul [boden]
zond en zĳ het huis bleven bewaken
om hem ter dood te brengen.n

59 Bevrĳd mĳ van mĳn vĳan-
den, o mĳn God;o

Moogt gĳ mĳ beschermen
tegen hen die tegen mĳ
opstaan.p

2 Bevrĳd mĳ vande beoefenaars
van wat schadelĳk is,q

En red mĳ van mannen aan
wie bloedschuld kleeft.

3 Want zie! zĳ hebben geloerd
op mĳn ziel;r

Sterken doen een aanval op
mĳ,a

Niet om enige opstandig-
heid van mĳn zĳde of eni-
ge zonde van mĳn zĳde,
o Jehovah.b

4 Hoewel er geen dwaling is,
schieten zĳ toe en maken
zich gereed.c

Ontwaak toch wanneer ik
roep en zie.d

5 En gĳ, o Jehovah God der le-
gerscharen, zĳt de God
van _Isra

¨
el.e

Word toch wakker om uw
aandacht op alle nati

¨
en te

richten.f

Betoon geen der schadelĳke
verraders gunst.g Sela.

6 ’s Avonds komen zĳ steeds te-
rug;h

Zĳ blĳven blaffen als een
hondi en gaan de stad
rond.j

7 Zie! Zĳ doen [woorden] op-
borrelen met hun mond;k

Zwaarden zĳn op hun lippen,l

Want wie luistert er?m

8 Maar gĳzelf, o Jehovah, zult
hen uitlachen;n

Gĳ zult alle nati
¨
en bespot-

ten.o

9 O mĳn Sterkte, op u wil ik
voortdurend acht slaan;p

Want God is mĳn veilige
hoogte.q

10 De God van liefderĳke goed-
heid ten opzichte van mĳ
zal mĳ zelf tegemoet ko-
men;r

God zelf zal mĳ op mĳn
vĳanden doen zien.s

11 Dood hen niet, opdat mĳn
volk [het] niet vergeet.t

Doe hen door uw vitale
kracht omdolen,u

En stort hen neer, o ons
schild, Jehovah,v

12 [Om] de zonde van hun mond,
het woord van hun lip-
pen;w

Enmogen zĳ gevangenwor-
den in hun trots,x

t Re 1:6; Pr 9:5; u Ge 4:12; Ez 12:15; v Ge 15:1;

De 33:29; Job 40:12; Ps 3:3; w Ps 64:8; Sp 12:13;

Sp 18:7; x Sp 8:13; Sp 16:18.
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Ja, om de vervloeking en het
bedrog waaraan zĳ zich
constant schuldig maken.

13 Maak in woede een eind [aan
hen];a

Maak een eind [aan hen],
opdat zĳ er niet meer zĳn;

En mogen zĳ weten dat God
heerst in J _akob tot aan de
einden der aarde.b Sela.

14 En laat hen ’s avonds terug-
komen;

Laat hen blaffen als een hond
en de stad rondgaan.c

15 Laat diezelfden ronddolen om
iets te eten te zoeken;d

Laat hen niet verzadigdwor-
den of overnachten.e

16 Maar wat mĳ aangaat, ik zal
zingen van uw sterkte,f

En ’s morgens zal ik vreug-
devol over uw liefderĳke
goedheid vertellen.g

Want gĳ zĳt voor mĳ een vei-
lige hoogte geblekenh

En een toevluchtsoord op
de dag van mĳn benauwd-
heid.i

17 O mĳn Sterkte, u wil ik bezin-
gen met melodie

¨
en,j

Want God is mĳn veilige
hoogte, de God van liefde-
rĳke goedheid ten opzich-
te van mĳ.k

Aan de leider, op „De lelie der verma-
ning”. Miktam. Van D _avid. Ter onder-
wĳzing.l Toen hĳ strĳd voerde tegen
_Aram-Nahar _a

¨
ım en _Aram-Z _oba, en

J _oab voorts terugkeerde en _Edom
in het Zoutdal versloeg, ja, twaalfdui-
zend [man].m

60 O God, gĳ hebt ons versto-
ten, gĳ hebt een bres in
ons geslagen,n

Gĳ zĳt vertoornd gewor-
den. Moogt gĳ ons toch
herstellen.o

2 Gĳ hebt de aarde doen schud-
den, gĳ hebt haar openge-
spleten.p

Heel toch haar bressen, want
ze heeft gewankeld.q

3 Gĳ hebt uw volk moeilĳkhe-
den doen zien.r

Gĳ hebt ons wĳn doen drin-
ken die ons doet wagge-
len.s

4 Gĳ hebt aan hen die u vrezen,
een signaal gegevena

Om zigzagsgewĳs te vluch-
tenvanwege de boog.Sela.

5 Opdat uw geliefden verlost
mogen worden,b

O red toch met uw rechter-
hand en antwoord ons.c

6 God zelf heeft in zĳn heilig-
heid gesproken:d

„Ik wil uitbundige vreugde
hebben, ik wil S _ichem toe-
delen;e

En de laagvlakte van S _uk-
koth zal ik uitmeten.f

7 G _ilead behoort mĳ toe en Ma-
n _asse behoort mĳ toe,g

En _Efra
¨
ım is de vesting van

degene diemĳ tot hoofd is;
J _uda is mĳn gebiedersstaf.h

8 M _oab is mĳn waspot.i

Over _Edom zal ik mĳn san-
daal werpen.j

Over Filist _ea zal ik in triomf
juichen.”k

9 Wie zal mĳ naar de belegerde
stad brengen?l

Wie zal mĳ stellig tot aan

_Edom leiden?m

10 Zĳt gĳ het niet, o God, die ons
verstoten hebtn

En die niet met onze legers
uittrekt als God?o

11 Verschaf ons toch hulp uit be-
nauwdheid,p

Want redding door de aardse
mens is waardeloos.q

12 Door God zullen wĳ vitale
kracht verwerven,r

En hĳzelf zal onze tegen-
standers vertreden.s

Aan de leider, op snaarinstrumenten.
Van D _avid.

61 Hoor toch, o God, mĳn sme-
kende geroep.t

Schenk toch aandacht aan
mĳn gebed.u

2 Van het uiteinde der aarde zal
ik luid roepen, ja, tot u,
wanneer mĳn hart zwak
wordt.v

q Ps 62:9; Ps 118:8; Ps 146:3; r 2Sa 10:12; Ps
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Moogt gĳ mĳ op een rots lei-
den die hoger is dan ik.a

3 Want gĳ zĳt voor mĳ een toe-
vlucht gebleken,b

Een sterke toren tegenover
de vĳand.c

4 Ik wil voor onbepaalde tĳden
een gast in uw tent zĳn;d

Ik wil mĳn toevlucht nemen
in de schuilplaats van uw
vleugels.e Sela.

5 Want gĳzelf, o God, hebt naar
mĳn geloften geluisterd.f

Gĳ hebt [mĳ] de bezitting
gegeven van hen die uw
naam vrezen.g

6 Dagen zult gĳ toevoegen aan
de dagen van de koning;h

Zĳn jaren zullen zĳn als ge-
slacht na geslacht.i

7 Hĳ zal tot onbepaalde tĳd voor
het aangezicht van God
wonen;j

O beschik liefderĳke goed-
heid en waarachtigheid,
dat die hem mogen bevei-
ligen.k

8 Zo wil ik voor eeuwig uw
naam bezingen met melo-
die

¨
en,l

Om dag aan dag mĳn gelof-
ten te betalen.m

Aan de leider van Jed _uthun.
Een melodie van D _avid.

62Waarlĳk, op God [wacht]
mĳn ziel [in] stilheid.n

Van hem [komt] mĳn red-
ding.o

2 Waarlĳk, hĳ is mĳn rots en
mĳn redding, mĳn veilige
hoogte;p

Ik zal niet te zeer aan
het wankelen worden ge-
bracht.q

3 Hoe lang zult GIJ als een ra-
zende tekeergaan tegen
de man die GIJ zoudt wil-
len vermoorden?r

GIJ zĳt allen als een over-
hellende muur, een stenen
muur die wordt ingeduwd.s

4 Waarlĳk, zĳ geven raad om
[iemand] van zĳn eigen
waardigheid weg te lok-
ken;t

Zĳ hebben welgevallen in
een leugen.a

Met hun mond zegenen zĳ,
maar in hun binnenste
smeken zĳ kwaad af.b Sela.

5 Waarlĳk, wacht stil op God,
o mĳn ziel,c

Want van hem [komt] mĳn
hoop.d

6 Waarlĳk, hĳ is mĳn rots en
mĳn redding, mĳn veilige
hoogte;e

Ik zal niet aan het wankelen
worden gebracht.f

7 Op God rust mĳn redding en
mĳn heerlĳkheid.g

Mĳn sterke rots, mĳn toe-
vlucht is in God.h

8 Vertrouwt te allen tĳde op
hem, o volk.i

Stort UW hart voor hemuit.j

God is voor ons een toe-
vlucht.k Sela.

9 Waarlĳk, de zonen van de
aardse mens zĳn een adem-
tocht,l

De mensenzonen zĳn een
leugen.m

Wanneer zĳ op de weeg-
schaal worden gelegd, zĳn
zĳ allen te zamen lichter
dan een ademtocht.n

10 Stelt UW vertrouwen niet in
afzetterĳ,o

Enwordt niet ĳdel door lou-
ter roof.p

Ingeval de middelen voor
levensonderhoud zouden
gedĳen, zet [er] UW hart
niet [op].q

11 Eenmaal heeft God gespro-
ken, tweemaal heb ik d

´
ıt

gehoord,r

Dat sterkte aan God toebe-
hoort.s

12 Ook liefderĳke goedheid be-
hoort u toe, o Jehovah,t

Want gĳzelf vergeldt een
ieder naar zĳn werk.u

o Sp 14:31; Jes 30:12; p Jes 61:8; q De 6:12; Job

31:24; Ps 52:7; Sp 11:4; Sp 11:28; Sp 23:5; Mt 6:19;
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34:11; Sp 24:12; Jer 32:19; Ez 7:27; Ro 2:6; 2Kor
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20:12; Opb 22:12.
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Een melodie van D _avid, toen hĳ zich
in de wildernis van J _uda bevond.a

63 O God, gĳ zĳt mĳn God, ik
blĳf u zoeken.b

Mĳn ziel dorst werkelĳk
naar u.c

Naar u heeft mĳn vlees een
smachtend [verlangen]
gekregen
In een dor en uitgeput

land, waar geen water
is.d

2 Zo heb ik u aanschouwd in de
heilige plaats,e

Bĳ het zien van uw sterkte
en uw heerlĳkheid.f

3 Want uw liefderĳke goedheid
is beter dan het leven,g

Mĳn eigen lippen zullen zich
prĳzend over u uitlaten.h

4 Zo zal ik u zegenen geduren-
de mĳn leven;i

Inuw naam zal ik mĳn hand-
palmen opheffen.j

5 Als met het beste deel, ja, het
vet, wordt mĳn ziel ver-
zadigd,k

Enmet lippen [vervuld] van
vreugdekreten brengt
mĳn mond lof.l

6 Wanneer ik op mĳn legerste-
de aan u heb gedacht,m

Mediteer ik over u in de
nachtwaken.n

7 Want gĳ zĳt mĳ tot hulp ge-
bleken,o

En in de schaduw van uw
vleugels hef ik een vreug-
degeroep aan.p

8 Mĳn ziel heeft u met ver-
knochtheid gevolgd;q

Uw rechterhand houdt mĳ
stevig vast.r

9 Wat hen betreft die mĳn ziel
blĳven zoeken ten ver-
derve,s

Zĳ zullen in de onderste de-
len van de aarde komen.t

10 Zĳ zullen worden overgele-
verdaan demacht vanhet
zwaard;u

Aan de vossen zullen zĳ ten
deel vallen.v

11 En de koning zelf zal zich in
God verheugen.w

Ieder die bĳ hem zweert, zal
zich beroemen,x

Want de mond der leugen-
sprekers zal worden ge-
stopt.a

Aan de leider.
Een melodie van D _avid.

64 Hoor, o God, mĳn stem in
mĳn bezorgdheid.b

Moogt gĳ tegen de angst-
aanjaging van de vĳand
mĳn leven beveiligen.c

2 Moogt gĳ mĳ verbergen voor
het vertrouwelĳke gesprek
der boosdoeners,d

Voor het tumult van de be-
oefenaars vanwat schade-
lĳk is,e

3 Die hun tong hebben gescherpt
net als een zwaard,f

Die hun pĳl, bittere taal,
hebben aangelegdg

4 Omuit verborgen plaatsen op
de onberispelĳke te schie-
ten.h

Plotseling schieten zĳ op
hem en vrezen niet.i

5 Zĳ houden het bĳ slechte
taal;j

Zĳ hebben het erover, val-
strikken te verbergen.k

Zĳ hebben gezegd: „Wie ziet
ze?”l

6 Zĳ blĳven onrechtvaardige
dingen uitvorsen;m

Zĳ hebben een goed uitge-
vorst listig plan verbor-
gen,n

En het binnenste van een
ieder, ja, [zĳn] hart, is
diep.o

7 Maar God zal plotseling een
pĳl op hen afschieten.p

Wonden bleken er voor hen
te zĳn,q

8 En zĳ doen iemand struikelen.r

[Maar] hun tong is tegen
henzelf.s

Allen die naar hen kĳken,
zullen hun hoofd schud-
den,t

9 En alle aardse mensen zullen
bevreesd worden;u

En zĳ zullen vertellen over
de activiteit van God,v

p De 32:23; Ps 7:12; q 1Kon 22:34; 1Kr 10:3;

r Sp 12:13; Mal 2:8; Ro 14:21; s Sp 18:7; Lu 19:22;

t Jer 18:16; Opb 18:10; u Nu 16:34; v Ps 145:6;

Jer 50:28; Jer 51:10.
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En zĳ zullen stellig inzicht
hebben in zĳn werk.a

10 En de rechtvaardige zal zich
verheugen in Jehovah en
zal inderdaad zĳn toe-
vlucht tot hem nemen;b

En alle oprechten van hart
zullen zich beroemen.c

Aan de leider.
Een melodie van D _avid.

Een lied.

65 Voor u is er lof — stilte —,
o God, in S _ion;d

En aan u zal de gelofte
worden betaald.e

2 O Hoorder van het gebed, ja,
tot u zullen mensen van
alle vlees komen.f

3 Gevallen van dwaling zĳn
machtiger gebleken dan
ik.g

Wat onze overtredingen be-
treft, gĳzelf zult ze bedek-
ken.h

4 Gelukkig is degene die gĳ uit-
kiest en doet naderen,i

Opdat hĳ in uw voorhoven
mag verblĳven.j

Wĳ zullen stellig verzadigd
worden met het goede
van uw huis,k

De heilige plaats van uw
tempel.l

5 Met vrees inboezemende din-
gen zult gĳ ons in recht-
vaardigheid antwoorden,m

O God van onze redding,n

Het Vertrouwen van alle
grenzen der aarde en van
hen die ver weg zĳn op
zee.o

6 Hĳ grondvest de bergen ste-
vig met zĳn kracht;p

Hĳ is inderdaadomgord met
macht.q

7 Hĳ stilt het gebruis der zee
¨
en,r

Het gebruis van hun golven
en het gewoel van de na-
tionale groepen.s

8 En de bewoners van de verste
streken zullen bevreesd
zĳn voor uw tekenen;t

De uitgangen van de morgen
en de avond doet gĳ een
vreugdegeroep aanheffen.u

9 Gĳ hebt uw aandacht op de
aarde gericht, om haar
overvloed te geven;v

Gĳ verrĳkt haar ten zeerste.
De stroom Gods is vol wa-

ter.a

Gĳ bereidt hun koren,b

Want z
´
o bereidt gĳ de aar-

de.c

10 Haar voren worden gedrenkt,
haar kluiten ge

¨
effend;d

Met overvloedige regenbuien
maakt gĳ haar zacht; gĳ
zegent zelfs haar uitspruit-
sel.e

11 Gĳ hebt het jaar gekroond
met uw goedheid,f

En zelfs uw sporen druipen
van vet.g

12 De weidegronden van de wil-
dernis druipen gestadig,h

En de heuvels zelf omgor-
den zich met blĳdschap.i

13 De weiden hebben zich met
kudden bekleed,j

En de laagvlakten zelf zĳn
gehuld in koren.k

Ze juichen in triomf, ja, ze
zingen.l

Aan de leider. Een lied, een melodie.

66 Juicht God in triomf toe,
[GIJ mensen van] heel
de aarde.m

2 Bezingt met melodie
¨
en de heer-

lĳkheid van zĳn naam.n

Maakt zĳn lof heerlĳk.o

3 Zegt tot God: „Hoe vrees in-
boezemend zĳn uw wer-
ken!p

Wegens de overvloed van uw
sterkte zullen uw vĳanden
kruipend tot u komen.q

4 [De mensen van] heel de aar-
de zullen zichvoor u neer-
buigen,r

En zĳ zullen u bezingen
met melodie

¨
en, zĳ zullen

uw naam bezingen met
melodie

¨
en.”s Sela.

5 Komt en ziet de activiteiten
van God.t

De wĳze waarop hĳ met de
mensenzonen handelt, is
vrees inboezemend.u
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6 Hĳ heeft de zee veranderd in
droog land;a

Door de rivier trokken zĳ
vervolgens te voet naar
de overkant.b

Daar verheugden wĳ ons
toen in hem.c

7 Hĳ heerst door zĳn macht tot
onbepaalde tĳd.d

De nati
¨
en slaat hĳ met zĳn

eigen ogen gade.e

Wat hen betreft die hals-
starrig zĳn, laten zĳ zich
niet verheffen in zich-
zelf.f Sela.

8 Zegent onze God, o GIJ vol-
ken,g

En laat de stemvan lof voor
hem horen.h

9 Hĳ plaatst onze ziel in het le-
ven,i

En hĳ heeft niet toegelaten
dat onze voet wankelde.j

10 Want gĳ hebt ons onderzocht,
o God;k

Gĳ hebt ons gelouterd zoals
men zilver loutert.l

11 Gĳ hebt ons in een vangnet
gebracht;m

Gĳ hebt een drukkende last
op onze heupen gelegd.

12 Gĳ hebt de sterfelĳke mens
over ons hoofd doen rĳ-
den;n

Wĳ zĳn door vuur en door
water gegaan,o

En gĳ hebt ons voorts uitge-
leid tot verademing.p

13 Ik zal in uw huis komen met
volledige brandoffers;q

Ik zal u mĳn geloften beta-
len,r

14 Waartoe mĳn lippen zich heb-
ben geopends

En die mĳn mond gespro-
ken heeft toen ik erg in
benauwdheid verkeerde.t

15 Volledige brandoffers van ge-
meste [dieren] zal ik u
brengen,u

Met de offerrook van ram-
men.

Ik zal een stier opdragen
met bokken.v Sela.

16 Komt, luistert, GIJ allen die
God vreest, en ik wil ver-
halenw

Wat hĳ voor mĳn ziel heeft
gedaan.a

17 Tot hem riep ik met mĳn
mond,b

En er was een lofprĳzing
met mĳn tong.c

18 Indien ik iets schadelĳks heb
beoogd in mĳn hart,

Zal Jehovah [mĳ] niet ho-
ren.d

19 Waarlĳk, God heeft gehoord;e

Hĳ heeft aandacht geschon-
ken aan de stem van mĳn
gebed.f

20 Gezegend zĳ God, diemĳn ge-
bed niet heeft afgewezen,

Noch zĳn liefderĳke goed-
heid van mĳ [heeft afge-
wend].g

Aan de leider, op snaarinstrumenten.
Een melodie, een lied.

67 God zelf zal ons gunst be-
tonen en ons zegenen;h

Hĳ zal zĳn aangezicht
over ons doen lichteni

— Sela —
2 Opdat uw weg bekend mag

zĳn op de aarde,j

Uw redding zelfs onder alle
nati

¨
en.k

3 Laten volken u prĳzen, o God;l

Laten de volken, allemaal, u
prĳzen.m

4 Laten nationale groepen zich
verheugen en een vreug-
degeroep aanheffen,n

Want gĳ zult de volken rich-
ten naar recht;o

En wat de nationale groe-
pen betreft, op de aarde
zult gĳ ze leiden. Sela.

5 Laten volken u prĳzen, o God;p

Laten volken, allemaal, u
prĳzen.q

6 De aarde zelf zal stellig haar
opbrengst geven;r

God, onze God, zal ons zege-
nen.s

7 God zal ons zegenen,t

En alle einden der aarde
zullen hem vrezen.u
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Aan de leider. Van D _avid.
Een melodie, een lied.

68 Laat God opstaan,a laten
zĳn vĳanden verstrooid
worden,b

En laten zĳ die hem intens
haten, vluchten wegens
hem.c

2 Moogt gĳ [hen] verdrĳven zoals
rook wordt verdreven;d

Zoals was smelt wegens het
vuur,e

Laten [z
´
o] de goddelozen

van voor het aangezicht
van God vergaan.f

3 Maar wat de rechtvaardigen
betreft, laten zĳ zich ver-
heugen,g

Laten zĳ uitbundige vreug-
de hebbenvoor het aange-
zicht van God,h

En laten zĳ uitgelaten zĳn
van vreugdebetoon.i

4 Zingt God toe, bezingt zĳn
naam met melodie

¨
en;j

Heft [een lied] aan voor De-
gene die door de woestĳn-
vlakten rĳdtk

Als Jah, wat zĳn naam is;l

en jubelt voor zĳn aange-
zicht;

5 Een vader van vaderloze jon-
gens en een rechter van
weduwenm

Is God in zĳn heilige wo-
ning.n

6 God doet de eenzamen in een
huis wonen;o

Hĳ leidt gevangenen uit in
volledige voorspoed.p

Maar wat de halsstarrigen
betreft, zĳ moeten in een
verzengd land verblĳven.q

7 O God, toen gĳ v
´
o

´
or uw volk

uittrokt,r

Toen gĳ door de woestĳn
schreedts — Sela —

8 Was het de aarde die schudde,t

Ook droop de hemel zelf we-
gens God;u

Deze S _ina
¨
ı [schudde] we-

gens God,v de God van _Is-
ra

¨
el.w

9 Een overvloedige stortregen
liet gĳ toenvallen, o God;x

Uw erfdeel, ja, toen het ver-
moeid was — gĳzelf hebt
het opnieuw versterkt.a

10 Uw tentgemeenschapb — zĳ
hebben erin gewoond;c

Met uw goedheid hebt gĳ
het voorts bereid voor de
ellendige, o God.d

11 Jehovah zelf geeft het woord;e

De vrouwen die het goede
nieuws vertellen, zĳn een
groot leger.f

12 Zelfs de koningen van legers
vluchten, zĳ vluchten.g

Wat haar betreft die thuis-
blĳft, zĳ deelt in de buit.h

13 Hoewel gĳlieden tussen de
ashopen [van het kamp]
bleeft liggen,

Zullen er de vleugels van
een duif zĳn overtrokken
met zilver

En haar wieken met geel-
groen goud.i

14 Toen de Almachtige de konin-
gen daarin verstrooide,j

Ging het sneeuwen op de
Z _almon.k

15 Het bergland van B _asanl is
een berg van God;m

Het bergland van B _asan is
een veeltoppige berg.n

16 Waarom blĳft GIJ, o GIJ veel-
toppige bergen, met af-
gunst kĳken naar

De berg die God voor zich
begeerd heeft om daarop
te wonen?o

Ja, Jehovah zelf zal [daar]
voor eeuwig verblĳven.p

17 De strĳdwagens van God zĳn
tienduizenden, duizenden
en nog eens duizenden.q

Jehovah zelf is van de S _i-
na

¨
ı gekomen in de heilige

plaats.r

18 Gĳ zĳt naar boven opgeste-
gen;s

Gĳ hebt gevangenen mee-
gevoerd;t

Gĳ hebt gaven in de vormvan
mensen genomen,u

p De 12:5; 1Kon 9:3; Heb 12:22; q De 33:2; 2Kon

6:17; Da 7:10; Mt 26:53; Opb 5:11; r Ex 19:23;
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21:15; Ef 4:11.
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Ja, zelfs de halsstarrigen,a

om [onder hen] te verblĳ-
ven,b o Jah God.

19 Gezegend zĳ Jehovah, die da-
gelĳks de vracht voor ons
draagt,c

De [ware] Godvan onze red-
ding.d Sela.

20 De [ware] God is voor ons een
God van reddingsdaden;e

En aan Jehovah, de Soeve-
reinef Heer, behoren de
wegen toe die uit de dood
leiden.g

21 Waarlĳk, God zelf zal het hoofd
van zĳn vĳanden verplet-
teren,h

De harige schedel van al wie
in zĳn schuld voortwan-
delt.i

22 Jehovah heeft gezegd: „Uit
B _asan zal ik terugbren-
gen,j

Ik zal [hen] terugbrengen
uit de diepten der zee,k

23 Opdat gĳ uw voet moogt was-
sen in bloed,l

Opdat de tong van uw hon-
den haar deel krĳgt van
de vĳanden.”m

24 Men heeft uw optochten ge-
zien, o God,n

De optochtenvanmĳn God,
mĳn Koning, naar de hei-
lige plaats.o

25 De zangers gingen voorop,
de spelers op snaarinstru-
menten daarachter;p

In het midden waren de
meisjes die de tamboerĳn
sloegen.q

26 Zegent in bĳeengekomen me-
nigten God,r

Jehovah, [o GIJ die] uit de
Bron van _Isra

¨
el [zĳt].s

27 Daar is de kleine B _enjamin,
die hen onderwerpt,t

De vorsten van J _uda met
hun juichende menigte,

De vorsten van Z _ebulon, de
vorsten van N _aftali.u

28 Uw God heeft uw sterkte ge-
boden.v

Toon toch sterkte, o God, gĳ
die voor ons hebt gehan-
deld.w

29 Vanwege uw tempel te Jer _u-
zalema

Zullen koningen geschen-
ken brengen aan uzelf.b

30 Bestraf het wild gedierte van
het riet,c de vergadering
der stieren,d

Met de kalveren der volken,
die ieder stukken zilver
vertrappen.e

Hĳ heeft de volken die be-
hagen scheppen in strĳd,f

verstrooid.
31 Bronzen voorwerpen zullen

uit Eg _ypte komen;g

Kusch zelf zal haastig zĳn
handen [met geschenken]
naar God uitstrekken.h

32 O GIJ koninkrĳken der aarde,
zingt God toe,i

Speelt melodie
¨
en voor Jeho-

vah — Sela —
33 Voor Degene die op de aloude

hemel der hemelen rĳdt.j

Ziet! Hĳ laat zĳn stemweer-
klinken, een krachtige
stem.k

34 Schrĳft God sterkte toe.l

Over _Isra
¨
el is zĳn uitne-

mendheid en zĳn sterkte
is in de wolken.m

35 God is vrees inboezemend uit
uw grootse heiligdom.n

De God van _Isra
¨
el is hĳ, die

sterkte geeft, ja, macht
aan het volk.o

Gezegend zĳ God.p

Aan de leider, op „De lelies”.q

Van D _avid.

69 Red mĳ, o God, want de wa-
teren zĳn helemaal tot
aan de ziel gekomen.r

2 Ik ben weggezakt in diepe
modder, waar geen grond
is om te staan.s

Ik ben in diepe wateren ge-
komen,

En een snelvlietende stroom
zelf heeft mĳ meege-
sleurd.t

3 Ik ben moe geworden wegens
mĳn roepen;u

Mĳn keel is hees geworden.
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Mĳn ogen hebben het bege-
ven tĳdens het wachten
op mĳn God.a

4 Zĳ die mĳ zonder reden ha-
ten, zĳn zelfs meer ge-
worden dan de haren van
mĳn hoofd.b

Zĳ die mĳ tot zwĳgen bren-
gen, die zonder grond mĳn
vĳanden zĳn, zĳn talrĳk
geworden.c

Wat ik niet door roof had
weggenomen, ging ik toen
teruggeven.

5 O God, gĳzelf zĳt mĳn dwaas-
heid te weten gekomen,

En voor u is mĳn eigen
schuld niet verborgen.d

6 O mogen zĳ die op u hopen,
niet beschaamd worden
wegens mĳ,e

O Soevereine Heer, Jehovah
der legerscharen.f

O mogen zĳ die u zoeken, niet
te schande worden we-
gens mĳ,g

O God van _Isra
¨
el.h

7 Want wegens u heb ik smaad
gedragen,i

Schande heeft mĳn aange-
zicht bedekt.j

8 Voor mĳn broeders ben ik
iemand geworden die ver-
vreemd is,k

En een buitenlander voor de
zonen van mĳn moeder.l

9 Want louter ĳver voor uw huis
heeft mĳ verteerd,m

En zelfs de smaadhedenvan
hen die u smaden, zĳn op
mĳ gevallen.n

10 En ik ging bĳ het vasten van
mĳn ziel wenen,o

Maar het werd mĳ tot smaad-
heden.p

11 Wanneer ik een zak tot mĳn
kleding maakte,

Dan werd ik hun tot een
spreekwoord.q

12 Zĳ die in de poort zitten, gin-
gen zich met mĳ bezig-
houden,r

En [ik was] het onderwerp
van de liedjes der drinkers
van bedwelmende drank.s

13 Maar wat mĳ aangaat, mĳn
gebed was tot u, o Jeho-
vah,a

In een tĳdvan aanvaarding,
o God.b

Antwoord mĳ, in de over-
vloed van uw liefderĳke
goedheid,met dewaarheid
van de redding door u.c

14 Bevrĳd mĳ uit het slĳk, opdat
ik niet wegzak.d

O moge ik bevrĳd worden
van hen die mĳ hatene en
uit de diepe wateren.f

15 O moge de snelvlietende
stroom van wateren mĳ
niet meesleuren,g

Noch de diepte mĳ verzwel-
gen,

Noch de put zĳn mond over
mĳ sluiten.h

16 Antwoord mĳ, o Jehovah,
want uw liefderĳke goed-
heid is goed.i

Wend u tot mĳ naar de veel-
heid van uw barmhartig-
heden,j

17 En verberg uw aangezicht
niet voor uw knecht.k

Antwoord mĳ snel, want ik
verkeer erg in benauwd-
heid.l

18 Nader toch tot mĳn ziel, eis
haar op;m

Verlos mĳ wegens mĳn vĳ-
anden.n

19 Gĳzelf zĳt mĳn smaad en
mĳn schaamte en mĳn
schande te weten geko-
men.o

Allen die blĳk geven van
vĳandschap jegens mĳ,
staan u voor ogen.p

20 Ja, smaad heeft mĳn hart ge-
broken, en [de wond] is
ongeneeslĳk.q

En ik hoopte steeds dat
iemand medegevoel zou
tonen, maar er was er
geen;r

En op troosters, maar ik
vond er geen.s

21 Maar tot voedsel gaven zĳ
[mĳ] een giftige plant,t

r Ps 142:4; 2Ti 4:16; s Job 19:14; t Mt 27:34; Mr
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En voor mĳn dorst tracht-
ten zĳ mĳ azĳn te doen
drinken.a

22 Laat hun tafel [die] v
´
o

´
or hen

[staat,] tot een val wor-
den,b

En wat voor hun welzĳn is,
een strik.c

23 Laat hun ogen verduisterdwor-
den, zodat zĳ niet zien;d

En doe zelfs hun heupen
voortdurend wankelen.e

24 Stort uw openlĳke veroorde-
ling over hen uit,f

En moge uw eigen branden-
de toorn hen achterha-
len.g

25 Laat hun ommuurde kamp
woest en verlaten worden;h

Moge er in hun tenten geen
bewoner komen.i

26 Want degene die gĳzelf gesla-
gen hebt, hebben zĳ ver-
volgd,j

En de smarten van hen die
door u zĳn doorboord, blĳ-
ven zĳ verhalen.

27 Voeg toch dwaling bĳ hun
dwaling,k

En mogen zĳ niet tot uw
rechtvaardigheid komen.l

28 Laten zĳ uit het boek der le-
venden worden gewist,m

Enmogen zĳ nietworden in-
geschreven met de recht-
vaardigen.n

29 Maar ik ben ellendig en lĳd
smart.o

Moge uw eigen redding,
o God, mĳ beschermen.p

30 Ik wil de naam van God loven
met een lied,q

En ik wil hem grootmaken
met dankzegging.r

31 Dit zal Jehovah ook welgeval-
liger zĳn dan een stier,s

Dan een jonge stier die
hoorns draagt, die gesple-
ten hoeven heeft.t

32 De zachtmoedigen zullen
[het] stellig zien; zĳ zul-
len zich verheugen.u

GIJ die God zoekt, laat UW

hart ook in leven blĳven.v

33 Want Jehovah luistert naar de
armen,w

En hĳ zal zĳn eigen gevan-
genen inderdaad niet ver-
achten.a

34 Dat hemel en aarde hem lo-
ven,b

De zee
¨
en en al wat zich

daarin beweegt.c

35 Want God zelf zal S _ion red-
dend

En de steden van J _uda bou-
wen;e

En zĳ zullen daar stellig
wonen en het in bezit ne-
men.f

36 En het nageslacht van zĳn
knechten zelf zal het be-
erven,g

En degenen die zĳn naam
liefhebben, d

´
ı
´
e zullen daar-

in verblĳven.h

Aan de leider. Van D _avid,
om in herinnering te brengen.i

70 [Haast u toch,] o God, om
mĳ te bevrĳden,j

O Jehovah, snel mĳ toch
te hulp.k

2 Mogen beschaamden schaam-
rood worden wie mĳn ziel
zoeken.l

Mogen achterwaarts wĳken
en te schande worden wie
behagen hebben in mĳn
rampspoed.m

3 Mogen terugkeren vanwege
hun schaamtewie zeggen:
„Ha, ha!”n

4 Mogen in u uitbundige vreug-
de hebben en zich verheu-
gen, allen die u zoeken,o

En mogen zĳ voortdurend
zeggen: „God zĳ grootge-
maakt!” — zĳ die uw red-
ding liefhebben.p

5 Maar ik ben ellendig en arm.q

O God, handel toch snel
voor mĳ.r

Gĳ zĳt mĳn hulp en Dege-
ne die mĳ ontkoming ver-
schaft.s

O Jehovah, wees niet te
laat.t

l 2Sa 17:2; Ps 6:10; Ps 35:26; Ps 71:13; m Ps 35:4;

n Ps 35:21; Ps 40:15; o Ps 5:11; Klg 3:25; p Ps
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r Ps 141:1; s Ps 18:2; Ps 40:17; t Ps 13:3.
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71 Tot u, o Jehovah, heb ik mĳn
toevlucht genomen.a

O moge ik nimmer be-
schaamd worden.b

2 Moogt gĳ in uw rechtvaardig-
heid mĳ bevrĳden en mĳ
ontkoming verschaffen.c

Neig uw oor tot mĳ en red
mĳ.d

3 Word mĳ tot een rotsvesting
waar ik voortdurend kan
binnengaan.e

Gĳ moet gebieden mĳ te
redden,f

Want gĳ zĳt mĳn steile rots
en mĳn vesting.g

4 O mĳn God, verschaf mĳ ont-
koming uit de hand van
de goddeloze,h

Uit de handpalm van de on-
rechtpleger en verdruk-
ker.i

5 Want gĳ zĳt mĳn hoop,j o Soe-
vereineHeer Jehovah, mĳn
vertrouwen vanaf mĳn
jeugd.k

6 Opu heb ik gesteundvanaf de
buik;l

Gĳ zĳt het die mĳ zelfs van
de inwendige delen van
mĳn moeder hebt geschei-
den.m

Inu is voortdurend mĳn lof.n

7 Voor velen ben ik net als een
wonder geworden;o

Maar gĳ zĳt mĳn sterke toe-
vlucht.p

8 Mĳn mond is vervuld van uw
lof,q

De gehele dag van uw luis-
ter.r

9 Werp mĳ niet weg ten tĳde
van de ouderdom;s

Verlaat mĳ niet juist wan-
neer mĳn kracht het be-
geeft.t

10 Want mĳn vĳanden hebben
met betrekking totmĳ ge-
zegd,u

En juist zĳ die op mĳn ziel
loeren, hebben te zamen
raad uitgewisseld,v

11 Zeggend: „God zelf heeft hem
verlaten.w

Achtervolgt en grĳpt hem,
want er is geen bevrĳder.”x

12 O God, blĳf niet ver van mĳ.a

O mĳn God, snel mĳ toch te
hulp.b

13 Mogen beschaamd worden,
mogen aan hun eind ko-
men, wie mĳn ziel weer-
staan.c

Mogenmet smaaden schan-
de zich overdekken wie
rampspoed voor mĳ zoe-
ken.d

14 Maar wat mĳ betreft, ik zal
voortdurend wachten,e

En ik wil al uw lof vermeer-
deren.

15 Mĳn eigen mond zal uw recht-
vaardigheid verhalen,f

De gehele dag uw redding,g

Want ik ben de getallen
[daarvan] niet te weten
gekomen.h

16 Ik zal komen in grootse
macht,i o Soevereinej Heer
Jehovah;

Ik zal uw rechtvaardigheid
vermelden, de uwe alleen.k

17 O God, gĳ hebt mĳ onderwe-
zen vanaf mĳn jeugd,l

En tot nu toe blĳf ik over
uw wonderwerken vertel-
len.m

18 En zelfs tot in de ouderdom
en grĳsheid, o God, ver-
laat mĳ niet,n

Totdat ik over uw arm kan
vertellen aan het geslacht,o

Aan allen die nog komen zul-
len, over uw macht.p

19 Uw rechtvaardigheid, o God,
[reikt] tot den hoge;q

Wat de grote dingen betreft
die gĳ hebt gedaan,r

O God, wie is er als gĳ?s

20 Want gĳ hebt mĳ vele be-
nauwdheden en rampspoe-
den doen zien,t

Moogt gĳ mĳ weer levend
maken;u

Enmoogt gĳ mĳ weer uit de
waterdiepten van de aar-
de doen opkomen.v

n 1Sa 4:15; Ps 37:25; Ps 71:9; o Ps 78:4; p Ex

13:8; 1Kr 29:11; q Ps 36:6; Ps 57:10; Ps 89:14;
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Ps 66:12; Ps 88:6; u Ps 80:18; v Ps 40:2; Ps 86:13.

PSALM71

a Ps 25:2

Ps 31:1

b Jes 45:17

Jer 17:18

c Ps 144:2

1Kor 10:13

d Ps 17:6

Ps 34:15

e Sp 18:10

f Ps 44:4

g 2Sa 22:2

Ps 18:2

Ps 144:2

h 2Sa 17:12

Ps 3:7

Ps 17:9

Ps 59:1

Ps 140:4

Mt 6:13

i 2Sa 19:9

j Ps 39:7

k 1Sa 17:45
Jer 17:7

Lu 2:40

2Ti 3:15

l Ps 22:9

Jes 46:3

m Ps 139:16

n Ps 34:1

o Jes 8:18

Za 3:8

Lu 2:34

Han 4:13

1Kor 4:9

p Ps 62:7

Ps 142:5

Jer 16:19

q Ps 51:15

Ps 145:21

Heb 13:15

r Ps 35:28

Ps 145:2

s Ps 92:14

t Ps 73:26

Pr 12:3

u 2Sa 17:1

v Ps 83:3

Mt 26:4

Mt 27:1

w Ps 3:2

Ps 42:10

Mt 27:43

x 2Kr 32:13

Ps 7:2

Mt 27:42

�����������������������������

2ekolom

a Ps 35:22

Ps 38:21

b Ps 22:11

Ps 70:1

c 2Sa 17:23

Mt 27:5

d 2Sa 18:9

Ps 109:29

e Ps 43:5

f Ps 35:28

Ps 40:9

g Ps 95:1

Opb 7:10

h Ps 40:5
Ps 139:17

Ro 11:33

i Jes 40:31

j Ps 68:20

k Opb 15:3

l Ps 71:5

m 2Sa 22:1

1Kr 16:4

Ps 9:1

Ps 66:16

PSALM 71:1-20 God is niet ver; vertrouwen van grĳsaards 768



21 Moogt gĳ mĳn grootheid ver-
meerderen,a

En moogt gĳ mĳ omringen
[en] troosten.b

22 Ook ik, ik zal u prĳzen op
een instrument dat sna-
ren heeft,c

Betreffende uw waarachtig-
heid, o mĳn God.d

Ik wil u bezingen met melo-
die

¨
en op de harp, o Heili-

ge _Isra
¨
els.e

23 Mĳn lippen zullen een vreug-
degeroep aanheffen wan-
neer ik geneigd ben u te
bezingen met melodie

¨
en,f

Zelfs mĳn ziel, die gĳ hebt
verlost.g

24 Ook zal mĳn eigen tong de
gehele dag met gedempte
stem van uw rechtvaar-
digheid gewagen,h

Want zĳ zĳn beschaamd
geworden, want zĳ zĳn
schaamrood geworden,
die rampspoed voor mĳ
zoeken.i

Betreffende S _alomo.

72 O God, verleen de koning
uw eigen rechterlĳke
beslissingen,j

En uw rechtvaardigheid
aan de zoon van de ko-
ning.k

2 Moge hĳ de zaak van uw volk
bepleiten met rechtvaar-
digheidl

En van uw ellendigen met
rechterlĳke beslissingen.m

3 Laten de bergen vrede dragen
voor het volk,n

Ook de heuvels, door recht-
vaardigheid.

4 Hĳ richte de ellendigen van
het volk,o

Hĳ redde de zonen van de
arme,

En hĳ verbrĳzele de bedrie-
ger.

5 Men zal u vrezen zolang er
een zon is,p

En voor het aangezicht van
de maan van geslacht tot
geslacht.q

6 Hĳ zal neerdalen als de regen
op het gemaaide gras,r

Als overvloedige regenbuien
die de aarde bevochtigen.a

7 In zĳn dagen zal de recht-
vaardige uitspruiten,b

En overvloedvanvrede, tot-
dat de maan niet meer is.c

8 En hĳ zal onderdanen hebben
van zee tot zeed

Envan deRiviere tot de ein-
den der aarde.f

9 Voor hem zullen de bewoners
vanwaterloze streken zich
neerbuigen,g

En zĳn vĳanden, die zullen
het stof zelf likken.h

10 De koningen van T _arsis en
van de eilandeni —

Schatting zullen zĳ beta-
len.j

De koningen van Sch _eba en
van S _eba —

Een geschenk zullen zĳ
aanbieden.k

11 En voor hem zullen alle ko-
ningen zich neerwerpen;l

Alle nati
¨
en van hun zĳde

zullen hem dienen.m

12 Want hĳ zal de arme die om
hulp schreeuwt, bevrĳ-
den,n

Ook de ellendige en al wie
geen helper heeft.o

13 Hĳ zal deernis hebben met de
geringe en de arme,p

En de zielen van de armen
zal hĳ redden.q

14 Van onderdrukking en van
geweld zal hĳ hun ziel
verlossen,

En hun bloed zal kostbaar
zĳn in zĳn ogen.r

15 En moge hĳ leven,s en moge
hemwat van het goudvan
Sch _eba worden gegeven.t

En mogen er ten behoeve
van hem voortdurend ge-
beden worden opgezon-
den;

De gehele dag worde hĳ ge-
zegend.u

16 Er zal volop koren op aarde
blĳken te zĳn;v

Op de top der bergen zal
overvloed zĳn.w

s Ps 21:4; Jo 14:19; 1Jo 1:2; Opb 1:18; t 1Kon
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Een melodie van _Asaf.a

73 God is inderdaad goed voor
_Isra

¨
el, voor hen die rein

van hart zĳn.b

2 Wat mĳ betreft, haast waren
mĳn voeten afgeweken,c

Bĳna waren mĳn schreden
uitgegleden.d

3 Want ik werd afgunstig op de
pochers,e

[Toen] ik maar steeds de
vr

´
ede der goddelozen zag.f

4 Want zĳ hebben geen doods-
angsten;g

En hun lĳf is vet.h

5 Zĳ verkeren zelfs niet in de
moeite van de sterfelĳke
mens,i

En zĳ worden niet zo ge-
plaagd als andere men-
sen.j

6 Daarom heeft de hoogmoed
hun tot halsketting ge-
diend;k

Het geweld omhult hen als
een gewaad.l

7 Hun oog is uitgepuild van het
vet;m

Zĳ zĳn de inbeeldingen van
het hart te boven gegaan.n

8 Zĳ spotten en spreken over
dat wat slecht is;o

Over afzetten spreken zĳ in
verheven trant.p

9 Zĳ hebben hun mond in de
hemel zelf gezet,q

En hun tong, die gaat rond
op de aarde.r

10 Daarom brengt hĳ zĳn volk
hierheen terug,

En de wateren van wat vol
is, worden voor hen afge-
tapt.

11 En zĳ hebben gezegd: „Hoe
is God het te weten geko-
men?a

En bestaat er wel kennis bĳ
de Allerhoogste?”b

12 Zie! Dit zĳn de goddelozen,
die voor onbepaalde tĳd
onbezorgd zĳn.c

Zĳ hebben [hun] middelen
voor levensonderhoudver-
meerderd.d

13 Waarlĳk, het is tevergeefs dat
ikmĳnhart heb gereinigde

En dat ik mĳn handen in
louter onschuld was.f

14 En ik werd de gehele dag ge-
plaagd,g

En mĳn correctie is er elke
morgen.h

15 Indien ik had gezegd: „Ik wil
iets dergelĳks vertellen”,

Zie! jegens het geslacht van
uw zonen

Zou ik verraderlĳk hebben
gehandeld.i

16 En ik bleef nadenken om dit
te verstaan;j

Het was iets moeilĳks in
mĳn ogen,

17 Totdat ik vervolgens in het
grootse heiligdom van
God kwam.k

i Mt 18:6; j Pr 8:17; k Ps 77:13.
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Zĳn vrucht zal zĳn als op de
L _ibanon,a

En zĳ die uit de stad afkom-
stig zĳn, zullen bloeien
als de plantengroei van de
aarde.b

17 Moge zĳn naam tot onbepaal-
de tĳd blĳken te zĳn;c

Moge voor het aangezicht
van de zon zĳn naam toe-
nemen,

En mogen zĳ zich door bemid-
deling van hem zegenen;d

Mogen alle nati
¨
en hem ge-

lukkig prĳzen.e

18 Gezegend zĳ Jehovah God, _Is-
ra

¨
els God,a

Die alleen wonderwerken
doet.b

19 En gezegend zĳ zĳn glorie-
rĳke naam tot onbepaal-
de tĳd,c

En zĳn heerlĳkheid vervul-
le de gehele aarde.d

Amen en Amen.
20 De gebeden van D _avid, de

zoon van _Isa
¨
ı,e zĳn ten

einde.

d Nu 14:21; Hab 2:14; e 1Sa 17:58; Han 13:22.
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Ik wilde hun toekomst on-
derscheiden.a

18 Waarlĳk, op een glibberige bo-
dem plaatst gĳ hen.b

Gĳ hebt hen tot puinhopen
doen vervallen.c

19 O hoe zĳn zĳ als in een ogen-
blik tot een voorwerp van
ontzetting geworden!d

[Hoe] hebben zĳ hun einde
bereikt, zĳn zĳ door plotse-
linge verschrikkingen aan
hun eind gekomen!

20 Als een droom na het wakker
worden, o Jehovah,e

[Zo] zult gĳ wanneer [gĳ]
ontwaakt zelfs hun beeld
verachten.f

21 Want mĳn hart was verbitterdg

En in mĳn nieren voelde ik
scherpe pĳnen,h

22 En ik was redeloos en ik kon
niets weten;i

Ik werd als louter dieren van
uw standpunt uit bezien.j

23 Maar ik ben voortdurend
bĳ u;k

Gĳ hebt mĳn rechterhand
gevat.l

24 Met uw raad zult gĳ mĳ lei-
den,m

En daarna zult gĳ mĳ zelfs
tot heerlĳkheid voeren.n

25 Wie heb ik in de hemel?o

En buiten u heb ik werke-
lĳk geen ander behagen
op aarde.p

26 Mĳn organisme en mĳn hart
zĳn bezweken.q

God is de rots van mĳn hart
en mĳn deel tot onbepaal-
de tĳd.r

27 Want zie! juist zĳ die zich ver
van u houden, zullen ver-
gaan.s

Gĳ zult stellig tot zwĳgen
brengen al wie u immo-
reel verlaat.t

28 Maar wat mĳ betreft, het na-
deren tot God is goed voor
mĳ.u

In de Soevereine Heer Jeho-
vah heb ik mĳn toevlucht
gesteld,v

Omal uw werken bekend te
maken.w

Een maskil. Van _Asaf.a

74Waarom, o God, hebt gĳ
voor eeuwig verstoten?b

Waarom blĳft uw toorn
roken tegen de schapen
van uw weide?c

2 Gedenk uw vergadering die
gĳ lang geleden hebt ver-
worven,d

De stam die gĳ als uw erf-
deel hebt losgekocht,e

Deze berg S _ion waarop gĳ
verblĳf hebt gehouden.f

3 Hef tochuw schreden op naar
de aloude puinen.g

Alles heeft de vĳand in de
heilige plaats slecht be-
handeld.h

4 Zĳ die blĳk geven van vĳand-
schap jegens u, hebben
midden in uw plaats van
samenkomst gebruld.i

Zĳ hebben hun eigen tekens
opgesteld als [de] tekens.j

5 Men is befaamdwanneer men
is als iemand die bĳlen om-
hoogheft tegen een dicht
bos van bomen.

6 En nu slaan zĳ, ja, met hand-
bĳl en staken waarvan de
punten met ĳzer beslagen
zĳn, zelfs de graveersels
ervan allemaal stuk.k

7 Zĳ hebben uw heiligdom zelfs
in het vuur geworpen.l

Zĳ hebben de tabernakel
van uw naam zelfs tot de
aarde toe ontwĳd.m

8 Zĳ, ja hun nageslacht, heb-
ben te zamen in hun eigen
hart gezegd:

„Alle samenkomstplaatsen
van God moeten in het
land worden verbrand.”n

9 Onze tekens hebben wĳ niet
gezien; er is geen profeet
meer,o

En er is niemand bĳ ons die
weet hoe lang.

10 Hoe lang, o God, zal de tegen-
stander blĳven smaden?p

i Klg 2:7; j Mt 24:24; Mr 13:22; k 1Kon 6:18; 1Kon

6:35; l 2Kon 25:9; Jes 64:11; m Ps 89:39; n Ps

83:4; o 1Sa 3:1; Am 8:11; p Ps 13:2; Ps 79:4.

PSALM73

a Ps 37:38

Pr 8:13

b Ps 35:6

Ps 37:20

Jer 23:12

c Ps 37:10

Ps 55:23

Sp 3:33

d Job 21:23

Ps 37:2

Jes 30:13

e Job 20:8

Ps 90:5

Jes 29:8

f 1Sa 2:30

g Ps 37:1

Ps 73:3

h Klg 3:13

i Ps 92:6

Sp 30:2

j Ps 32:9

k Ps 16:8

Heb 13:5

l Ps 37:17

Ps 63:8

Jes 41:10

m Ps 25:9

Ps 32:8

Ps 37:23

Ps 143:10

Sp 3:6

Jes 58:8

n Ps 37:34

o Ps 16:5

Fil 3:8

p Ps 42:2

Ps 84:2

Jes 26:9

q Ps 63:1

Ps 119:81

r Ps 16:5

Ps 119:57

Ps 142:5

Klg 3:24

s Ps 119:155

Heb 10:39

t Ex 34:15

Nu15:39

Jak 4:4

u Ps 65:4

Heb 10:22

Jak 4:8

v Ps 46:1

Ps 71:5

w Ps 107:22

Ps 118:17

�����������������������������

2ekolom

�����������������������������

PSALM74

a 1Kr 25:1

2Kr 35:15

b Ps 10:1

Ps 44:23

Klg 5:20

c De29:20

Ps 95:7

Ps 100:3

d De9:29

e De4:20

De 32:9

Ps 33:12

Jer 10:16

Mi 7:14

f Ps 48:2

Ps 78:68

Ps 132:13

g Da 9:17

Mi 1:3

h Ps 79:1

771 Nader tot God. Vĳanden smaden PSALM 73:18–74:10



Zal de vĳand uw naam voor
eeuwig met minachting
blĳven bejegenen?a

11 Waaromhoudt gĳ uw hand, ja
uw rechterhand, terugge-
trokkenb

Uit het midden van uw boe-
zemomeen eind [aan ons]
te maken?

12 En toch is God mĳn Koning
van oudsher,c

Die een grootse redding be-
werkt in het midden der
aarde.d

13 Gĳzelf hebt met uweigen sterk-
te de zee opgezweept;e

Gĳ hebt de koppen der zee-
monsters in de wateren
gebroken.f

14 Gĳzelf hebt de koppenvan [de]
Lev _iathang verbrĳzeld.

Gĳ hebt hem voorts tot
voedsel gegeven aan het
volk, aan hen die de wa-
terloze streken bewonen.h

15 Gĳ waart het die de bron en
de stroom hebt gekliefd;i

Gĳzelf hebt altĳdstromende
rivieren doen verdrogen.j

16 Aan u behoort de dag; aan u
behoort ook de nacht.k

Gĳzelf hebt het [hemel]-
licht, ja de zon, bereid.l

17 Gĳ waart het die alle gren-
zen der aarde hebt vast-
gesteld;m

Zomer en winter — gĳzelf
hebt ze geformeerd.n

18 Denk hieraan: Het is de vĳand
die heeft gesmaad, o Jeho-
vah,o

En een volk zonder ver-
stand heeft uw naam met
minachting bejegend.p

19 Geef niet aan het wild gedier-
te de ziel van uw tortel-
duif.q

Vergeet niet voor eeuwig
het leven van uw ellendi-
gen.r

20 Werp een blik op het ver-
bond,s

Want de duistere plaatsen
der aarde zĳn vol wonin-
genvan geweld geworden.t

21 O moge de verbrĳzelde niet te
schande gemaakt terug-
keren.a

Mogen de ellendige en de
arme uw naam loven.b

22 Sta toch op, o God, voer toch
uw eigen rechtsgeding.c

Denkaan de smaad die gĳ de
gehele dag van de persoon
zonder verstand te verdu-
ren hebt.d

23 Vergeet de stem van hen die
blĳk geven van vĳand-
schap jegens u niet.e

Het geraas van hen die te-
gen u opstaan, stĳgt voort-
durend op.f

Aan de leider. „Verderf niet.”
Een melodie. Van _Asaf.g Een lied.

75Wĳ brengen u dank, o God;
wĳ brengen u dank,h

En uw naam is nabĳ.i

Men moet uw wonderwer-
ken bekendmaken.j

2 „Want ik ging ertoe over een
vastgestelde tĳd te ne-
men;k

Ikzelf ging richten naar
recht.l

3 Als de aarde en al haar bewo-
ners op het punt stonden
opgelost te worden,m

Was ik het die haar zuilen
vastzette.”n Sela.

4 Ik zei tot de dwazen: „Weest
niet dwaas”,o

En tot de goddelozen: „Heft
de hoorn niet op.p

5 Heft UW hoorn niet op naar
den hoge.

Spreekt niet met trotse hals.q

6 Want noch uit het oosten
noch uit het westen,

Noch uit het zuiden [komt]
verhoging.

7 Want God is de rechter.r

Hĳ vernedert deze en ver-
hoogt gene.s

8 Want er is een beker in de
hand van Jehovah,t

En de wĳn schuimt, hĳ is
vol van mengsel.

En hĳ zal stellig zĳn droesem
daaruit gieten;

r Ps 50:6; Ps 58:11; s 1Sa 2:7; 2Sa 6:21; Da 2:21;

Da 4:17; Lu 1:52; t Ps 60:3; Jes 51:17; Jer 49:12;

Opb 14:10; Opb 16:19; Opb 18:6.
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Alle goddelozen der aarde
zullen [die] slurpen, drin-
ken.”a

9 Maar wat mĳ betreft, ik zal
[er] tot onbepaalde tĳd
[over] vertellen;

Ik wil de God van J _akob be-
zingen met melodie

¨
en.b

10 En alle hoornen van de god-
delozen zal ik afhouwen.c

De hoornen van de recht-
vaardige zullen verhoogd
worden.d

Aan de leider, op snaarinstrumenten.
Een melodie. Van _Asaf.e Een lied.

76 God is bekend in J _uda;f

In _Isra
¨
el is zĳn naam

groot.g

2 En zĳn plaats van beschut-
ting blĳkt in S _alem zelf te
zĳn,h

En zĳn woonplaats in S _ion.i

3 Daar verbrak hĳ de vlammen-
de schichtenvan de boog,j

Het schild en het zwaard en
de strĳd.k Sela.

4 Gĳ zĳt omhuld met licht, ma-
jestueuzer dan de bergen
met prooi.l

5 De sterken van hart zĳn met
geweld geplunderd,m

Zĳ zĳn dommelend in slaap
gevallen,n

En geen van al de dappere
mannen heeft zĳn handen
gevonden.o

6 Vanwege uw bestraffing, o God
van J _akob, zĳn zowel de
wagenmenner als het paard
vast in slaap gevallen.p

7 Gĳ — vrees inboezemend zĳt
gĳ,q

En wie kan voor u stand-
houdenwegens de sterkte
van uw toorn?r

8 Vanuit de hemel deedt gĳ de
wettelĳke strĳd horen;s

De aarde zelf vreesde en
hield zich stilt

9 Toen God opstond ten oor-
deel,u

Om alle zachtmoedigen der
aarde te redden.v Sela.

10 Want zelfs de woede van de
mens zal u prĳzen;w

Met het overigewoeden zult
gĳ u omgorden.

11 Doet geloften en betaalt [ze]
aan Jehovah, UW God, GIJ

allen die rondom hem zĳt.a

Dat zĳ invrees een geschenk
brengen.b

12 Hĳ zal de geest der leiders
vernederen;c

Vrees inboezemend is hĳ
voor de koningen der aar-
de.d

Aan de leider, op Jed _uthun.
Van _Asaf.e Een melodie.

77 Met mĳn stem wil ik het
zelfs uitschreeuwen tot
God zelf,f

Met mĳn stem tot God, en
hĳ zal mĳ stellig het oor
lenen.g

2 Op de dag van mĳn benauwd-
heid heb ik Jehovah zelf
gezocht.h

’s Nachts is mĳn hand zelfs
uitgestrekt en wordt niet
slap;

Mĳn ziel heeft geweigerd
zich te laten troosten.i

3 Ik wil aan God denken en on-
stuimig zĳn;j

Ik wil bezorgdheid tonen, op-
dat mĳn geest bezwĳkt.k

Sela.
4 Gĳ hebt mĳn oogleden vast-

gehouden;l

Ik ben in beroering ge-
bracht en kan niet spre-
ken.m

5 Ik heb de dagen van weleer
overdacht,n

De jaren in het onbepaalde
verleden.

6 Ik wil in de nacht aan mĳn
snarenspel denken;o

Metmĳn hart wil ik bezorgd-
heid tonen,p

En mĳn geest zal grondig
onderzoeken.

7 Zal Jehovah tot onbepaalde
tĳden blĳven verstoten,q

En zal hĳ voortaan geenwel-
gevallen meer hebben?r

i Jer 31:15; j Ps 42:5; k Ps 142:3; Ps 143:4; l Es

6:1; m Ps 4:4; n De 32:7; Ps 143:5; Jes 51:9; Jes

63:9; o Ps 42:8; p Ps 77:12; q Ps 74:1; r Ps 79:5; Ps

85:1; Ro 11:1.
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8 Is zĳn liefderĳke goedheid
voor altĳd ten einde?a

Is [zĳn] woord op niets uit-
gelopenb van geslacht tot
geslacht?

9 Is God vergeten gunstig ge-
zind te zĳn,c

Of heeft hĳ zĳn barmhartig-
heden in toorn toegeslo-
ten?d Sela.

10 En zal ik blĳven zeggen: „Dit
is het wat mĳ doorboort,e

Dat de rechterhand van de
Allerhoogste verandert”?f

11 Ik zal de daden van Jah ge-
denken;g

Want ik wil uw wonderdaden
van weleer gedenken.h

12 En ik zal stellig over al uw ac-
tiviteit mediteren,i

En met uw handelingen wil
ik mĳ intens bezighou-
den.j

13 O God, uw weg is in de heilige
plaats.k

Wie is een groot God gelĳk
God?l

14 Gĳ zĳt de [ware] God, die
wonderen doet.m

Gĳ hebt onder de volken uw
sterkte bekendgemaakt.n

15 Met [uw] arm hebt gĳ uw volk
teruggehaald,o

De zonen van J _akob en van
J _ozef. Sela.

16 De wateren hebben u gezien,
o God,

De wateren hebben u ge-
zien; ze krompen voorts
van pĳn ineen.p

Ook kwamen de waterdiep-
ten in beroering.q

17 De wolken hebben donderend
water neergestort;r

Een geluid heeft de wolken-
hemel doen horen.

Ook vlogen uw eigen pĳlen
voorts naar alle kanten.s

18 Het geluidvan uwdonder was
als wagenwielen;t

Bliksemstralen hebben het
productieve landverlicht;u

De aarde geraakte in beroe-
ring en ging schudden.v

19 Door de zee liep uw weg,w

En uw pad door vele wate-
ren;

En zelfs uw voetsporen zĳn
niet bekend geworden.

20 Gĳhebt uw volk geleid net als
een kudde,a

Door de hand van M _ozes en
A _

¨
aron.b

Maskil. Van _Asaf.c

78 Leen toch het oor, o mĳn
volk, aan mĳn wet;d

Neigt UWoor naar dewoor-
den van mĳn mond.e

2 In een spreukachtige rede wil
ik mĳn mond opendoen;f

Ik wil raadsels van weleer
doen opborrelen,g

3 Die wĳ gehoord hebben en
weten,h

En die onze eigen vaderen
ons hebben verhaald;i

4 Die wĳ niet verbergen voor
hun zonen,j

Terwĳl wĳ [ze] zelfs aan het
komende geslacht verha-
len,k

De loftuitingen van Jehovah
en zĳn sterktel

En zĳn wonderbare dingen
die hĳ heeft gedaan.m

5 Hĳ dan richtte een vermaning
op in J _akob,n

En een wet stelde hĳ in _Is-
ra

¨
el,o

Dingen die hĳ onze voorva-
ders gebood,p

Om ze aan hun zonen be-
kend te maken;q

6 Opdat het komende geslacht,
de zonen die geboren zou-
den worden, [ze] zouden
weten,r

Opdat zĳ zouden opstaan en
[ze] aan hun zonen zou-
den verhalen,s

7 En opdat zĳ op God hun ver-
trouwen zouden stellent

En de daden van God niet
zouden vergetenu maar
zĳn eigen geboden zouden
nakomen.v

o De 4:8; De 27:3; Ps 147:19; p Ro 3:2; q Ge 18:19;

De 6:7; Ef 6:4; r Ps 71:18; Ps 102:18; s De 4:10;

t Ps 40:4; Jer 17:7; u De 4:9; Ps 103:2; v De 5:29.
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8 En zĳ dienden niet als hun
voorvaders te worden,a

Een onhandelbaar en weer-
spannig geslacht,b

Een geslacht dat zĳn hart niet
had bereidc

Enwelks geest niet betrouw-
baar was jegens God.d

9 De zonen van _Efra
¨
ım, of-

schoon gewapende boog-
schutters,e

Maakten rechtsomkeert op
de dag van de strĳd.f

10 Zĳ hielden zich niet aan het
verbond van God,g

En in zĳn wet weigerden zĳ
te wandelen.h

11 Zĳ vergaten voorts ook zĳn
handelingeni

En zĳn wonderwerken die
hĳ hun had doen zien.j

12 Ten aanschouwen van hun
voorvaders had hĳ op
wonderbare wĳze gehan-
deldk

In het land Eg _ypte,l het
veld van Z _oan.m

13 Hĳ spleet de zee, opdat hĳ
hen kon laten overtrek-
ken,n

En hĳ deed de wateren
staan als een dam.o

14 En hĳ bleef hen leiden met
een wolk overdagp

En de gehele nacht met een
licht van vuur.q

15 Voorts spleet hĳ rotsen in de
wildernis,r

Opdat hĳ [hen] in overvloed
kon laten drinken net als
[uit] waterdiepten.s

16 En hĳ bracht vervolgens stro-
men te voorschĳn uit een
steile rotst

En deed wateren neerstro-
men net als rivieren.u

17 En zĳ bleven nog meer tegen
hem zondigenv

Door weerspannig tegen de
Allerhoogste te zĳn in de
waterloze streek;w

18 En zĳ gingen in hun hart God
op de proef stellenx

Door iets te eten te vragen
voor hun ziel.y

19 Zĳ gingen dus t
´
egen God

spreken.a

Zĳ zeiden: „Kan God soms
een tafel in orde maken in
de wildernis?”b

20 Zie! Hĳ sloeg op een rotsc

Opdat er wateren zouden
vloeien en zelfs stromen
als een vloed zouden uit-
breken.d

„Is hĳ ook in staat zelfs brood
te geven,e

Of kan hĳ voedsel voor zĳn
volk bereiden?”f

21 Daarom hoorde Jehovah en
werd verbolgen;g

Ja, vuur ontbrandde tegen
J _akob,h

En toorn steeg ookop tegen
_Isra

¨
el.i

22 Want zĳ stelden geen geloof
in God,j

En zĳ vertrouwden niet op
redding door hem.k

23 Toen gebood hĳ de wolkenhe-
mel daarboven,

En hĳ opende zelfs de deu-
ren van de hemel.l

24 En hĳ liet aanhoudend man-
na om te eten op hen re-
genen,m

En het hemelkoren gaf hĳ
hun.n

25 Mensen aten zelfs het brood
der sterken;o

Mondvoorraad zond hĳ hun
tot verzadiging toe.p

26 Hĳ liet voorts een oostenwind
opsteken in de hemelq

En liet een zuidenwind
waaien door zĳn eigen
sterkte.r

27 Enhĳ liet toenvoedsel op hen
regenen net als stof,s

Ja, gevleugelde vliegende
schepselen net als de zand-
korrels der zee

¨
en.t

28 En hĳ liet [ze] voortdurend
vallen midden in zĳn
kamp,u

Rondom zĳn woningen.v

m Ex 16:14; Ex 16:35; Nu 11:7; De 8:3; Ne 9:15;

Jo 6:31; 1Kor 10:3; n Ex 16:31; o Ps 103:20;
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t Ex 16:13; Nu 11:32; u Nu 11:31; v Ex 40:29; Ex

40:34.
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29 En zĳ gingen eten en werden
ten zeerste verzadigd,a

Enwat zĳ begeerden, bracht
hĳ hun voorts.b

30 Zĳ hadden zich [nog] niet van
hun begeerte afgewend,

Hunvoedsel was nog in hun
mond,c

31 Of Gods gramschap rees te-
gen hen op.d

En hĳ doodde voorts onder
hun welgedanen;e

En de jonge mannen van _Is-
ra

¨
el deed hĳ ineenstorten.

32 Ondanks dit alles zondigden
zĳ nog meerf

En stelden geen geloof in
zĳn wonderwerken.g

33 Daarom bracht hĳ hun dagen
tot een eind als waren ze
slechts een ademtocht,h

En hun jaren door de ont-
steltenis.

34 Zo vaak hĳ hen doodde, vroe-
gen zĳ ook naar hem,i

En zĳ keerden terug en
zochten God.j

35 En zĳ gingen zich te binnen
brengen dat Godhun Rots
was,k

En dat God, de Allerhoog-
ste, hun Wreker was.l

36 En zĳ trachtten hem te mis-
leiden met hun mond;m

En met hun tong trachtten
zĳ tegen hem te liegen.n

37 En hun hart was niet stand-
vastig jegens hem;o

En zĳ bleken niet getrouw
te zĳn in zĳn verbond.p

38 Maar hĳ was barmhartig;q hĳ
bedekte steeds weer de
dwalingr enverdierf niet.s

En menigmaal wendde hĳ
zĳn toorn af,t

En hĳ wekte dan niet heel
zĳn woede op.

39 En hĳ bleef gedenken dat zĳ
vlees waren,u

Dat de geest heengaat en
niet wederkeert.v

40 Hoe dikwĳls plachten zĳ weer-
spannig tegen hem te zĳn
in de wildernis,w

Steeds weer maakten zĳ dat
hĳ zich gegriefd voelde in
de woestĳn!x

41 En herhaaldelĳk plachten zĳ
God op de proef te stel-
len,a

En zĳ bedroefden zelfs de
Heilige _Isra

¨
els.b

42 Zĳ dachten niet aan zĳn
hand,c

Aan de dag dat hĳ hen van
de tegenstander verloste,d

43 Hoe hĳ in Eg _ypte zĳn teke-
nen steldee

En zĳn wonderen in het
veld van Z _oan;f

44 En hoe hĳ hun Nĳlkanalen in
bloed ging veranderen,g

Zodat zĳ uit hun eigen stro-
men niet konden drin-
ken.h

45 Voorts zond hĳ steekvliegen
over hen, opdat die hen
zouden verteren;i

En kikvorsen, opdat die hen
in het verderf zouden stor-
ten.j

46 En hĳ gaf nu aan de kakker-
lakken hun opbrengst,

En hun moeizame arbeid
aan de sprinkhanen.k

47 Hĳ doodde vervolgens hun
wĳnstok zelfs door de ha-
gell

En hun sycomoorbomen door
hagelstenen.m

48 En hĳ gaf voorts hun last-
dieren zelfs aan de hagel
prĳsn

En hun vee aan de vlam-
mende koorts.

49 Hĳ zondvervolgens zĳn bran-
dende toorn over hen,o

Verbolgenheid en openlĳke
veroordeling en benauwd-
heid,p

Delegaties van engelen die
rampspoed brachten.q

50 Voorts baande hĳ een pad
voor zĳn toorn.r

Hĳ weerhield hun ziel niet
van de dood zelf;

En hun leven gaf hĳ zelfs
aan de pestilentie prĳs.s

51 Ten slotte sloeg hĳ alle eerst-
geborenen in Eg _ypte,t

t Ex 12:29; Ex 13:15; Ps 105:36; Ps 135:8; Ps

136:10.

PSALM78

a Ps 106:15

b Nu11:20

c Nu11:33

d Nu11:10

e Nu11:34

f Nu14:4

Nu 25:3

1Kor 10:8

1Kor 10:9

1Kor 10:10

g Ex 16:15

De 8:15

h Nu14:29

Nu14:35

De 2:14

i Nu21:7

Re 4:3

j De30:2

k De32:4

l Ex 6:6

Ex 13:15

m Ez 33:31

n Ho 7:13

o Ne9:26

Ps 95:10

Heb 3:12

p De31:20

Jer 31:32

q Ex 34:6

Nu 14:18

Ne 9:31

r Ps 65:3

Ps 79:9

s Nu14:20

Jer 30:11

Klg 3:22

t Ne9:27

Jes 48:9

Ez 20:9

u Ps 103:14

v Pr 12:7

w Nu14:11

Ps 78:17

x Jes 63:10

Ef 4:30

Heb 3:16

�����������������������������

2ekolom

a Nu14:22

De 6:16

Ps 95:9

b 2Kon 19:22

c De9:26

Ps 78:11

d Ex 14:30

e De4:34

Ne 9:10

Ps 105:27

f Ps 78:12

g Ex 7:19

h Ps 105:29

i Ex 8:24

Ps 105:31

j Ex 8:6

Ps 105:30

k Ex 10:15

Ps 105:34

Am7:1

l Ex 9:23

Ps 105:32

m Ps 105:33

n Ex 9:25

o Klg 4:11

p Ps 11:6

Jes 42:25

q 2Kon 6:17

Mt 26:53

r Nu25:4

s Ex 9:6

PSALM 78:29-51 Geen geloof. Plagen in Egypte 776



Het begin van hun voort-
plantingsvermogen in de
tenten van Cham.a

52 Daarna liet hĳ zĳn volk ver-
trekken net als schapen,b

En leidde hen als een kudde
in de wildernis.c

53 En hĳ bleef hen veilig lei-
den, en zĳ gevoelden geen
angst;d

En hun vĳanden — de zee
bedekte hen.e

54 Voorts bracht hĳ hen naar zĳn
heilig gebied,f

Dit bergland dat zĳn rech-
terhand had verworven.g

55 En wegens hen verdreef hĳ
geleidelĳk de nati

¨
en,h

En door het meetsnoer mat
hĳ hun vervolgens een
erfdeel toe,i

Zodat hĳ de stammen van

_Isra
¨
el in hun eigen huizen

liet verblĳven.j

56 En zĳ gingen God, de Aller-
hoogste, op de proef stel-
len en werden weerspan-
nig tegen hem,k

En zĳn vermaningen onder-
hielden zĳ niet.l

57 Ook bleven zĳ achterwaarts
wĳken en trouweloos han-
delen gelĳk hun voorva-
ders;m

Zĳ wendden zich omals een
slappe boog.n

58 En zĳ bleven hem krenken
met hun hoge plaatsen,o

En met hun gehouwen beel-
den bleven zĳ hem tot ja-
loezie prikkelen.p

59 God hoordeq het en werd ver-
bolgen,r

En daarom versmaadde hĳ

_Isra
¨
el zeer.s

60 En ten slotte gaf hĳ de taber-
nakel van S _ilo prĳs,t

De tent waarin hĳ onder
aardsemensenverblĳf had
gehouden.u

61 En voorts gaf hĳ zĳn sterkte
zelfs aan gevangenschap
overv

En zĳn luister in de hand
van de tegenstander.w

62 En hĳ bleef zĳn volk louter
aan het zwaard overleve-
ren,a

En op zĳn erfdeel werd hĳ
verbolgen.b

63 Zĳn jonge mannen werden
verteerd door een vuur,

En zĳn maagden werden
niet geroemd.c

64 Wat zĳn priesters betreft, zĳ
vielen door het zwaard
zelf,d

En hun eigen weduwen ga-
ven zich niet over aan ge-
ween.e

65 Toen ontwaakte Jehovah als
uit de slaap,f

Als een machtige die nuch-
ter wordt van de wĳn.g

66 En hĳ sloeg vervolgens zĳn
tegenstanders van achte-
ren;h

Een smaad van onbepaalde
duur gaf hĳ hun.i

67 Enhĳverwierp voorts de tent
van J _ozef;j

En de stam _Efra
¨
ım verkoos

hĳ niet.k

68 Maar hĳ verkoos de stam
J _uda,l

De berg S _ion, die hĳ lief-
had.m

69 En hĳ ging zĳn heiligdom
bouwen net als de hoog-
ten,n

Als de aarde, die hĳ tot on-
bepaalde tĳd heeft ge-
grondvest.o

70 En zo koos hĳ zĳn knecht D _a-
vid uitp

En nam hem weg van de
schaapskooien.q

71 Van achter de zogende moe-
derdierenr

Haalde hĳ hem om herder
te zĳn over J _akob, zĳn
volk,s

En over _Isra
¨
el, zĳn erfdeel.t

72 En hĳ ging hen weiden naar
de rechtschapenheid van
zĳn hart,u

En met de vaardigheid van
zĳn handen ging hĳ hen
leiden.v

q 1Sa 17:15; r Ge 33:13; s Nu 27:17; 2Sa 7:8;

t 2Sa 6:21; u 2Sa 8:15; 1Kon 3:6; 1Kon 9:4; 1Kon
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Een melodie van _Asaf.

79 O God, de nati
¨
en zĳn in uw

erfdeel gekomen;a

Ze hebben uw heilige tem-
pel verontreinigd;b

Ze hebben Jer _uzalem tot
puinhopen gemaakt.c

2 Ze hebben het dode lichaam
vanuw knechten tot voed-
sel gegeven aan het gevo-
gelte van de hemel,d

Het vlees van uw loyalen
aan het wild gedierte der
aarde.e

3 Ze hebben hun bloed vergo-
ten als water

Rondom Jer _uzalem, en er is
niemand die begraaft.f

4 Wĳ zĳn een smaad voor onze
buren geworden,g

Een spot en beschimping
voor hen die rondom ons
zĳn.h

5 Hoe lang, o Jehovah, zult gĳ
vertoornd zĳn? Voor eeu-
wig?i

Hoe lang zal uw ĳver bran-
den net als vuur?j

6 Stort uw woede uit over de
nati

¨
en die u niet hebben

gekend,k

En over de koninkrĳken die
uw eigen naam niet heb-
ben aangeroepen.l

7 Want ze hebben J _akob ver-
teerd,m

En ze hebben gemaakt dat
zĳn eigen verblĳfplaats
woest werd gelegd.n

8 Gedenk niet ten nadele van
ons de dwalingen der voor-
ouders.o

Haast u! Laat uw barmhar-
tigheden ons tegemoet
komen,p

Wantwĳ zĳn zeer verarmd.q

9 Help ons, o God van onze red-
ding,r

Ter wille van de heerlĳk-
heid van uw naam;s

En bevrĳd ons en bedek onze
zonden om uws naams wil.t

10 Waaromzouden de nati
¨
en zeg-

gen: „Waar is hun God?”u

Laat onder de nati
¨
en voor

onze ogen bekend wordenv

Dewraak voor het vergoten
bloed van uw knechten.a

11 Moge het zuchten van de ge-
vangene zelfs voor uw aan-
gezicht komen.b

Bewaar naar de grootheid
van uw arm de ten dode
gedoemden.c

12 En vergeld onze buren zeven-
maal in hun boezemd

Hun smaad waarmee zĳ u
hebben gesmaad, o Jeho-
vah.e

13 Wat ons betreft, uw volken de
schapen van uw weide,f

Wĳ zullen u tot onbepaalde
tĳd dank brengen;

Van geslacht tot geslacht
zullen wĳ uw lof bekend-
maken.g

Aan de leider, op „De lelies”.h

Een vermaning. Van _Asaf.i Een melodie.

80 O Herder van _Isra
¨
el, leen

toch het oor,j

Gĳ die J _ozef leidt net als
een kudde.k

O gĳ die op de cherubs zit,l

verschĳn toch in licht-
glans.m

2 Wek voor het aangezicht van
_Efra

¨
ım en B _enjamin en

Man _asse toch uw macht
op,n

En kom toch tot onze red-
ding.o

3 O God, breng ons terug;p

En doe uw aangezicht lich-
ten, opdat wĳ gered mo-
gen worden.q

4 O Jehovah, God der leger-
scharen, hoe lang moet
gĳ zieden tegen het gebed
van uw volk?r

5 Gĳ hebt hen tranenbrood doen
eten,s

En gĳ laat hen voortdurend
tranen en nog eens tranen
drinken in [grote] mate.t

6 Gĳ stelt ons tot een twist voor
onze buren,u

k Ps 77:20; Jes 40:11; Jer 31:10; Ez 34:12; 1Pe
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En het zĳn onze vĳanden
die ons blĳven bespotten
naar hun welgevallen.a

7 O God der legerscharen, breng
ons terug;b

En doe uw aangezicht lich-
ten, opdat wĳ gered mo-
gen worden.c

8 Gĳ zĳt ertoe overgegaan een
wĳnstok uit Eg _ypte te
doen vertrekken.d

Gĳ bleeft de nati
¨
en verdrĳ-

ven, opdat gĳ hem zoudt
kunnen planten.e

9 Gĳ hebt een open plek voor
hem gemaakt,f opdat hĳ
wortel kon schieten en
het land kon vullen.g

10 Debergenwerden bedekt met
zĳn schaduw,

En de ceders van God met
zĳn grote takken.h

11 Geleidelĳk zond hĳ zĳn grote
takken uit tot aan de zee,i

En tot de Rivier zĳn loten.j

12 Waarom hebt gĳ zĳn stenen
muren neergehaald,k

En [waarom] hebben allen
die er op de weg voorbĳ-
gaan, eraan geplukt?l

13 Een everzwĳn uit het bos
blĳft hem afvreten,m

En het gewemel van dieren
op het open veld blĳft hem
afweiden.n

14 O God der legerscharen, keer
alstublieft terug;o

Blik neer uit de hemel en
zie en draag zorg voor
deze wĳnstok,p

15 En de stok die uw rechter-
hand heeft geplant,q

En [zie] op de zoon die gĳ u
sterk hebt gemaakt.r

16 Hĳ is met vuur verbrand, af-
gesneden.s

Vanwege de bestraffing van
uw aangezicht vergaan
zĳ.t

17 Laat uw hand over de man
van uw rechterhand blĳ-
ken te zĳn,u

Over de mensenzoon die gĳ
u sterk hebt gemaakt,v

18 En wĳ zullen ons niet van u
afkeren.w

Moogt gĳ ons in het leven
houden, opdat wĳ uw eigen
naam kunnen aanroepen.a

19 OJehovah,God der legerscha-
ren, breng ons terug;b

Doe uw aangezicht lichten,
opdat wĳ gered mogen
worden.c

Aan de leider, op de G _ittith.d

Van _Asaf.

81 O heft een vreugdegeroep
aan voor God, onze
sterkte;e

Juicht in triomf de God
van J _akob toe.f

2 Heft een melodie aang en
neemt een tamboerĳn,h

De lieflĳke harp te zamen
met het snaarinstrument.i

3 Blaast op de nieuwe maan de
hoorn;j

Op de volle maan, voor de
dag van ons feest.k

4 Want het is een voorschrift
voor _Isra

¨
el,l

Een rechterlĳke beslissing
van de God van J _akob.

5 Als een vermaning legde hĳ
het aan J _ozef zelf op,m

Toen hĳ uittrok over het land
Eg _ypte.n

Een taal die ik niet kende,
bleef ik horen.o

6 „Ik ontdeed zĳn schouder
zelfs van [de] last;p

Zĳn eigen handen werden
zelfs vrĳ van de mand.q

7 In nood riept gĳ, en ik verlos-
te u voorts;r

Ik ging u antwoorden in de
schuilplaats van de don-
der.s

Vervolgens onderzocht ik u
bĳ de wateren van M _eri-
ba.t Sela.

8 Hoor, o mĳn volk, en ik wil
tegen u getuigen,u

O _Isra
¨
el, indien gĳ naar mĳ

wilt luisteren.v

9 Onder u zal geen vreemde
god blĳken te zĳn;w

t Ex 17:6; De 33:8; u De 32:36; Ps 50:7; v Ex

15:26; w Ex 20:3; De 6:14.
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Engĳ zult u niet buigenvoor
een buitenlandse god.a

10 Ik, Jehovah, ben uw God,b

Die u uit het land Eg _ypte
heeft opgevoerd.c

Doe uw mond wĳd open, en
ik zal hem vullen.d

11 Maar mĳn volk heeft niet naar
mĳn stem geluisterd;e

En _Isra
¨
el zelf heeft zich niet

gewillig jegens mĳ be-
toond.f

12 En zo liet ik hen gaan in
de verstoktheid van hun
hart;g

Zĳ gingen in hun eigen raad-
slagen wandelen.h

13 O dat mĳn volk naar mĳ luis-
terde,i

O dat _Isra
¨
el zelf ook maar

mĳn wegen bewandelde!j

14 Hun vĳanden zou ik gemak-
kelĳk onderwerpen,k

En tegen hun tegenstan-
ders zou ik mĳn hand ke-
ren.l

15 Wat hen betreft die Jehovah
intens haten, zĳ zullen
kruipend tot hem komen,m

En hun tĳd zal tot onbepaal-
de tĳd blĳken te zĳn.

16 En hĳ zal hem te eten blĳven
geven van het vette der
tarwe,n

Enuit de rots zal ik umet lou-
ter honing verzadigen.”o

Een melodie van _Asaf.

82 God stelt zich in de verga-
deringp van de Godde-
lĳke;q

Te midden van de goden
spreekt hĳ recht:r

2 „Hoe lang zult GIJ onrecht-
vaardig blĳven rechtspre-
kens

En de goddelozen partĳ-
digheid blĳven betonen?t

Sela.
3 Weest rechters voor de ge-

ringe en de vaderloze jon-
gen.u

Laat de ellendige en de on-
bemiddelde recht weder-
varen.v

4 Verschaft ontkoming voor de
geringe en de arme;w

Bevrĳdt [hen] uit de hand
van de goddelozen.”a

5 Zĳ hebben niets geweten, en
zĳ begrĳpen niets;b

In duisternis blĳven zĳ rond-
wandelen;c

Alle grondvesten der aarde
worden aan het wankelen
gebracht.d

6 „Ikzelf heb gezegd: ’GIJ zĳt
goden,e

En GIJ allen zĳt zonen van
de Allerhoogste.f

7 Voorwaar, GIJ zult sterven net
als mensen;g

En als wie dan ook van de
vorsten zult GIJ vallen!’ ”h

8 Sta toch op, o God, richt toch
de aarde;i

Want gĳzelf dient alle na-
ti

¨
en in bezit te nemen.j

Een lied. Een melodie van _Asaf.k

83 O God, laat er geen stilzwĳ-
gen van uw zĳde zĳn;l

Verstom niet, en blĳf niet
stil, o Goddelĳke.m

2 Want zie! juist uw vĳanden
maken getier;n

En juist zĳ die u intens ha-
ten, hebben [hun] hoofd
opgestoken.o

3 Tegen uw volk voeren zĳ lis-
tig hunvertrouwelĳke be-
spreking;p

En zĳ spannen samen tegen
uw verborgenen.q

4 Zĳ hebben gezegd: „Komt en
latenwĳ hen als natie ver-
delgen,r

Opdat aan de naam van _Is-
ra

¨
el niet meer wordt ge-

dacht.”s

5 Want met het hart hebben zĳ
eensgezind raad uitgewis-
seld;t

Tegen u hebben zĳ voorts
zelfs een verbond geslo-
ten,u

6 De tenten van _Edomv en de
Isma

¨
elieten, M _oabw en de

Hagrieten,x

o Re 8:28; Jes 37:23; p Ps 64:2; q Ps 27:5; r Ex 1:10;
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7 G _ebal en _Ammona en _Amalek,
Filist _eab te zamen met de in-

woners van T_yrus.c

8 OokAss _yri
¨
e zelf heeft zich bĳ

hen gevoegd;d

Zĳ zĳn een arm geworden
voor de zonen van Lot.e

Sela.
9 Doe hun als M _idian,f als S _i-

sera,g

Als J _abinh in het stroomdal
van de K _ison.i

10 Zĳ werden verdelgd bĳ En-
Dor;j

Zĳ werden tot mest voor de
aardbodem.k

11 Wat hun edelen betreft, maak
hen als _Oreb en als Z _e

¨
eb,l

En als Z _ebah en als Zalm _u-
na al hun hertogen,m

12 Die hebben gezegd: „Laten
wĳde verblĳfplaatsenvan
God voor ons in bezit ne-
men.”n

13 O mĳn God, maak hen als een
wervelwind van distels,o

Als kaf voor de wind.p

14 Als een vuur dat het woud
verbrandtq

En als een vlam die de ber-
gen verzengt,r

15 Moogt gĳ hen z
´
o achtervolgen

met uw orkaans

En moogt gĳ hen met uw
stormwind met ontstelte-
nis slaan.t

16 Vervul hun aangezicht met
oneer,u

Opdat men uw naam zoekt,
o Jehovah.v

17 O mogen zĳ voor altĳd be-
schaamd en ontsteld zĳn,w

En mogen zĳ schaamrood
worden en vergaan;x

18 Opdatmenweety dat gĳ,wiens
naam Jehovah is,z

Gĳ alleen de Allerhoogste
zĳta over heel de aarde.b

Voor de leider, op de G _ittith.c

Van de zonen van K _orach.
Een melodie.

84 Hoe lieflĳk is uw grootse
tabernakel,d

O Jehovah der legerscha-
ren!e

2 Mĳn ziel heeft vurig verlangd
en ook gesmacht naar de
voorhoven van Jehovah.a

Mĳn eigen hart en zelfs mĳn
vlees heffen een vreugde-
geroep aan voor de leven-
de God.b

3 Ja, zelfs de vogel heeft een
huis gevonden,

En de zwaluween nest voor
zichzelf,

Waar ze haar jongen heeft
neergelegd —

Uwgrootse altaar, o Jehovah
der legerscharen, mĳn Ko-
ning en mĳn God!

4 Gelukkig zĳn zĳ die in uw
huis wonen!c

Zĳ blĳven u nog steeds lo-
ven.d Sela.

5 Gelukkig zĳn de mensen wier
sterkte in u is,e

In wier hart de gebaande
wegen zĳn.f

6 Trekkend door de laagvlakte
van de bakastruiken,g

Veranderen zĳ die zelfs in
een bron;

Ja, in zegeningen hult zich
de onderwĳzer.h

7 Zĳ zullen voortgaan van vitale
kracht tot vitale kracht;i

Ieder verschĳnt voor God in
S _ion.j

8 O Jehovah, God der legerscha-
ren, hoor toch mĳn ge-
bed;k

Leen toch het oor, o Godvan
J _akob.l Sela.

9 O schild van ons, zie, o God,m

En aanschouw het aange-
zicht van uw gezalfde.n

10 Want
´
e

´
en dag in uw voorho-

ven is beter dan duizend
[elders].o

Ik heb verkozen aan de
drempel in het huis van
mĳn God te staanp

Boven het rondgaan in de
tenten der goddeloosheid.q

11 Want Jehovah God is een zonr

en een schild;s

Gunst en heerlĳkheid geeft
hĳ.t
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Jehovah zelf zal niets goeds
onthouden aan hen die in
onberispelĳkheid wande-
len.a

12 O Jehovah der legerscharen,
gelukkig is demens die op
u vertrouwt.b

Voor de leider.
Van de zonen van K _orach.

Een melodie.

85 Gĳ hebt een welgevallen ge-
vonden, o Jehovah, in
uw land;c

Gĳ hebt degenen van J _a-
kob die gevangenge-
nomen waren, terugge-
bracht.d

2 Gĳ hebt de dwaling van uw
volk vergeven;e

Gĳ hebt al hun zonde be-
dekt.f Sela.

3 Gĳ hebt al uw verbolgenheid
bedwongen;g

Gĳ hebt u afgewend van uw
brandende toorn.h

4 Doe ons terugkeren, o God
van onze redding,i

En laat af vanuw wrevel te-
gen ons.j

5 Zult gĳ tot onbepaalde tĳd
vertoornd op ons zĳn?k

Zult gĳ uw toorn verlen-
gen van geslacht tot ge-
slacht?l

6 Zult gĳzelf ons niet weer le-
vend maken,m

Opdat uw volk zelf zich in u
kan verheugen?n

7 Betoon ons, o Jehovah, uw
liefderĳke goedheid,o

En moogt gĳ ons uw red-
ding schenken.p

8 Ik wil horen wat de [ware]
God Jehovah zal spreken,q

Want hĳ zal van vrede spre-
ken tot zĳn volkr en tot
zĳn loyalen,

Maar laten zĳ niet tot zelf-
vertrouwen terugkeren.s

9 Waarlĳk, zĳn redding is nabĳ
degenen die hem vrezen,t

Opdat er heerlĳkheid in ons
land verblĳft.u

10 Wat liefderĳke goedheid en
waarachtigheid betreft, ze
hebben elkaar ontmoet;v

Rechtvaardigheid en vrede
— ze hebben elkaar ge-
kust.a

11 Louter waarachtigheid zal uit
de aarde zelf spruiten,b

En louter rechtvaardigheid
zal uit de hemel zelf neer-
zien.c

12 Ook zal Jehovahvan zĳn kant
geven wat goed is,d

En ons eigen land zal zĳn
opbrengst geven.e

13 Rechtvaardigheid zal voor
hem uit gaan,f

En ze zal zĳn schreden tot
een weg maken.g

Een gebed van D _avid.

86 Neig, o Jehovah, uw oor.
Antwoord mĳ,h

Want ik ben ellendig en
arm.i

2 O behoed toch mĳn ziel, want
ik ben loyaal.j

Red uw knecht — gĳ zĳt
mĳn God — die op u ver-
trouwt.k

3 Betoon mĳ gunst, o Jehovah,l

Want tot u blĳf ik de gehele
dag roepen.m

4 Verheug de ziel van uw
knecht,n

Want tot u, o Jehovah, hef
ik mĳn eigen ziel op.o

5 Want gĳ, o Jehovah, zĳt goedp

en vergevensgezind;q

En de liefderĳke goedheid
jegens allen die u aanroe-
pen, is overvloedig.r

6 Leen toch het oor, o Jehovah,
aan mĳn gebed;s

En schenk toch aandacht
aan de stemvan mĳn sme-
kingen.t

7 Op de dag van mĳn benauwd-
heid wil ik u aanroepen,u

Want gĳ zult mĳ antwoor-
den.v

8 Er is niemand als gĳ onder de
goden, o Jehovah,w
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Ook zĳn er geen werken als
de uwe.a

9 Alle nati
¨
en die gĳ hebt ge-

maakt, zullen zelf komen,b

En ze zullen zich voor u
neerbuigen, o Jehovah,c

En zullen heerlĳkheid ge-
ven aan uw naam.d

10 Want gĳ zĳt groot en doet
wonderbare dingen;e

Gĳ zĳt God, gĳ alleen.f

11 Onderricht mĳ, o Jehovah,
omtrent uw weg.g

Ik zal in uw waarheid wan-
delen.h

Verenig mĳn hart om uw
naam te vrezen.i

12 Ik prĳs u, o Jehovah, mĳn
God, met heel mĳn hart,j

En ik wil uw naamtot onbe-
paalde tĳd verheerlĳken,

13 Want uw liefderĳke goedheid
is groot jegens mĳ,k

En gĳ hebt mĳn ziel uit
Sje _o _ol, [uit] zĳn onderste
plaats, bevrĳd.l

14 O God, het zĳn de overmoedi-
gen die tegen mĳ zĳn op-
gestaan;m

Enhet is de vergadering der
tirannieken die mĳn ziel
heeft gezocht,n

En zĳ hebben u niet voor
ogen gesteld.o

15 Maar gĳ, o Jehovah, zĳt een
God barmhartig en goed-
gunstig,p

Langzaam tot toornq en over-
vloedig in liefderĳke goed-
heid en waarachtigheid.r

16 Wend u tot mĳ en betoon mĳ
gunst.s

Geef toch uw sterkte aan
uw knecht,t

En red toch de zoon van uw
slavin.u

17 Bewerk ten aanzien van mĳ
een teken dat goedheid
beduidt,

Opdat degenen die mĳ haten,
[het] zien en beschaamd
staan.v

Want gĳzelf, o Jehovah,
hebt mĳ geholpen en ge-
troost.w

Van de zonen van K _orach.
Een melodie, een lied.

87 Zĳn fundament is op de
heilige bergen.a

2 Jehovah heeft de poorten van
S _ion meer liefb

Dan alle woningen van J _a-
kob.c

3 Heerlĳke dingen worden over
u gesproken, o stadvan de
[ware] God.d Sela.

4 Ik zal R _ahabe en B _abylonf ver-
melden onder degenen die
mĳ kennen;

Ziedaar Filist _eag en T_yrus,
te zamen met Kusch:

„Dit is er een die daar werd
geboren.”h

5 En betreffende S _ion zal wor-
den gezegd:

„Elkeen werd in haar gebo-
ren.”i

En de Allerhoogstej zelf zal
haar stevig bevestigen.k

6 Jehovah zelf zal bĳ het op-
schrĳven van de volken
bekendmaken:l

„Dit is er een die daar werd
geboren.”m Sela.

7 Er zullen ook zangers zĳn, zo-
wel als dansers van rei-
dansen:n

„Al mĳn bronnen zĳn in u.”o

Een lied, een melodie
van de zonen van K _orach.

Aan de leider over M _ahalath,
voor tegenzang.

Maskil van H _emanp de Ezrahiet.

88 O Jehovah, de God van
mĳn redding,q

Overdag heb ik het uitge-
schreeuwd,r

[Ook] ’s nachts v
´
o

´
or u.s

2 Voor uw aangezicht zal mĳn
gebed komen.t

Neig uw oor tot mĳn sme-
kende geroep.u

3 Want mĳn ziel heeft genoeg
gehad van rampspoeden,v

Ja, mĳn leven is zelfs met

h 2Sa 12:24; Ga 4:31; i Jes 54:1; Jes 54:13; j Ps
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Sje _o _ol in aanraking geko-
men.a

4 Ik ben gerekend onder hen
die in de kuil afdalen;b

Ik ben geworden als een fy-
siek sterke man zonder
kracht,c

5 Vrĳgelaten onder de doden
zelf,d

Als verslagenen die in de
grafstede liggen,e

Aanwie gĳ niet meer hebt ge-
dacht

En die vanuweigen [helpen-
de] hand zĳn afgesneden.f

6 Gĳ hebt mĳ in een kuil van de
onderste diepten gelegd,

In duistere plaatsen, in een
grote afgrond.g

7 Op mĳ heeft uw woede zich
geworpen,h

En met al uw brandings-
golven hebt gĳ [mĳ] ge-
kweld.i Sela.

8 Gĳ hebt mĳn kennissen ver
van mĳ verwĳderd;j

Gĳ hebt mĳ als iets zeer
verfoeilĳks voor hen ge-
maakt.k

Ik ben opgesloten en kan er
niet uit.l

9 Mĳn eigen oog is weggekwĳnd
wegens mĳn ellende.m

Ik heb u, o Jehovah, de ge-
hele dag aangeroepen;n

Tot u heb ik mĳn handpal-
men uitgebreid.o

10 Zult gĳ ten aanzien van hen
die dood zĳn een wonder
doen?p

Of zullen zelfs zĳ die mach-
teloos zĳn in de dood, op-
staan,q

Zullen zĳ u prĳzen?r Sela.
11 Zal in de grafstede uw liefde-

rĳke goedheidworden be-
kendgemaakt,

Uw getrouwheid in [de plaats
van de] vernietiging?s

12 Zal in de duisternis een door
u [bewerkt] wonder be-
kend worden,t

Of uw rechtvaardigheid in
het land van vergetel-
heid?u

13 En toch heb ikzelf tot u,
o Jehovah, om hulp ge-
schreeuwd,v

En in de morgenwordt mĳn
eigen gebed steeds aan u
voorgelegd.a

14 Waarom, o Jehovah, verstoot
gĳ mĳn ziel?b

Waarom houdt gĳ uw aan-
gezicht voor mĳ verbor-
gen?c

15 Ik ben ellendig en sta op het
punt de laatste adem uit
te blazen van [mĳn] jon-
gensjaren af;d

Ik heb van u afkomstige
schrikwekkende dingen
in hoge mate gedragen.e

16 Over mĳ zĳn de uitstortingen
van uw brandende toorn
heen gegaan;f

Verschrikkingen afkomstig
van uzelf hebben mĳ tot
zwĳgen gebracht.g

17 Ze hebben mĳ de gehele dag
als wateren omringd;h

Ze hebben mĳ alle tegelĳk
ingesloten.

18 Gĳ hebt vriend en metgezel
ver van mĳ verwĳderd;i

Mĳn kennissen zĳn een duis-
tere plaats.j

Maskil. Van _Ethan de Ezrahiet.k

89 Jehovah’s uitingen van lief-
derĳke goedheid wil ik
zelfs tot onbepaalde tĳd
bezingen.l

Van geslacht tot geslacht
zal ik uw getrouwheid
bekendmaken met mĳn
mond.m

2 Want ik heb gezegd: „Liefde-
rĳke goedheid zal zelfs tot
onbepaalde tĳd gebouwd
blĳven;n

Wat de hemelen betreft, gĳ
houdt uw getrouwheid
daarin stevig bevestigd.”o

3 „Ik heb een verbond geslo-
ten jegens mĳn uitverko-
rene;p

Ik heb aan mĳn knecht D _a-
vid gezworen:q

4 ’Ja, tot onbepaalde tĳd zal ik
uw zaad stevig bevesti-
gen,r

q Ps 132:11; Jer 30:9; Ez 34:23; Ho 3:5; Jo 7:42;

Han 2:30; r 2Sa 7:12; 1Kr 17:11; Opb 22:16.
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En ik wil uw troon bouwena

van geslacht tot geslacht.’”
Sela.

5 En de hemelen zullen uw
wonderdaad prĳzen, o Je-
hovah,b

Ja, uw getrouwheid in de
gemeente der heiligen.

6 Want wie in de wolkenhemel
kan met Jehovah worden
vergeleken?c

Wie kan aan Jehovah gelĳk
zĳn onder de zonen van
God?d

7 Goddient in ontzag gehouden
te worden in de intieme
groep van heiligen;e

Hĳ is groots en vrees inboe-
zemend boven allen die
rondom hem zĳn.f

8 O Jehovah, God der leger-
scharen,g

Wie is vol kracht als gĳ,
o Jah?h

En uw getrouwheid is rond-
om u.i

9 Gĳ heerst over het zwellenvan
de zee;j

Wanneer haar golven zich
verheffen, stilt g

´
ı
´
j ze.k

10 Gĳzelf hebt R _ahab verbrĳ-
zeld,l net als een versla-
gene.m

Door de armvanuw sterkte
hebt gĳ uw vĳanden ver-
strooid.n

11 Dehemel is vanu,o ook de aar-
de is van u;p

Het productieve land en dat
wat het vultq — gĳzelf
hebt ze gegrondvest.r

12 Het noorden en het zuiden
— gĳzelf hebt ze gescha-
pen;s

T _abort en H _ermonu — in
uw naam heffen ze een
vreugdegeroep aan.v

13 Een arm met macht is de
uwe,w

Uw hand is sterk,x

Uw rechterhand is verhe-
ven.y

14 Rechtvaardigheid en recht
zĳn de vaste plaats van
uw troon;z

Ja, liefderĳke goedheid en
waarachtigheid stellen
zich voor uw aangezicht.a

15 Gelukkig is het volk dat het
gejuich kent.a

O Jehovah, in het licht van
uw aangezicht blĳven zĳ
wandelen.b

16 In uw naam zĳn zĳ de gehele
dag blĳc

En in uw rechtvaardigheid
worden zĳ verhoogd.d

17 Want gĳ zĳt de luister van
hun sterkte;e

En door uw goedewil wordt
onze hoorn verhoogd.f

18 Want ons schild behoort Je-
hovah toe,g

En onze koning behoort de
Heilige _Isra

¨
els toe.h

19 In die tĳd hebt gĳ in een vi-
sioen tot uw loyalen ge-
sproken,i

En gĳ hebt toen gezegd:
„Ik heb hulp gelegd op een

machtige;j

Ik heb een uitverkorene uit
het volk verheven.k

20 Ik heb mĳn knecht D _avid ge-
vonden;l

Met mĳn heilige olie heb ik
hem gezalfd,m

21 Met wie mĳn eigen hand vast
zal zĳn,n

Die mĳn eigen arm ook zal
sterken.o

22 Geen vĳand zal hem buiten-
sporige eisen opleggen,p

Noch zal enige zoon van
onrechtvaardigheid hem
kwellen.q

23 En van voor zĳn aangezicht
heb ik zĳn tegenstanders
verbrĳzeld,r

En aan hen die hem intens
haatten, bleef ik slagen
toedienen.s

24 En mĳn getrouwheid en mĳn
liefderĳke goedheid zĳn
met hem,t

En in mĳn naam wordt zĳn
hoorn verhoogd.u

i Nu 12:6; 2Sa 7:4; j 1Sa 18:14; Jes 9:6; k 2Sa

7:8; 1Kon 11:34; Heb 2:17; l 1Kr 17:7; Han 13:22;

m 1Sa 16:13; Jes 61:1; Han 10:38; n 2Sa 7:9; Ps

80:17; Jes 42:1; o Ps 18:32; p 2Sa 7:13; 1Kr 17:9;

Mt 4:11; q 2Sa 17:10; r 2Sa 3:1; 2Sa 7:9; 2Sa 22:41;

s Ps 21:8; Ps 110:1; Lu 19:27; Jo 15:24; t 2Sa

7:15; 1Kr 17:13; Ps 61:7; Han 13:34; u 1Sa 2:1; Jo

17:6.
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25 En op de zee heb ik zĳn hand
gelegda

En op de rivieren zĳn rech-
terhand.b

26 Hĳzelf roept uit tot mĳ: ’Gĳ
zĳt mĳn Vader,c

Mĳn Godd en de Rots van
mĳn redding.’e

27 Ook zal ikzelf hem tot eerst-
geborene stellen,f

Tot de hoogste van de ko-
ningen der aarde.g

28 Tot onbepaalde tĳd zal ik mĳn
liefderĳke goedheid jegens
hem bewaren,h

En mĳnverbond zal getrouw
zĳn jegens hem.i

29 En ik zal zĳn zaad stellig be-
vestigen tot in eeuwigheidj

En zĳn troon als de dagen
des hemels.k

30 Indien zĳn zonen mĳn wet
verlatenl

En in mĳn rechterlĳke be-
slissingen niet wandelen,m

31 Indien zĳ mĳn eigen inzettin-
gen ontwĳden

En mĳn eigen geboden niet
onderhouden,

32 Dan moet ik mĳn aandacht
op hun overtreding rich-
ten met een roeden

En op hun dwaling met sla-
gen.o

33 Maar mĳn liefderĳke goed-
heid zal ik hem niet ont-
trekken,p

Noch zal ik ontrouw blĳken
te zĳn met betrekking tot
mĳn getrouwheid.q

34 Ik zal mĳn verbond niet ont-
wĳden,r

En wat van mĳn lippen is
uitgegaan, zal ik niet ver-
anderen.s

35 Eenmaal heb ik in mĳn heilig-
heid gezworen,t

Aan D _avid wil ik geen leu-
gens vertellen.u

36 Ja, zĳn zaad zal zelfs tot onbe-
paalde tĳd blĳken te zĳn,v

En zĳn troon als de zon
v

´
o

´
or mĳ.w

37 Als demaan zal die voor onbe-
paalde tĳd stevig beves-
tigd worden,

En [als] een getrouwe ge-
tuige in dewolkenhemel.”
Sela.

38 Maar gĳ — gĳ hebt verstoten
en gĳ blĳft versmaden;a

Gĳ zĳt verbolgen geworden
op uw gezalfde.b

39 Gĳ hebt het verbond van uw
knecht vol verachting ver-
worpen;

Gĳ hebt zĳn diadeem zelfs
tot de aarde toe ontwĳd.c

40 Gĳ hebt al zĳn stenen kooien
neergehaald;d

Gĳ hebt zĳn vestingwerken
in puin gelegd.e

41 Allen die op de weg voorbĳ-
gaan, hebben hem geplun-
derd;f

Hĳ is een smaad geworden
voor zĳn buren.g

42 Gĳ hebt de rechterhand van
zĳn tegenstanders ver-
hoogd;h

Gĳ hebt al zĳn vĳanden
vreugde verschaft.i

43 Wat meer is, gĳ behandelt
zĳn zwaard weer als een
vĳand,j

En gĳ hebt hem geen veld
doen winnen in de strĳd.k

44 Gĳ hebt zĳn glans doen op-
houden,l

En zĳn troon hebt gĳ zelfs
ter aarde neergeworpen.m

45 Gĳ hebt de dagen van zĳn
jeugd verkort;

Gĳ hebt hem in schaamte
gehuld.n Sela.

46 Hoe lang, o Jehovah, zult gĳ u
verborgen houden? Voor
altĳd?o

Zal uw woede blĳven bran-
den net als een vuur?p

47 Bedenk wat mĳn levensduur
is.q

Is het volkomen tevergeefs
dat gĳ alle mensenzonen
hebt geschapen?r

48 Welke fysiek sterke man leeft
er die de dood niet zal
zien?s

j 2Kr 25:8; k Joz 7:4; l 1Kon 12:16; Klg 4:2; m Ez

21:26; n Ps 44:15; Jes 53:3; Ez 21:25; o Ps 13:1;

p Ps 78:63; Ps 79:5; Jes 30:27; Jer 23:29; q Job

7:7; Ps 39:5; Ps 119:84; r Job 14:1; Ps 144:4; Pr

11:8; s Job 30:23; Ps 49:9; Pr 3:19; Pr 9:5; Heb

11:5.
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Een gebed van M _ozes,
de man van de [ware] God.a

90 O Jehovah, gĳzelf zĳt een
echte woning voor ons
geblekenb

Gedurende geslacht na
geslacht.c

2 Voordat de bergen zelfs maar
geboren werden,d

Of gĳ voorts de aardee en het
productieve land als met
barenswee

¨
en hadt voort-

gebracht,f

Ja, van onbepaalde tĳd tot
onbepaalde tĳd zĳt gĳ
God.g

3 Gĳ doet de sterfelĳke mens
tot gruis terugkeren,h

En gĳ zegt: „Keert terug,
GIJ mensenzonen.”i

4 Want duizend jaren zĳn inuw
ogen slechts als de dag
van gisteren wanneer die
voorbĳgegaan is,j

En als een wake in de
nacht.k

5 Gĳ hebt hen weggevaagd;l zĳ
worden tot niets dan een
slaap;m

In de morgen [zĳn zĳ] net
als groen gras dat veran-
dert.n

6 In de morgen brengt het bloe-
sems voort en moet ver-
anderen;o

’s Avonds verwelkt het en
verdort stellig.p

7 Want wĳ zĳn aan ons eind ge-
komen in uw toorn,q

En door uw woede zĳn wĳ
ontsteld.a

8 Gĳ hebt onze dwalingen pal

v
´
o

´
or u gesteld,b

Onze verborgen dingen v
´
o

´
or

uw lichtende aangezicht.c

9 Want al onze dagen hebben

zich [ten einde] geneigd in

uw verbolgenheid;d

Wĳ hebben onze jaren vol-

eindigd net als een gefluis-

ter.e

10 De dagen van onze jaren zĳn

op zichzelf genomen ze-

ventig jaren,f

En indien wegens bĳzonde-

re kracht, tachtig jaren;g

Toch is dat waarop ze aandrin-

gen moeite en schadelĳke

dingen;h

Want het zal stellig snel

voorbĳgaan, en wĳ vlie-

gen heen.i

11 Wie kent de sterkte van uw

toornj

En uw verbolgenheid over-

eenkomstig de vrees voor

u?k

12 Toon [ons] hoe onze dagen

eigenlĳk z
´
o te tellenl

Dat wĳ een hart van wĳs-

heidm bekomen.

13 Keer toch terug, o Jehovah!n

Hoe lang zal het zĳn?o

g 2Sa 19:35; Lu 2:37; h Pr 12:3; i Job 14:10; Ps 78:39;

Lu 12:20; Jak 4:14; j De 29:23; Hab 3:12; k Jes
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Kan hĳ zĳn ziel ontkoming
verschaffen uit de hand
van Sje _o _ol?a Sela.

49 Waar zĳn uw vroegere daden
van liefderĳke goedheid,
o Jehovah,

Die gĳ D _avid, in uw ge-
trouwheid, onder ede
hebt beloofd?b

50 Gedenk, o Jehovah, de smaad
[die] op uw knechten
[rust],c

Hoe ik in mĳn boezem [de
smaad van] al de vele vol-

ken draag,a

51 Hoe uw vĳanden hebben ge-

smaad, o Jehovah,b

Hoe zĳ de voetsporen van uw

gezalfde hebben gesmaad.c

52 Gezegend zĳ Jehovah tot on-

bepaalde tĳd. Amen en

Amen.d

d Ne 9:5; Ps 41:13; Ps 72:18.

PSALM89

a Ps 49:15
Han 2:27

b 2Sa 7:15
Ps 132:11
Jes 55:3
Han 2:30

c Ps 44:13
Ps 74:22
Heb 11:26

�����������������������������

2ekolom

a Ro 15:3
b Ps 79:10
c 2Sa 16:7

Mt 12:24
Mt 26:65
Jo 8:48

787 Geen mens ontkomt aan Sjeool; leeft 70-80 jaar PSALM 89:49–90:13



En gevoel spĳt met betrek-
king tot uw knechten.a

14 Verzadig ons in de morgen
met uw liefderĳke goed-
heid,b

Opdat wĳ een vreugdege-
roep kunnen aanheffen en
ons gedurende al onze da-
gen kunnen verheugen.c

15 Verschaf ons vreugde over-
eenkomstig de dagen dat
gĳ ons hebt gekweld,d

De jaren waarin wĳ ramp-
spoed hebben gezien.e

16 Moge uw activiteit zich aan
uw eigen knechten ver-
tonenf

En uw pracht over hun zo-
nen.g

17 En laat de aangenaamheid van
Jehovah, onze God, over
ons blĳken te zĳn,h

En het werk van onze han-
den: bevestig [dat] toch
stevig over ons.i

Ja, het werk van onze han-
den, bevestig dat toch ste-
vig.j

91 Al wie in de schuilplaatsk

van de Allerhoogstel

woont,
Zal zich overnachting ver-

schaffen onder de scha-
duw zelf van de Almach-
tige.m

2 Ik wil tot Jehovah zeggen:
„[Gĳ zĳt] mĳn toevlucht
en mĳn vesting,n

Mĳn God, op wie ik wil ver-
trouwen.”o

3 Want hĳzelf zal u bevrĳden uit
het klapnet van de vogel-
vanger,p

Van de pestilentie die onhei-
len veroorzaakt.q

4 Met zĳn wieken zal hĳ de toe-
gang tot u versperren,r

En onder zĳn vleugels zult
gĳ een toevlucht zoeken.s

Zĳnwaarachtigheidt zal een
groot schildu en bolwerk
zĳn.

5 Gĳ zult niet bevreesd zĳn
voor iets angstwekkends
in de nacht,v

Noch voor de pĳla die vliegt
overdag,

6 Noch voor de pestilentie die
rondwaart in het donker,b

Noch voor de vernietiging
die een gewelddadige plun-
dering aanricht op de mid-
dag.c

7 Duizend zullen er zelfs aan
uw zĳde vallen

En tienduizend aan uw rech-
terhand;

Tot u zal het niet genaken.d

8 Slechts met uw ogen zult gĳ
toekĳkene

En de vergelding zelf aan de
goddelozen zien.f

9 Omdat gĳ [hebt gezegd]: „Je-
hovah is mĳn toevlucht”,g

Hebt gĳ de Allerhoogste zelf
tot uw woning gemaakt;h

10 Geen rampspoed zal u tref-
fen,i

En nog geen plaag zal uw
tent naderen.j

11 Want hĳ zal zĳn eigen enge-
len aangaande u een bevel
geven,k

Om u te behoeden op al uw
wegen.l

12 Op hun handen zullen zĳ u
dragen,m

Opdat gĳ uw voet aan geen
steen stoot.n

13 Op de jonge leeuw en de co-
bra zult gĳ treden;o

Gĳ zult de jonge leeuw met
manen en de grote slang
vertrappen.p

14 Omdat hĳ opmĳ zĳn genegen-
heid heeft gezet,q

Zal ik hem ook ontkoming
verschaffen.r

Ik zal hem beschermen om-
dat hĳ mĳn naam heeft
leren kennen.s

15 Hĳ zal mĳ aanroepen, en ik
zal hem antwoorden.t

Ik zal met hem zĳn in
nood.u

Ik zal hem verlossen en
hem verheerlĳken.v
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16 Met lengte van dagen zal ik
hem verzadigen,a

En ik zal hem de redding
door mĳ doen zien.b

Een melodie, een lied,
voor de sabbatdag.

92 Het is goed, Jehovah dank
te brengenc

En uw naam te bezingen
met melodie

¨
en, o Aller-

hoogste;d

2 In de morgen over uw liefde-
rĳke goedheid te vertel-
lene

En over uw getrouwheid in
de nachten,f

3 Op een tiensnarig instrument
en op de luit,g

Door weergalmende muziek
op de harp.h

4 Want gĳ hebt mĳ vreugde
verschaft, o Jehovah, van-
wege uw activiteit;

Vanwege de werken van uw
handen hef ik een vreug-
degeroep aan.i

5 Hoe groot zĳn uw werken,
o Jehovah!j

Zeer diep zĳn uw gedach-
ten.k

6 Ja, geen redeloos man kan
[ze] weten,l

En niemand die verstande-
loos is, kan dit begrĳpen.m

7 Wanneer de goddelozen uit-
spruiten als de planten-
groein

En alle beoefenaars vanwat
schadelĳk is bloeien,

Is het opdat zĳ voor eeuwig
verdelgd worden.o

8 Maar gĳ zĳt tot onbepaalde
tĳd in den hoge, o Jeho-
vah.p

9 Want zie! uw vĳanden, o Je-
hovah,q

Want zie! uw eigen vĳanden
zullen vergaan;r

Alle beoefenaars van wat
schadelĳk is, zullen van el-
kaar worden gescheiden.s

10 Maar gĳ zult mĳn hoorn ver-
hogen als die van een wil-
de stier;t

Ik zal [mĳ] bevochtigen met
verse olie.u

11 En mĳn oog zal op mĳn vĳan-
den neerzien;a

Mĳn oren zullen juist over
degenen horen die tegen
mĳ opstaan, de boosdoe-
ners.

12 De rechtv
´
a

´
ardige zal bloeien

als een palmboom;b

Als een ceder op de L _ibanon
zal hĳ groot worden.c

13 Zĳ die geplant zĳn in het huis
van Jehovah,d

In de voorhoven van onze
God,e zĳ zullen bloeien.

14 Zĳ zullen nog blĳven gedĳen
in de grĳsheid,f

Vet en fris zullen zĳ blĳ-
ven,g

15 Om te vertellen dat Jehovah
oprecht is.h

[Hĳ is] mĳn Rots,i in wie
geen onrechtvaardigheid
is.j

93 Jehovah zelf is koning ge-
worden!k

Met verhevenheid is hĳ
bekleed;l

Jehovah is bekleed — met
sterkte heeft hĳ zich om-
gord.m

Ook wordt het produc-
tieve land stevig beves-
tigd, zodat het niet aan
het wankelen kan wor-
den gebracht.n

2 Uw troon is stevig bevestigd
van oudsher;o

Gĳ zĳt sedert onbepaalde
tĳd.p

3 De rivieren hebben verheven,
o Jehovah,

De rivieren hebben hun ge-
bruis verheven;q

De rivieren blĳven hun ge-
beuk verheffen.r

4 Boven het bruisen van uitge-
strekte wateren, de ma-
jestueuze brandingenvan
de zee,s

Is Jehovah majestueust in
den hoge.
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5 Uw eigen vermaningen zĳn
zeer betrouwbaar geble-
ken.a

Heiligheid is passend voor
uweigen huis,b o Jehovah,
tot in lengte van dagen.c

94 O God van wraakoefenin-
gen, Jehovah,d

O God van wraakoefenin-
gen, verschĳn in licht-
glans!e

2 Verhef u, o Rechter der aarde.f

Doe vergelding wederkeren
over de hoogmoedigen.g

3 Hoe lang zullen de goddelo-
zen, o Jehovah,h

Hoe lang zullen de godde-
lozen, ja zĳ, uitbundige
vreugde hebben?i

4 Zĳ laten maar [woorden] op-
borrelen, zĳ blĳven maar
onbeteugeld spreken;j

Alle beoefenaars van wat
schadelĳk is, blĳven maar
pochen over zichzelf.k

5 Uw volk, o Jehovah, blĳven zĳ
verbrĳzelen,l

En uw erfdeel blĳven zĳ
kwellen.m

6 De weduwe en de inwonende
vreemdeling doden zĳ,n

En de vaderloze jongens ver-
moorden zĳ.o

7 En zĳ blĳven zeggen: „Jah
ziet [het] niet;p

En de God van J _akob be-
grĳpt [het] niet.”q

8 Begrĳpt [toch], GIJ redelozen
onder het volk;r

En GIJ verstandelozen, wan-
neer zult GIJ enig inzicht
hebben?s

9 Kan Hĳ die het oor plant, niet
horen?t

Of kan Hĳ die het oog vormt,
niet kĳken?u

10 Kan Hĳ die de nati
¨
en corri-

geert, niet terechtwĳzen,v

Ja,Hĳ die demensen kennis
leert?w

11 Jehovah weet de gedachten
dermensen, dat ze als een
ademtocht zĳn.x

12 Gelukkig is de fysiek sterke
man die gĳ corrigeert,y

o Jah,

En die gĳ uit uw eigen wet
onderwĳst,a

13 Omhem rust te geven van da-
gen van rampspoed,b

Totdat voor de goddeloze
een kuil wordt gedolven.c

14 Want Jehovah zal zĳn volk
niet verstoten,d

Noch zal hĳ zĳn eigen erf-
deel verlaten.e

15 Want de rechterlĳke beslis-
sing zal zelfs tot recht-
vaardigheid wederkeren,f

En alle oprechten van hart
zullen er gevolg aan ge-
ven.

16 Wie zal voor mĳ opstaan te-
gen de boosdoeners?g

Wie zal het voor mĳ opne-
men tegen de beoefenaars
van wat schadelĳk is?h

17 Indien Jehovah mĳ niet tot
hulp was geweest,i

Zou mĳn ziel weldra in stil-
te verblĳf hebben gehou-
den.j

18 Wanneer ik zei: „Mĳnvoet zal
zich stellig onvast bewe-
gen”,k

Was het uw liefderĳke goed-
heid, o Jehovah, die mĳ
bleef schragen.l

19 Wanneer mĳn verontrusten-
de gedachten vele werden
binnen in mĳ,m

Waren het uw vertroostin-
gen die mĳn ziel gingen
strelen.n

20 Zal de troon die onheilen ver-
oorzaakt, een bondgenoot
zĳn van u,o

Terwĳl die moeite beraamt
op gezag der verordening?p

21 Zĳ doen scherpe aanvallen op
de ziel van de rechtvaar-
digeq

Enverklaren zelfs het bloed
van de onschuldige nog
schuldig.r

22 Maar Jehovah zal mĳ tot een
veilige hoogte worden,s
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En mĳn God de rots van
mĳn toevlucht.a

23 En hĳ zal hun schadelĳkheid
op hen doen wederkerenb

En zal hen tot zwĳgen bren-
gen met hun eigen ramp-
spoed.c

Jehovah, onze God, zal hen
tot zwĳgen brengen.d

95 O komt, laten wĳ een
vreugdegeroep aanhef-
fen voor Jehovah!e

Laten wĳ in triomf onze
Rots van redding toe-
juichen.f

2 Laten wĳ voor zĳn persoon
komen met dankzegging;g

Latenwĳhemmet melodie
¨
en

in triomf toejuichen.h

3 Want Jehovah is een groot
Godi

En een groot Koning boven
alle [andere] goden,j

4 Hĳ in wiens hand de bin-
nenste diepten der aar-
de zĳnk

En aan wie de toppen der
bergen behoren;l

5 Aan wie de zee, die hĳzelf ge-
maakt heeft, behoortm

Enwiens eigen handen zelfs
het droge land hebben ge-
vormd.n

6 O komt, laten wĳ aanbidden
en ons neerbuigen;o

Laten wĳ knielenp voor Je-
hovah, onze Maker.q

7 Want hĳ is onze God, en wĳ
zĳn het volk van zĳn wei-
de en de schapen van zĳn
hand.r

Heden, indien GIJ naar z
´
ı
´
jn

stem luistert,s

8 Verhardt UW hart niet als bĳ
M _eriba,t

Als op de dag van M _assa in
de wildernis,u

9 Toen UW voorvaders mĳ op de
proef stelden;v

Zĳ onderzochten mĳ, ook za-
gen zĳ mĳn activiteit.w

10 Veertig jaar lang bleef ik een
walging gevoelen ten aan-
zien van [dat] geslacht,x

En ik zei voorts:

„Zĳ zĳn een volk, eigenzinnig
van hart,a

En zĳzelf hebben mĳn we-
gen niet leren kennen”;b

11 Aangaande wie ik in mĳn toorn
gezworen heb:c

„Zĳ zullen mĳn rustplaats
niet ingaan.”d

96 Zingt Jehovah een nieuw
lied.e

Zingt Jehovah toe, [GIJ

mensenvan] heel de aar-
de.f

2 Zingt Jehovah toe, zegent zĳn
naam.g

Vertelt van dag tot dag het
goede nieuws van de red-
ding door hem.h

3 Maakt onder de nati
¨
en zĳn

heerlĳkheid bekend,i

Onder alle volken zĳn won-
derwerken.j

4 Want Jehovah is grootk en
zeer te loven.

Hĳ is vrees inboezemend bo-
ven alle [andere] goden.l

5 Want alle goden van de vol-
ken zĳn goden die niets
waard zĳn;m

Maar wat Jehovah betreft,
hĳ heeft zelfs de hemel
gemaakt.n

6 Waardigheid en pracht zĳn
voor zĳn aangezicht;o

Sterkte en luister zĳn in zĳn
heiligdom.p

7 Schrĳft aan Jehovah, o GIJ fa-
milies der volken,q

Schrĳft aan Jehovah heer-
lĳkheid en sterkte toe.r

8 Schrĳft aan Jehovah de heer-
lĳkheid toe die zĳn naam
toekomt;s

Draagt een geschenkaan en
komt in zĳn voorhoven.t

d Ge 2:3; Heb 3:11; PSALM 96 e 1Kr 16:23; Ps
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9 Buigt U neer voor Jehovah in
heilige feestdos;a

Krimpt wegens hemvan pĳn
ineen, [GIJ mensen van]
heel de aarde.b

10 Zegt onder de nati
¨
en: „Jeho-

vah zelf is koning gewor-
den.c

Ook wordt het productieve
land stevig bevestigd, zo-
dat het niet aan het wanke-
len kan worden gebracht.d

Hĳ zal de zaak van de vol-
ken bepleiten naar recht.”e

11 Laten de hemelen zich ver-
heugen, en laat de aarde
blĳ zĳn.f

Laat de zee bulderen en dat
wat haar vult.g

12 Laat het open veld uitbundi-
ge vreugde hebben en al-
les wat daarop is.h

Laten terzelfder tĳd alle bo-
men van het woud losbre-
ken in vreugdegeroepi

13 Voor het aangezicht van Je-
hovah. Want hĳ is geko-
men;j

Want hĳ is gekomen om de
aarde te oordelen.k

Hĳ zal het productieve land
oordelen met rechtvaar-
digheidl

En de volken met zĳn ge-
trouwheid.m

97 Jehovah zelf is koning ge-
worden!n Laat de aarde
blĳ zĳn.o

Laten de vele eilanden zich
verheugen.p

2 Wolken en dikke donkerheid
zĳn rondom hem;q

Rechtvaardigheid en recht
zĳn de vaste plaats van
zĳn troon.r

3 Een vuur gaat voor hem uit,s

En het verteert zĳn tegen-
standers rondom.t

4 Zĳn bliksemstralen verlicht-
ten het productieve land;u

De aarde zag het en kromp
toen van pĳn ineen.v

5 Zelfs de bergen smolten nu
net als was vanwege Je-
hovah,w

Vanwege de Heer van heel
de aarde.a

6 De hemelen hebben zĳn
rechtvaardigheid verkon-
digd,b

En alle volken hebben zĳn
heerlĳkheid gezien.c

7 Laten allen die enig gesneden
beeld dienen, beschaamd
worden,d

Zĳ die zich op goden beroe-
men die niets waard zĳn.e

Buigt U voor hem neer, al
GIJ goden.f

8 S _ion hoorde het en ging zich
verheugen,g

En de onderhorige plaatsen
van J _uda werden blĳh

Vanwege uw rechterlĳke be-
slissingen, o Jehovah.i

9 Want gĳ, o Jehovah, zĳt de
Allerhoogste over heel de
aarde;j

Gĳ zĳt zeer hoog verheven
boven alle [andere] go-
den.k

10 O GIJ die Jehovah liefhebt,l

haat het kwade.m

Hĳ behoedt de ziel van zĳn
loyalen;n

Uit de hand van de goddelo-
zen bevrĳdt hĳ hen.o

11 Licht is er opgegaan voor de
rechtvaardige,p

En verheuging zelfs voor de
oprechten van hart.q

12 Verheugt U in Jehovah, o GIJ

rechtvaardigen,r

En brengt dankaan zĳnhei-
lige gedachtenis.s

Een melodie.

98 Zingt Jehovah een nieuw
lied,t

Want wonderbaar zĳn de
dingen die hĳ heeft ge-
daan.u
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Zĳn rechterhand, ja, zĳn
heilige arm, heeft red-
ding voor hem verwor-
ven.a

2 Jehovah heeft zĳn redding be-
kendgemaakt;b

Voor de ogen van de nati
¨
en

heeft hĳ zĳn rechtvaar-
digheid geopenbaard.c

3 Hĳheeft gedacht aan zĳn lief-
derĳke goedheid en aan
zĳn getrouwheid jegens
het huis van _Isra

¨
el.d

Alle einden der aarde heb-
ben de redding door onze
God gezien.e

4 Juicht in triomf Jehovah toe,
[GIJ mensen van] heel de
aarde.f

Weest vrolĳk en heft een
vreugdegeroep aan en
speelt melodie

¨
en.g

5 Speelt melodie
¨
en voor Jeho-

vah met de harp,h

Met de harp en de stem der
melodie.i

6 Met de trompetten en het
hoorngeschal,j

Juicht in triomf voor het
aangezicht van de Koning,
Jehovah.

7 Laat de zee bulderen en dat
wat haar vult,k

Het productieve land en zĳ
die daarop wonen.l

8 Laten de rivieren zelfs in de
handen klappen;

Laten de bergen zelfs te za-
men een vreugdegeroep
aanheffenm

9 Voor het aangezicht van Je-
hovah, want hĳ is geko-
men om de aarde te oor-
delen.n

Hĳ zal het productieve land
oordelen met rechtvaar-
digheido

En de volken naar recht.p

99 Jehovah zelf is koning ge-
worden.q Laten de vol-
ken in beroering zĳn.r

Hĳ zit op de cherubs.s

Laat de aarde sidderen.t

2 Jehovah is groot in S _ion,u

En hĳ is hoog boven alle
volken.v

3 Mogen zĳ uw naam prĳzen.a

Groot en vrees inboeze-
mend, heilig is die.b

4 En met de sterkte van een ko-
ning heeft hĳ het recht
liefgehad.c

Gĳzelf hebt oprechtheid
stevig bevestigd.d

Recht en rechtvaardigheid
in J _akob hebt gĳzelf vol-
trokken.e

5 Verhoogt Jehovah, onze God,f

en buigt U neer voor de
voetbank van zĳn voe-
ten;g

Hĳ is heilig.h

6 M _ozes en A _
¨
aron waren onder

zĳn priesters,i

En S _amu
¨
el onder hen die

zĳn naam aanriepen.j

Zĳ riepen tot Jehovah, en
hĳzelf bleef hun antwoor-
den.k

7 In de wolkkolom bleef hĳ tot
hen spreken.l

Zĳ onderhielden zĳnverma-
ningen en het voorschrift
dat hĳ hun gaf.m

8 O Jehovah, onze God, gĳzelf
hebt hun geantwoord.n

Een God die vergiffenis
schenkt, zĳt gĳ voor hen
gebleken,o

En een die wraak oefent
met betrekking tot hun
beruchte daden.p

9 Verhoogt Jehovah, onzeGod,q

En buigt U neer voor zĳn
heilige berg.r

Want Jehovah, onze God, is
heilig.s

Een melodie van dankzegging.t

100 Juicht in triomf Jehovah
toe, [GIJ mensen van]
heel de aarde.u

2 Dient Jehovah met verheu-
ging.v
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Komt voor zĳn aangezicht
met vreugdegeroep.a

3 Weet dat Jehovah God is.b

Hĳ is het die ons heeft ge-
maakt, en niet wĳzelf.c

[Wĳ zĳn] zĳn volk en de
schapen van zĳn weide.d

4 Gaat zĳn poorten binnen met
dankzegging,e

Zĳn voorhoven met lofge-
zang.f

Brengt hem dank, zegent
zĳn naam.g

5 Want Jehovah is goed;h

Zĳn liefderĳke goedheid
duurt tot onbepaalde tĳd,i

En zĳn getrouwheidvan ge-
slacht tot geslacht.j

Van D _avid. Een melodie.

101 Over liefderĳke goed-
heid en recht wil ik
zingen.k

Voor u, o Jehovah, wil
ik melodie

¨
en spelen.l

2 Ik wil met doorzicht hande-
len op een onberispelĳke
wĳze.m

Wanneer zult gĳ tot mĳ ko-
men?n

Ik zal in de rechtschapen-
heid van mĳn hart wande-
len binnen mĳn huis.o

3 Ik zal mĳ niets voor ogen stel-
len wat niet deugt.p

Het doen der afvalligen heb
ik gehaat;q

Het kleeft mĳ niet aan.r

4 Een verkeerd hart wĳkt van
mĳ;s

Niets slechts weet ik.t

5 Wie in het geheim zĳn metge-
zel lastert,u

Hem leg ik het zwĳgen op.v

Wie hoogmoedig van ogen en
arrogant van hart is,w

Hem kan ik niet verdra-
gen.x

6 Mĳn ogen zĳn op de getrou-
wen der aarde [gericht],y

Opdat zĳ bĳ mĳ wonen.z

Wie op een onberispelĳke wĳze
wandelt,a

D
´
ı
´
e zal mĳ dienen.b

7 In mĳn huis zal niemand wo-
nen die bedrog pleegt.c

Wat een ieder betreft die
leugens spreekt, hĳ zal
niet stevig bevestigdwor-
dena

Voor mĳn ogen.b

8 Elkemorgen zal ik alle godde-
lozen der aarde tot zwĳ-
gen brengen,c

Om alle beoefenaars van wat
schadelĳk is, van Jeho-
vah’s stadd af te snĳden.e

Een gebed van de ellendige ingeval hĳ
zwak wordt en voor Jehovah zĳn be-
zorgdheid uitstort.f

102 O Jehovah, hoor toch
mĳn gebed;g

En moge tot u mĳn ei-
gen hulpgeschreeuw
komen.h

2 Verberg uw aangezicht niet
voor mĳ op de dag dat ik
erg in benauwdheid ver-
keer.i

Neig uw oor tot mĳ;j

Op de dag dat ik roep, haast
u, antwoord mĳ.k

3 Want mĳn dagen zĳn ten ein-
de gelopen net als rook,l

En mĳn beenderen zelf zĳn
roodgloeiend gemaakt als
een vuurhaard.m

4 Mĳn hart is geslagen net als
plantengroei en is ver-
dord,n

Want ik heb vergeten mĳn
voedsel te eten.o

5 Vanwege het geluid van mĳn
zuchtenp

Hebben mĳn beenderen aan
mĳn vlees gekleefd.q

6 Waarlĳk, ik lĳk wel de peli-
kaan van de wildernis.r

Ik ben geworden als een
steenuil der ru

¨
ınes.

7 Ik ben uitgeteerd,
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En ik ben geworden als een
vogel die eenzaam op een
dak zit.a

8 De gehele dag hebben mĳn
vĳanden mĳ gesmaad.b

Zĳ die mĳ voor de gek hou-
den, hebben zelfs bĳ mĳ
gezworen.c

9 Want as heb ik gegeten net
als brood;d

En al wat ik drink, heb ik
zelfs met geween ver-
mengd,e

10 Vanwege uwopenlĳke veroor-
deling en uw verontwaar-
diging;f

Want gĳ hebt mĳ opgeno-
men, opdat gĳ mĳ zoudt
kunnen wegwerpen.g

11 Mĳn dagen zĳn als een nei-
gende schaduw,h

En ikzelf ben verdord als
louter plantengroei.i

12 Wat u betreft, o Jehovah, tot
onbepaalde tĳd zult gĳ
blĳven,j

En uw gedachtenis zal zĳn
van geslacht tot geslacht.k

13 Gĳzelf zult opstaan, gĳ zult
S _ion barmhartig zĳn,l

Want het is het tĳdperk om
haar gunstig gezind te
zĳn,

Want de bestemde tĳd is ge-
komen.m

14 Want uw knechten hebben
eenwelgevallen gevonden
in haar stenen,n

En op haar stof richten zĳ
hun gunst.o

15 En de nati
¨
en zullen de naam

van Jehovah vrezen,p

En alle koningen der aarde
uw heerlĳkheid.q

16 Want Jehovah zal S _ion stellig
opbouwen;r

Hĳ moet verschĳnen in zĳn
heerlĳkheid.s

17 Hĳ zal zich stellig wenden tot
het gebed van hen die be-
rooid zĳn,t

En hun gebed niet verach-
ten.u

18 Dit wordt opgeschreven voor
het toekomstige geslacht;v

En het volk dat geschapen
zalworden, zal Jah loven.a

19 Want hĳ heeft neergezien uit
zĳn heilige hoogte,b

Ja, uit de hemel heeft Jeho-
vah zelf naar de aarde ge-
zien,c

20 Om het gezucht van de ge-
vangene te horen,d

Om de ten dode gedoemden
los te maken;e

21 Opdat de naam van Jehovah
wordt bekendgemaakt in
S _ionf

En zĳn lof in Jer _uzalem,g

22 Wanneer de volken allemaal
worden bĳeengebracht,h

En de koninkrĳken, om Je-
hovah te dienen.i

23 Onderweg heeft hĳ mĳn
kracht aangetast,j

Hĳ heeft mĳn dagen ver-
kort.k

24 Ik zei toen: „O mĳn God,
Neem mĳ niet weg op de

helft van mĳn dagen;l

Uw jaren duren alle geslach-
ten door.m

25 Lang geleden hebt gĳ de grond-
vesten gelegd van de aar-
de,n

En de hemelen zĳn het werk
van uw handen.o

26 D
´
ı
´
e zullen vergaan, maar g

´
ı
´
j

zult standhouden;p

En net als een kleed zullen
ze alle verslĳten.q

Net als kleding zult gĳ ze
verwisselen, en ze zullen
op hun beurt eindigen.r

27 Maar gĳ zĳt dezelfde, en
´
uw

jaren zullen niet voltooid
worden.s

28 De zonen van uw knechten
zullen gedurig verblĳf
houden;t

En voor uw aangezicht zal
hun eigen nageslacht ste-
vig bevestigd worden.”u
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Van D _avid.

103 Zegen Jehovah, o mĳn
ziel,a

Ja, al wat in mĳ is, zĳn
heilige naam.b

2 Zegen Jehovah, o mĳn ziel,
En vergeet niet al zĳn da-

den,c

3 Hĳ die al uw dwaling ver-
geeft,d

Die al uw kwalen geneest,e

4 Die uw leven opeist uit de
kuil,f

Die u kroont met liefderĳ-
ke goedheid en barmhar-
tigheden,g

5 Die uwgehele levenverzadigt
met het goede;h

Uw jeugd blĳft zich vernieu-
wen net als die van een
arend.i

6 Jehovah volvoert daden van
rechtvaardigheidj

En rechterlĳkebeslissingen
voor allen die te kort wor-
den gedaan.k

7 Hĳ maakte aan M _ozes zĳnwe-
gen bekend,l

Zĳn handelingen zelfs aan
de zonen van _Isra

¨
el.m

8 Jehovah is barmhartig en goed-
gunstig,n

Langzaam tot toorn en over-
vloedig in liefderĳke goed-
heid.o

9 Hĳ zal niet voor altĳdaanmer-
kingen blĳven maken,p

Noch zal hĳ tot onbepaalde
tĳd gebelgd blĳven.q

10 Hĳ heeft ons zelfs niet naar
onze zonden gedaan,r

Noch naar onze dwalingen
over ons gebracht wat wĳ
verdienen.s

11 Want zoals de hemel hoger is
dan de aarde,t

Is zĳn liefderĳke goedheid
superieur jegens hen die
hem vrezen.u

12 Zover als de zonsopgang ver-
wĳderd is van de zonson-
dergang,v

Zover heeft hĳ onze over-
tredingen van ons verwĳ-
derd.w

13 Zoals een vader barmhartig-
heid toont jegens zĳn zo-
nen,a

Heeft Jehovah barmhartig-
heid getoond jegens hen
die hem vrezen.b

14 Want hĳzelf weet zeer goed
hoe wĳ zĳn gevormd,c

Gedachtig dat wĳ stof zĳn.d

15 Wat de sterfelĳke mens be-
treft, zĳn dagen zĳn als
die van het groene gras;e

Als een bloesem van het
veld, zo bloeit hĳ.f

16 Want er hoeft maar een wind
over te gaan en hĳ is niet
meer;g

En zĳn plaats zal hem niet
langer erkennen.h

17 Maar de liefderĳke goedheid
van Jehovah is van onbe-
paalde tĳd, ja, tot onbe-
paalde tĳdi

Jegens hen die hemvrezen,j

En zĳn rechtvaardigheid
voor de zonen der zonen,k

18 Jegens hen die zĳn verbond
houdenl

En jegens hen die aan zĳn
bevelen denken, omdie te
volbrengen.m

19 Jehovah zelf heeft in de hemel
zĳn troon stevig beves-
tigd;n

En over alles heeft zĳn eigen
koningschap heerschappĳ
geoefend.o

20 Zegent Jehovah, o GIJ zĳn en-
gelen,p geweldig in kracht,
die zĳn woord volbrengt,q

Door te luisteren naar de
stem van zĳn woord.r

21 Zegent Jehovah, al GIJ leger-
scharen van hem,s

GIJ zĳn dienaren, die zĳn
wil doet.t
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22 Zegent Jehovah, al GIJ wer-
ken van hem,a

Op alle plaatsen van zĳn
heerschappĳ.b

Zegen Jehovah, o mĳn ziel.c

104 Zegen Jehovah, o mĳn
ziel.d

O Jehovah, mĳn God,
gĳ hebt u zeer groot
betoond.e

Met waardigheid en
pracht hebt gĳ u be-
kleed,f

2 U hullend in het licht als in
een gewaad,g

De hemel uitspannend als
een tentkleed,h

3 Die in de wateren zĳn opper-
zalen bouwt met balken,i

Die de wolken tot zĳn wa-
gen maakt,j

Die op de vleugels van de
wind wandelt,k

4 Die zĳn engelen geesten
maakt,l

Zĳn dienaren een verslin-
dend vuur.m

5 Hĳheeft de aarde op haar vas-
te plaatsen gegrondvest;n

Ze zal tot onbepaalde tĳd,
of voor eeuwig, niet aan
het wankelen worden ge-
bracht.o

6 Met een waterdiepte net als
een kleed hebt gĳ haar be-
dekt.p

De wateren stonden zelfs
boven de bergen.q

7 Op uw bestraffing sloegen ze
voorts op de vlucht;r

Op het geluid van uw don-
der werden ze in paniek
op de vlucht gejaagd —

8 Bergen rezen nu op,s

Valleivlakten daalden —
Naar de plaats die gĳ ervoor

hadt gegrondvest.
9 Een grens hebt gĳ gesteld,

die ze niet mochten over-
schrĳden,t

Opdat ze niet weer de aarde
zouden bedekken.u

10 Hĳ zendt bronnen in de
stroomdalen;v

Tussen de bergen stromen
ze voort.

11 Ze drenken voortdurend al
het wild gedierte van het
open veld;a

De zebra’sb lessen geregeld
hun dorst.

12 Daarboven strĳken de vliegen-
de schepselen van de he-
mel neer;c

Van tussen het dichte ge-
bladerte laten ze gedurig
hun stem weerklinken.d

13 Hĳ drenkt de bergen vanuit
zĳn opperzalen.e

Met de vrucht van uw wer-
kenwordt de aarde verza-
digd.f

14 Hĳ laat het groene gras ont-
spruiten voor de dieren,g

En de plantengroei ten dien-
ste van de mensheid,h

Om voedsel uit de aarde te
doen voortkomen,i

15 En wĳn, die het hart van
de sterfelĳke mens ver-
heugt,j

Om het gezicht van olie te
doen glanzen,k

En brood, dat zelfs het hart
vande sterfelĳke mens ver-
kwikt.l

16 De bomen van Jehovah wor-
den verzadigd,

De ceders van de L _ibanon
die hĳ heeft geplant,m

17 Waar de v
´
ogels nestelen.n

Wat de ooievaar betreft, die
heeft de jeneverbomen tot
zĳn huis.o

18 De hoge bergenp zĳn voor de
steenbokken;q

De steile rotsen zĳn een toe-
vlucht voor de klipdassen.r

19 Hĳ heeft de maan gemaakt
voor bestemde tĳden;s

De zon zelf weet heel goed
waar ze ondergaat.t

20 Gĳ veroorzaakt duisternis, op-
dat het nacht wordt;u

Dan komt al het wild ge-
dierte van het woud in be-
weging.
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21 De jonge leeuwen met manen
brullen om de prooia

En omvan God hun voedsel
te zoeken.b

22 De zon gaat schĳnenc — ze
trekken zich terug

En leggen zich neer in hun
eigen schuilplaatsen.

23 De mens gaat uit naar zĳn ac-
tiviteitd

En naar zĳn dienst tot de
avond.e

24 Hoe talrĳk zĳn uw werken,
o Jehovah!f

Gĳ hebt ze alle in wĳsheid
gemaakt.g

De aarde is vol van uw
voortbrengselen.h

25 Wat deze zee betreft, zo groot
en wĳd,i

Daarin is dat wat zich roert
zonder tal,j

Levende schepselen, zowel
klein als groot.k

26 Daar gaan de schepen;l

Wat [de] Lev _iathanm be-
treft, hem hebt gĳ gefor-
meerd om daarin te spe-
len.n

27 Zĳ allen — op u blĳven zĳ
wachten,o

Opdat gĳ [hun] hun voedsel
geeft te rechter tĳd.p

28 Wat gĳ hun geeft, rapen zĳ
bĳeen.q

Gĳ opent uw hand — zĳ wor-
den verzadigd met goede
dingen.r

29 Verbergt gĳ uw aangezicht,
zĳ raken ontsteld.s

Neemt gĳ hun geest weg,
zĳ blazen de laatste adem
uit,t

En tot hun stof keren zĳ te-
rug.u

30 Zendt gĳ uwgeest uit, zĳwor-
den geschapen;v

En gĳ vernieuwt het aan-
schĳn van de aardbodem.

31 De heerlĳkheid van Jehovah
zal tot onbepaalde tĳd blĳ-
ken te zĳn.w

Jehovah zal zich over zĳn
werken verheugen.x

32 Hĳ kĳkt naar de aarde, en ze
beeft;y

Hĳ raakt de bergen aan, en
ze roken.z

33 Ik wil mĳn leven lang voor Je-
hovah zingen;a

Ik wil melodie
¨
en voor mĳn

God spelen zolang ik er
ben.b

34 Laat mĳn gemĳmer over hem
aangenaam zĳn.c

Ik voor mĳ zal mĳ verheu-
gen in Jehovah.d

35 De zondaars zullen een eind
nemen op de aarde;e

En wat de goddelozen be-
treft, zĳ zullen er niet meer
zĳn.f

Zegen Jehovah, o mĳn ziel.
Looft Jah!g

105 Dankt Jehovah, roept
zĳn naam aan,h

Maakt onder de volken
zĳn handelingen be-
kend.i

2 Zingt hem toe, speelt melo-
die

¨
en voor hem,j

Houdt U intens bezig met al
zĳn wonderwerken.k

3 Beroemt U in zĳn heilige naam.l

Het hart van hen die Jehovah
zoeken, verheuge zich.m

4 Vorst naar Jehovah en zĳn
sterkte.n

Zoekt voortdurend zĳn aan-
gezicht.o

5 Gedenkt zĳn wonderwerken
die hĳ heeft verricht,p

Zĳn wonderen en de rech-
terlĳke beslissingen van
zĳn mond,q

6 O GIJ zaad van _Abraham, zĳn
knecht,r

GIJ zonen van J _akob, zĳn
uitverkorenen.s

7 Hĳ is Jehovah, onze God.t

Zĳn rechterlĳke beslissin-
gen [gaan] over heel de
aarde.u

8 Hĳ heeft zelfs tot onbepaalde
tĳd aan zĳn verbond ge-
dacht,v
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Het woord dat hĳ gebood, tot
in duizend geslachten,a

9 Welk [verbond] hĳ sloot met
_Abraham,b

En zĳn be
¨
edigde verklaring

aan _Isa
¨
ak,c

10 Enwelke [verklaring] hĳ voor
J _akob als een voorschrift
in stand hield,

Voor _Isra
¨
el als een verbond

voor onbepaalde tĳd,d

11 Toen hĳ zei: „Aan u zal ik het
land K _ana

¨
an gevene

Als het U toegemeten erf-
deel.”f

12 [Dit was] toen zĳ nog weinig
in aantal waren,g

Ja, zeer weinig, en inwonen-
de vreemdelingen daarin.h

13 En zĳ bleven rondtrekkenvan
natie tot natie,i

Van het ene koninkrĳk naar
een ander volk.j

14 Hĳ liet niet toe dat enig mens
hun te kort deed,k

Maar om hunnentwil wees
hĳ koningen terecht,l

15 [Door te zeggen:] „Raakt mĳn
gezalfden niet aan,m

En doet mĳn profeten geen
kwaad.”n

16 En hĳ riep voorts een hongers-
nood op over het land;o

Hĳ verbrak elke staf waar-
omheen ringvormige bro-
den gestoken waren.p

17 Hĳ zond een manvoor hen uit
Diewerd verkocht tot slaaf,

J _ozef.q

18 In boeien knelde men zĳn
voeten,r

In ĳzers kwam zĳn ziel;s

19 Tot de tĳd dat zĳn woord
kwam,t

Jehovah’s rede zelf louterde
hem.u

20 De koning zond [zĳn diena-
ren] omhem invrĳheid te
stellen,v

De heerser der volken, om
hem los te laten.

21 Hĳ stelde hem aan tot mees-
ter van zĳn huisgezinw

En tot heerser over heel zĳn
bezit,x

22 Om zĳn vorsten te binden
naar het welgevallen van
zĳn ziely

En opdat hĳ zelfs zĳn oude-
re mannen wĳsheid zou
leren.a

23 Toen kwam _Isra
¨
el in Eg _ypte,b

En J _akob zelf vertoefde als
vreemdeling in het land
van Cham.c

24 En hĳ bleef zĳn volk zeer
vruchtbaar maken,d

En maakte hen geleidelĳk
machtiger dan hun tegen-
standers.e

25 Hĳ liet hunhart zichverande-
ren, zodat zĳ zĳnvolk gin-
gen haten,f

Zodat zĳ zich arglistig ge-
droegen tegen zĳn knech-
ten.g

26 Hĳ zond M _ozes, zĳn knecht,h

A _
¨
aron, die hĳ had gekozen.i

27 Zĳ stelden onder hen de aan-
gelegenheden van zĳn te-
kenen,j

En de wonderen in het land
van Cham.k

28 Hĳ zond duisternis en maakte
het aldus duister;l

En zĳ waren niet weerspan-
nig tegen zĳn woorden.m

29 Hĳ veranderde hun wateren
in bloedn

En bracht voorts hun vis-
sen ter dood.o

30 Hun land wemelde van kik-
vorsen,p

In de binnenkamers van
hun koningen.

31 Hĳ zei dat de steekvliegen
moesten komen,q

Muggen in al hun gebieden.r

32 Hĳ maakte hun stortregens
tot hagel,s

Een vlammend vuur over
hun land.t

33 En hĳ sloeg voorts hun wĳn-
stokken en hun vĳgen-
bomen

En brak de bomen van hun
gebied.u

34 Hĳ zei dat de sprinkhanen
moesten komen,v

i Ex 4:14; Ex 7:1; Ex 28:1; Nu 17:5; 1Sa 12:6;

j De 4:34; Ne 9:10; Ps 78:43; Jer 32:21; k Ps
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En een sprinkhanensoort,
ja, zonder tal.a

35 En die vraten vervolgens alle
plantengroei in hun land;b

Ze vraten vervolgens ook de
vrucht van hun bodem.

36 Enhĳ sloeg nu iedere eerstge-
borene in hun land,c

Het begin van heel hun
voortplantingsvermogen.d

37 En hĳ ging hen uitleiden met
zilver en goud;e

En onder zĳn stammen was
er niemand die onder het
voortgaan struikelde.

38 Eg _ypte verheugde zich toen
zĳ uittrokken,

Want de angst voor henwas
op hen gevallen.f

39 Hĳ spreidde een wolk uit tot
dekkleed,g

En vuur om licht te geven
bĳ nacht.h

40 Zĳ vroegen, en hĳ bracht ver-
volgens kwartels,i

En met brood uit de hemel
bleef hĳ hen verzadigen.j

41 Hĳ opende een rots, en wate-
ren vloeiden er toen uit;k

Deze stroomden door dewa-
terloze streken als een ri-
vier.l

42 Want hĳ gedacht zĳn heilig
woord aan _Abraham, zĳn
knecht.m

43 Zo leidde hĳ zĳn volk uit met
uitbundige vreugde,n

Zĳn uitverkorenen zelfs met
vreugdegeroep.o

44 En geleidelĳk gaf hĳ hun de
landen van de nati

¨
en,p

En zĳ namen gestadig de
vrucht van het harde werk
van nationale groepen in
bezit,q

45 Opdat zĳ zĳn voorschriften
zouden onderhoudenr

En z
´
ı
´
jn wetten zouden na-

komen.s

Looft Jah!t

106 Looft Jah!u

Dankt Jehovah, want
hĳ is goed;v

Want zĳn liefderĳke
goedheid duurt tot
onbepaalde tĳd.w

2 Wie kan de machtige daden
van Jehovah onder woor-
den brengen,a

[Of] kan al zĳn lof doen ho-
ren?b

3 Gelukkig zĳn zĳ die gerech-
tigheid in acht nemen,c

Die te allen tĳde rechtvaar-
digheid betrachten.d

4 Gedenk mĳ, o Jehovah, met
de goede wil jegens uw
volk.e

Zie naarmĳ ommet uw red-
ding,f

5 Opdat ik de goedheid jegens
uw uitverkorenen moge
zien,g

Opdat ik mĳ moge verheu-
gen met de verheuging
van uw natie,h

Opdat ik mĳ moge beroe-
men met uw erfdeel.i

6 Wĳ hebben gezondigd, even-
zeer als onze voorvaders;j

Wĳ hebben verkeerd ge-
daan; wĳ hebben godde-
loos gehandeld.k

7 Wat onze voorvaders in Eg _yp-
te betreft,

Zĳ gaven geen blĳk van
enig inzicht in uw won-
derwerken.l

Zĳ dachten niet aan de over-
vloed van uw grootse lief-
derĳke goedheid,m

Maar zĳ gedroegen zich
weerspannig bĳ de zee,
aan de Rode Zee.n

8 En hĳ redde hen voorts ter
wille van zĳn naam,o

Om zĳn macht bekend te
maken.p

9 Bĳgevolg bestrafte hĳ de Rode
Zee, en geleidelĳk werd ze
droog;q

En hĳ deed hen vervolgens
door de waterdiepte gaan
als door de wildernis;r

10 En zo redde hĳ hen uit de
hand van de haters

En eiste hen op uit de hand
van de vĳand.t
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11 En de wateren bedekten voorts
hun tegenstanders;a

Niet
´
e

´
en van hen bleef er

over.b

12 Toen hadden zĳ geloof in zĳn
woord;c

Zĳ gingen zĳn lof zingen.d

13 Al snel vergaten zĳ zĳn wer-
ken;e

Zĳ wachtten niet op zĳn
raad.f

14 Maar zĳ gaven blĳk van hun
zelfzuchtige begeerte in
de wildernisg

En gingen God op de proef
stellen in de woestĳn.h

15 Voorts gaf hĳ hun wat zĳ ver-
zochteni

En zond een wegterende
ziekte in hun ziel.j

16 En zĳ werden afgunstig op
M _ozes in het kamp,k

Zelfs op A _
¨
aron, de heilige

van Jehovah.l

17 De aarde opende zich toen en
verzwolg D _athanm

En bedekte de vergadering
van Ab _iram.n

18 En een vuur ontbrandde on-
der hun vergadering;o

Ja, eenvlamverslondvoorts
de goddelozen.p

19 Bovendien maakten zĳ een
kalf in H _orebq

En bogen zich neer voor een
gegoten beeld,r

20 Zodat zĳ mĳn heerlĳkheid
verruildens

Voor een afbeelding van een
stier, die plantengroei eet.t

21 Zĳ vergaten God, hun Red-
der,u

Degene die grote dingen in
Eg _ypte had gedaan,v

22 Wonderwerken in het land
van Cham,w

Vrees inboezemende dingen
bĳ de Rode Zee.x

23 En hĳ stond op het punt te
zeggen dat hĳ hen zou ver-
delgen,y

Als M _ozes, zĳn uitverkore-
ne, er niet was geweest,

Die zich voor zĳn aangezicht
op de bres stelde,z

Om zĳn woede af te wen-
den, zodat hĳ [hen] niet
in het verderf stortte.a

24 En zĳ gingen het begeerlĳke
land versmaden;b

Zĳ hadden geen geloof in
zĳn woord.c

25 En zĳ bleven morren in hun
tenten;d

Zĳ luisterden niet naar de
stem van Jehovah.e

26 Daarom hief hĳ voorts zĳn
hand op [in een eed] be-
treffende hen,f

Dat hĳ hen zou doen vallen
in de wildernis,g

27 En dat hĳ hun nageslacht zou
doen vallen onder de na-
ti

¨
en,h

En dat hĳ hen zou ver-
strooien over de landen.i

28 En zĳ gingen zich verbinden
aan B _a

¨
al van P _eorj

En de slachtoffers van de
doden eten.k

29 Daar zĳ [hem] krenkten door
hun handelingen,l

Brak er nu een gesel uit on-
der hen.m

30 Toen P _inehas opstond en tus-
senbeide kwam,n

Werd de gesel voorts ge-
stuit.

31 En het werd hem tot recht-
vaardigheid gerekend

Van geslacht op geslacht,
tot onbepaalde tĳd.o

32 Voorts verwekten zĳ toorn bĳ
de wateren van M _eriba,p

Zodat het M _ozes slecht ver-
ging vanwege hen.q

33 Want zĳ verbitterden zĳn geest
Enhĳ ging onbezonnen spre-

ken met zĳn lippen.r

34 Zĳ verdelgden de volken niet,s

Zoals Jehovah hun had ge-
zegd.t

35 En zĳ gingen zich vermengen
met de nati

¨
enu

En leerden vervolgens hun
werken.v
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107 O dankt Jehovah, want
hĳ is goed;a

Want zĳn liefderĳke
goedheid duurt tot
onbepaalde tĳd.b

2 Laten zĳ dit zeggen die door
Jehovah zĳn opge

¨
eist,c

Die hĳ uit de hand van de
tegenstander heeft opge-
eist,d

3 En die hĳ zelfs uit de landen
heeft bĳeengebracht,e

Van de opgang [der zon] en
van haar ondergang,a

Uit het noorden en uit het
zuiden.b

4 Zĳ doolden rond in de wilder-
nis,c in de woestĳn;d

Zĳ vonden geen enkele weg
naar een bewoonde stad.e

2e kolom a Jes 43:5; Jes 49:12; Jer 29:14; Mt
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36 En zĳ bleven hun afgoden die-
nen,a

En deze werden hun tot een
strik.b

37 En zĳ plachten hun zonen
En hun dochters aan demo-

nen te offeren.c

38 Zo bleven zĳ onschuldig bloed
vergieten,d

Het bloed van hun zonen en
hun dochters,

Die zĳ offerden aan de afgo-
den van K _ana

¨
an;e

En het landwerd met bloed-
vergieting bezoedeld.f

39 En zĳ werden onrein door
hun werkeng

En bleven immorele gemeen-
schap hebben door hun
handelingen.h

40 Toen ontbrandde de toorn van
Jehovah tegen zĳn volk,i

En hĳ ging zĳn erfdeel ver-
foeien.j

41 En hĳ gaf hen herhaaldelĳk
in de handvan de nati

¨
en,k

Opdat degenen die hen
haatten, over hen zouden
heersen,l

42 En opdat hun vĳanden hen
zouden verdrukken,

En opdat zĳ onderworpen
zoudenworden onder hun
hand.m

43 Vele malen placht hĳ hen te
bevrĳden,n

Maar zĳ van hun kant ble-
ven zich weerspannig ge-
dragen in hun ongehoor-
zame gedrag,o

En zĳ werden dan vernederd
wegens hun dwaling.a

44 En hĳ zag dan de nood waarin
zĳ verkeerden,b

Wanneer hĳ hun smekende
geroep hoorde.c

45 En hĳ dacht dan met betrek-
king tot henweer aan zĳn
verbond,d

En hĳ gevoelde weer spĳt
naar de overvloedvan zĳn
grootse liefderĳke goed-
heid.e

46 En hĳ vergunde hun dan, voor-
werpen van medelĳden te
zĳn

Voor het aangezicht van al-
len die hen gevangen hiel-
den.f

47 Red ons, o Jehovah, onze God,g

En breng ons bĳeen uit de
nati

¨
enh

Om dank te brengen aan uw
heilige naam,i

Om met uitbundige vreugde
tot uw lof te spreken.j

48 Gezegend zĳ Jehovah, de God
van _Isra

¨
el,k

Van onbepaalde tĳd, ja, tot
onbepaalde tĳd;

Enheel het volkmoet zeggen:
Amen.l

Looft Jah!m
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5 Zĳ leden honger, ook dorst;a

Ja, hun ziel in hen bezweek
reeds.b

6 En zĳ bleven luid tot Jehovah
roepen in hun nood;c

Uit hun benauwenissen be-
vrĳdde hĳ hen voorts,d

7 En deed hen op de rechte weg
wandelen,e

Zodat zĳ naar een bewoonde
stad konden gaan.f

8 O laat men Jehovah danken
voor zĳn liefderĳke goed-
heidg

En voor zĳn wonderwerken
aan de mensenzonen.h

9 Want hĳ heeft de uitgedroog-
de ziel verzadigd;i

En de hongerige ziel heeft
hĳ met goede dingen ver-
vuld.j

10 Er waren er die in duisternis
en diepe schaduw woon-
den,k

Gevangenen in ellende en
ĳzers.l

11 Want zĳ hadden zich weer-
spannig gedragenm tegen
de woorden van God;n

En de raad van de Aller-
hoogste hadden zĳ gemin-
acht.o

12 Daarom ging hĳ ertoe over
hun hart door moeite te
onderwerpen;p

Zĳ struikelden, en er was
niemand die hielp.q

13 Toen riepen zĳ tot Jehovah
om hulp in hun nood;r

Uit hun benauwenissen red-
de hĳ hen als gewoonlĳk.s

14 Hĳ bracht hen vervolgens uit
duisternis en diepe scha-
duw naar buitent

En scheurde zelfs hun ban-
den vaneen.u

15 O laat men Jehovah danken
voor zĳn liefderĳke goed-
heidv

En voor zĳn wonderwerken
aan de mensenzonen.w

16 Want hĳ heeft de koperen
deuren verbroken,x

En hĳ heeft zelfs de ĳzeren
grendels stukgeslagen.y

17 Zĳ die dwaas waren, wegens
de weg van hun overtre-
dinga

En wegens hun dwalingen,
hebben ten slotte zichzelf
ellende berokkend.b

18 Hun ziel ging zelfs elk soort
van voedsel verfoeien,c

En zĳ kwamen al tot aan de
poorten van de dood.d

19 Toen riepen zĳ tot Jehovah
om hulp in hun nood;e

Uit hun benauwenissen red-
de hĳ hen als gewoonlĳk.f

20 Voorts zond hĳ zĳn woord en
genas heng

En verschafte [hun] ontko-
ming uit hun kuilen.h

21 O laat men Jehovah danken
voor zĳn liefderĳke goed-
heidi

En voor zĳn wonderwerken
aan de mensenzonen.j

22 En laten zĳ dankoffers bren-
genk

En zĳn werken bekendma-
ken met vreugdegeroep.l

23 Zĳ die met schepen de zee op-
gaan,m

Die handel drĳven op uitge-
strekte wateren,n

24 Z
´
ı
´
j hebben de werken van Je-

hovah gezieno

En zĳnwonderwerken in de
diepten;p

25 Hoe hĳ [het bevelende woord]
zegt en een stormachtige
wind doet opsteken,q

Zodat ze haar golven ver-
heft.r

26 Ze rĳzen op tot de hemel,
Ze dalen neer in de afgron-

den.
Wegens de rampspoed komt

hun eigen ziel te versmel-
ten.s

27 Zĳ waggelen en bewegen zich
onvast als een beschonke-
ne,t

En zelfs al hun wĳsheid
blĳkt verward te zĳn.u
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28 En zĳ gaan luid tot Jehovah
roepen in hun nood,a

En uit hun benauwenissen
voert hĳ hen dan.b

29 Hĳ brengt de storm tot be-
daren,c

Zodat de golven van de zee
zich stilhouden.d

30 En zĳ verheugen zich omdat
deze tot rust komen,

En hĳ leidt hen naar de ha-
venvanhunwelbehagen.e

31 O laat men Jehovah danken
voor zĳn liefderĳke goed-
heidf

En voor zĳn wonderwerken
aan de mensenzonen.g

32 En laat men hem verheffen
in de gemeente van het
volk,h

En hem in de zetel der oude-
re mannen loven.i

33 Hĳ maakt rivieren tot een wil-
dernis,j

En de plaatsen waar water
opwelt, tot een dorstige
bodem,k

34 Vruchtbaar land tot zilte
grond,l

Wegens de slechtheid van
hen die daar wonen.

35 Hĳ maakt een wildernis tot
een rietpoel van water,m

En het land van een water-
loze streek tot plaatsen
waar water opwelt.n

36 En daar laat hĳ de hongeri-
gen wonen,o

Zodat zĳ er een bewoonde
stad stichten.p

37 En zĳ bezaaien velden en
planten wĳngaarden,q

Opdat die een vruchtbare
oogst mogen opleveren.r

38 En hĳ zegent hen zodat zĳ tot
zeer velen worden;s

En hĳ laat hun vee niet wei-
nig worden.t

39 Opnieuwworden zĳweinig en
gaan gebuktu

Vanwege druk, rampspoed
en droefheid.v

40 Hĳ stort verachting uit over
edelen,w

Zodat hĳ hen laat ronddolen
in een doods oord, waar
geen weg is.x

41 Maar hĳ beschermt de arme
tegen ellendea

En maakt hem tot families
net als een kudde.b

42 De oprechten zien het en ver-
heugen zich;c

Maar wat alle onrechtvaar-
digheid betreft, ze moet
haar mond sluiten.d

43 Wie is wĳs? Hĳ zal zowel deze
dingen waarnemene

Als zich opmerkzaam be-
tonen ten opzichte van
Jehovah’s daden van lief-
derĳke goedheid.f

Een lied. Een melodie van D _avid.

108Mĳn hart is standvastig,
o God.g

Ik wil zingen en melo-
die

¨
en spelen,h

Ja, mĳn heerlĳkheid.i

2 Ontwaak toch, o snaarinstru-
ment; ook gĳ, o harp.j

Ikwil de dageraadwekken.k

3 Ik zal u prĳzen onder de vol-
ken, o Jehovah;l

En ik zal u met melodie
¨
en

bezingen onder de natio-
nale groepen.m

4 Want uw liefderĳke goedheid
is groot tot aan dehemel,n

En uw waarachtigheid tot
aan de wolkenhemel.o

5 O verhef u boven de hemelen,
o God;p

En uw heerlĳkheid zĳ over
heel de aarde.q

6 Opdat uw geliefden verlost
mogen worden,r

O red toch met uw rechter-
hand en antwoord mĳ.s

7 God zelf heeft in zĳn heilig-
heid gesproken:t

„Ik wil uitbundige vreugde
hebben, ik wil S _ichemu

toedelen;v

En de laagvlakte van S _uk-
kothw zal ik uitmeten.

8 G _ileadx behoort mĳ toe; Ma-
n _assey behoort mĳ toe;
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En _Efra
¨
ım is de vesting

van degene die mĳ tot
hoofd is;a

J _uda is mĳn gebiedersstaf.b

9 M _oabc is mĳn waspot.d

Over _Edome zal ik mĳn san-
daal werpen.f

Over Filist _eag zal ik in
triomf juichen.”h

10 Wie zal mĳ naar de versterk-
te stad brengen?i

Wie zal mĳ werkelĳk tot
aan _Edom leiden?j

11 Zĳt [gĳ] het niet, o God, die
ons verstoten hebtk

En die niet met onze legers
uittrekt als God?l

12 Verschaf ons toch hulp uit be-
nauwdheid,m

Want redding door de aard-
se mens is waardeloos.n

13 Door God zullen wĳ vitale
kracht verwerven,o

En hĳzelf zal onze tegen-
standers vertreden.p

Aan de leider. Van D _avid.
Een melodie.

109 O God van mĳn lof,q be-
waar niet het stilzwĳ-
gen.r

2 Want de mond van de godde-
loze en de mond van be-
drog zĳn tegen mĳ open-
gegaan.s

Zĳ hebben over mĳ gespro-
ken met een leugentong;t

3 En met woorden van haat
hebben zĳ mĳ omringd,u

En zĳ blĳven mĳ bestrĳden
zonder reden.v

4 [Tot loon] voormĳn liefde blĳ-
ven zĳ mĳ weerstaan;w

Maar van mĳn zĳde is er ge-
bed.x

5 En zĳ vergelden mĳ kwaad
voor goedy

En haat voor mĳn liefde.z

6 Stel een goddeloze over hem
aan,

En moge aan zĳn rechter-
hand een tegenstrevera

blĳven staan.
7 Wanneer hĳ geoordeeldwordt,

ga hĳ als schuldige uit;
En zelfs zĳn gebed worde

tot zonde.b

8 Laten zĳn dagen weinige blĳ-
ken te zĳn;a

Iemand anders neme zĳn
ambt van opzicht.b

9 Dat zĳn zonen vaderloze jon-
gens wordenc

En zĳn vrouw weduwe.d

10 En laten zĳn zonen zonder
mankeren gaan ronddo-
len;e

En zĳ moeten bedelen,
En zĳ moeten vanuit hun

eenzame plaatsen naar
[voedsel] zoeken.f

11 Laat de woekeraar strikken
spannen voor al wat hĳ
heeft,g

En laten vreemdenh de
vrucht van zĳn moeizame
arbeid plunderen.i

12 Moge hĳ werkelĳk niemand
hebben die liefderĳke
goedheid bewĳst,j

En moge er niemand blĳ-
ken te zĳn die gunst be-
toont aan zĳn vaderloze
jongens.

13 Laat zĳn nakomelingschap
ter afsnĳding zĳn.k

Laat in het volgende ge-
slacht hun naam worden
uitgewist.l

14 Laat de dwaling van zĳnvoor-
vaders bĳ Jehovah in her-
innering blĳven,m

En de zonde van zĳn moe-
dern — moge die niet wor-
den uitgewist.o

15 Dat ze voortdurend v
´
o

´
or Je-

hovah blĳken te zĳn;p

En moge hĳ de gedachtenis
aan hen van de aarde zelf
afsnĳden;q

16 Omdat hĳ er niet aan dacht
liefderĳke goedheid te be-
trachten,r

Maar de ellendige en arme
bleef vervolgen,s

En de moedeloze van hart,
om [hem] ter dood te bren-
gen.t
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17 En hĳ bleef de vervloeking
liefhebben,a zodat die over
hem kwam;b

En hĳ schepte geen beha-
gen in de zegen,c

Zodat die ver van hem ver-
wĳderd werd;d

18 En hĳ werd met vervloeking
als zĳn gewaad bekleed.e

Die kwam derhalve als wa-
ter in zĳn binnenstef

En als olie in zĳn beende-
ren.

19 Moge ze voor hem als een
kleed blĳken te zĳn waar-
in hĳ zich hultg

En als een gordel waarmee
hĳ zich voortdurend om-
gord houdt.h

20 Dit is het van Jehovah afkom-
stige loonvoor degene die
mĳ weerstaati

En voor hen die kwaad spre-
ken tegen mĳn ziel.j

21 Maar gĳ zĳt Jehovah, de Soe-
vereinek Heer.

Handel met mĳ ter wille van
uw naam.l

Omdat uw liefderĳke goed-
heid goed is — bevrĳdm

mĳ.
22 Want ik ben ellendig en arm,n

En mĳn hart is zelfs door-
boord in mĳ.o

23 Gelĳk een schaduw wanneer
ze zich neigt, moet ik heen-
gaan;p

Ik ben afgeschud als een
sprinkhaan.

24 Ja, mĳn knie
¨
en hebben ge-

zwaaid van het vasten,q

En mĳn vlees is vermagerd,
zonder enige olie.r

25 En ikzelf benvoor hen tot iets
smadelĳks geworden.s

Zĳ zien mĳ — zĳ schudden
reeds hun hoofd.t

26 Help mĳ, o Jehovah,mĳn God;u

Red mĳ naar uw liefderĳke
goedheid.v

27 En mogen zĳ weten dat dit
uw hand is;w

Dat gĳzelf, o Jehovah, het
gedaan hebt.x

28 Laten zĳ van hun kant een
vervloeking uitspreken,a

Maarmoogt gĳ vanuw kant
een zegen uitspreken.b

Zĳ zĳn opgestaan, maar laat
hen beschaamd worden,c

En laat uw eigen knecht
zich verheugen.d

29 Laten zĳ diemĳ weerstaan, be-
kleed worden met schan-
de,e

En laten zĳ zich in hun
schaamte hullen net als in
een schoudermantel.f

30 Ik zal Jehovah ten zeerste
prĳzen met mĳn mond,g

En te midden van velen zal
ik hem loven.h

31 Want hĳ zal aan de rechter-
hand van de arme staan,i

Om [hem] te redden van
degenen die zĳn ziel oor-
delen.

Van D _avid. Een melodie.

110 De uitspraak van Jeho-
vah tot mĳn Heer
luidt:j

„Zit aan mĳn rechter-
hand,k

Totdat ik uw vĳanden
tot eenvoetbank voor
uw voeten stel.”l

2 De stafm van uw sterkte zal
Jehovah uit S _ion zenden,n

[zeggend:]
„Ga onderwerpen temidden

van uw vĳanden.”o

3 Uw volkp zal zich gewillig
aanbiedenq op de dag van
uw strĳdkracht.r

In de pracht der heiligheid,s

uit de schoot van de dage-
raad,

Hebt gĳ uw gezelschap van
jonge mannen net als
dauwdruppels.t
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4 Jehovah heeft gezworena (en
hĳ zal geen spĳt gevoe-
len):b

„Gĳ zĳt priester tot onbe-
paalde tĳdc

Naar de wĳze van Melchiz _e-
dek!”d

5 Jehovah zelf aan uw rechter-
hande

Zal stellig koningen ver-
pletteren op de dag van
zĳn toorn.f

6 Hĳ zal gericht oefenen onder
de nati

¨
en;g

Hĳ zal een volheid van dode
lichamen veroorzaken.h

Hĳ zal stellig degene ver-
pletteren die het hoofd is
over een volkrĳk land.i

7 Uit het stroomdal zal hĳ on-
derweg drinken.j

Daarom zal hĳ [zĳn] hoofd
opheffen.k

111 Looft Jah!l

� [’A�lef ]

Ik zal Jehovah prĳzen
met heel [mĳn] hartm

� [B
¯
eth]

In de intieme groepn

der oprechten en de
vergadering.o

� [Gi�mel ]

2 De werken van Jehovah zĳn
groot,p

� [Da�leth]

Gezocht door allen die er be-
hagen in scheppen.q

� [He’]

3 Zĳn activiteitr is louter waar-
digheid en pracht,s

� [Waw]

En zĳn rechtvaardigheid
houdt eeuwig stand.t

� [Za�jin]

4 Een gedachtenis heeft hĳ in-
gesteld voor zĳn wonder-
werken.u

	 [Ch
¯
eth]

Jehovah is goedgunstig en
barmhartig.v


 [T
¯
eth]

5 Voedsel heeft hĳ gegeven aan
hen die hem vrezen.a

� [J
¯
odh]

Tot onbepaalde tĳd zal hĳ
zĳn verbond gedenken.b

� [Kaf ]

6 De kracht van zĳn werken
heeft hĳ zĳnvolk bekend-
gemaakt,c

 [La�medh]

Door hun het erfdeel der
nati

¨
en te geven.d

� [Mem]

7 De werken van zĳn handen
zĳn waarheid en recht;e

� [Noen]

Betrouwbaar zĳn al de be-
velen die hĳ geeft,f

� [Sa�mekh]

8 Goed ondersteund voor eeu-
wig, tot onbepaalde tĳd,g

� [�A�jin]

Uitgevoerd in waarheid en
oprechtheid.h

� [Pe’]

9 Verlossing heeft hĳ zĳn volk
gezonden.i

� [Tsa·dh
¯
e�]

Tot onbepaalde tĳd heeft hĳ
zĳn verbond verordend.j

� [Q
¯
of ]

Zĳn naam is heilig en vrees
inboezemend.k

� [R
¯
esj ]

10 De vrees voor Jehovah is het
begin van wĳsheid.l

� [Sin]

Allen die ze betrachten,
hebben een goed inzicht.m

� [Taw]

Zĳn lof houdt eeuwig stand.n
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112 Looft Jah!a

� [’A�lef ]

Gelukkig is de man die
Jehovah vreest,b

� [B
¯
eth]

In wiens gebodenc hĳ
zeer veel behagen
heeft gevonden.d

� [Gi�mel ]

2 Machtig zal zĳn nageslacht
worden op de aarde.e

� [Da�leth]

Wat het geslacht der oprech-
ten betreft, het zal geze-
gend worden.f

� [He’]

3 Waardevolle dingen en rĳk-
dom zĳn in zĳn huis;g

� [Waw]

En zĳn rechtvaardigheid
houdt eeuwig stand.h

� [Za�jin]

4 Hĳ is stralend opgegaan in
de duisternis als een licht
voor de oprechten.i

	 [Ch
¯
eth]

Hĳ is goedgunstig en barm-
hartig en rechtvaardig.j


 [T
¯
eth]

5 Goed is de man die goedgun-
stig isk en uitleent.l

� [J
¯
odh]

Hĳ schraagt zĳn aangele-
genheden met gerechtig-
heid.m

� [Kaf ]

6 Want nimmer zal hĳ aan
het wankelen worden ge-
bracht.n

 [La�medh]

De rechtvaardige zal tot on-
bepaalde tĳd in de herin-
nering blĳven.o

� [Mem]

7 Zelfs voor slecht nieuws zal
hĳ niet bevreesd zĳn.p

� [Noen]

Zĳn hart is standvastig,q er-
toe gebracht zich op Jeho-
vah te verlaten.r

� [Sa�mekh]

8 Zĳn hart is onwrikbaar;a hĳ
zal niet bevreesd zĳn,b

� [�A�jin]

Totdat hĳ op zĳn tegenstan-
ders neerziet.c

� [Pe’]

9 Hĳ heeft wĳd en zĳd uitge-
deeld; hĳ heeft aan de ar-
men gegeven.d

� [Tsa·dh
¯
e�]

Zĳn rechtvaardigheid houdt
eeuwig stand.e

� [Q
¯
of ]

Zĳn eigen hoorn zal met
heerlĳkheid worden ver-
hoogd.f

� [R
¯
esj ]

10 De goddeloze zelf zal het zien
en zich stellig ergeren.g

� [Sjin]

Met zĳn tanden zal hĳ knar-
sen en werkelĳk wegsmel-
ten.h

� [Taw]

De begeerte der goddelozen
zal vergaan.i

113 Looft Jah!j

Brengt lof, o GIJ knech-
ten van Jehovah,k

Looft de naam van Je-
hovah.l

2 Moge Jehovah’s naam geze-
gend wordenm

Van nu aan en tot onbepaal-
de tĳd.n

3 Vande opgang der zon tot aan
haar ondergango

Dient Jehovah’s naam ge-
loofd te worden.p

4 Jehovah is hoog boven alle na-
ti

¨
en verheven;q

Zĳn heerlĳkheid is boven de
hemelen.r
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5 Wie is als Jehovah, onzeGod,a

Hĳ die zĳn woning in den
hoge maakt?b

6 Hĳ verwaardigt zich om naar
de hemel en de aarde te
zien,c

7 Richt de geringe zelfs op uit
het stof;d

Uit de askuil verheft hĳ de
arme,e

8 Om [hem] bĳ edelen te doen
zitten,f

Bĳ de edelen van zĳn volk.g

9 De onvruchtbare vrouw doet
hĳ in een huis wonenh

Als een blĳde moeder van
zonen.i

Looft Jah!j

114 Toen _Isra
¨
el uit Eg _ypte

trok,k

Het huis van J _akob uit
een volk dat onver-
staanbaar sprak,l

2 Werd J _uda zĳn heilige plaats,m

_Isra
¨
el zĳn grootse grondge-

bied.n

3 De zee zelf zag het en sloeg op
de vlucht;o

Wat de Jord _a _an betreft, ze
week voorts terug.p

4 Ja, de bergen huppelden rond
als rammen,q

De heuvels als lammeren.
5 Wat hadt gĳ, o zee, dat gĳ op

de vlucht sloegt,r

O Jord _a _an, dat gĳ voorts te-
rugweekt?s

6 O bergen, dat GIJ gingt rond-
huppelen als rammen,t

O heuvels, als lammeren?u

7 Krimp wegens de Heer van
pĳn ineen, o aarde,v

Wegens de God van J _akob,
8 Die de rots verandert in een

rietpoel van water,w

Een rots van vuursteen in
een waterbron.x

115 Aan ons behoort niets,
o Jehovah, aan ons
behoort niets,y

Maar aan uw naam
geef heerlĳkheid,z

Naar uw liefderĳke
goedheid, naar uw
waarachtigheid.a

2 Waarom zouden de nati
¨
en

zeggen:a

„Waar is nu hun God?”b

3 Maar onze God is in de he-
mel;c

Al wat hem heeft behaagd [te
doen], heeft hĳ gedaan.d

4 Hun afgoden zĳn zilver en
goud,e

Het werk van de handen van
de aardse mens.f

5 Een mond hebben ze, maar ze
kunnen niet spreken;g

Ogen hebben ze, maar ze
kunnen niet zien;h

6 Oren hebben ze, maar ze kun-
nen niet horen.i

Een neus hebben ze, maar
ze kunnen niet ruiken.j

7 Handen bezitten ze, maar ze
kunnen niet tasten.k

Voeten bezitten ze, maar ze
kunnen niet lopen;l

Ze geven geen geluid met
hun keel.m

8 Degenen die ze maken, zullen
net zo worden als zĳ,n

Allen die erop vertrouwen.o

9 O _Isra
¨
el, vertrouw op Jeho-

vah;p

Hĳ is hun hulp en hun
schild.q

10 O huis van A _
¨
aron, stelt UW

vertrouwen op Jehovah;r

Hĳ is hun hulp en hun
schild.s

11 GIJ die Jehovah vreest, ver-
trouwt op Jehovah;t

Hĳ is hun hulp en hun
schild.u

12 Jehovah zelf is ons indachtig
geweest; hĳ zal zegenen,v

Hĳ zal het huis van _Isra
¨
el

zegenen,w
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Hĳ zal het huis van A _
¨
aron

zegenen.a

13 Hĳ zal hen die Jehovah vre-
zen zegenen,b

Zowel de kleinen als de gro-
ten.c

14 Jehovah zal U toename ge-
ven,d

Aan U en aan UW zonen.e

15 GIJ zĳt degenen die gezegend
zĳt door Jehovah,f

DeMaker van hemel en aar-
de.g

16 Wat de hemel betreft, aan Je-
hovah behoort de hemel
toe,h

Maar de aarde heeft hĳ aan
de mensenzonen gegeven.i

17 Het zĳn niet de doden die Jah
loven,j

Noch ook maar iemand van
hen die in de stilte afda-
len.k

18 Wĳ echter zullen Jah zege-
nen,l

Van nu aan en tot onbepaal-
de tĳd.m

Looft Jah!n

116 Ik heb waarlĳk lief, want
Jehovah hoorto

Mĳn stem, mĳn sme-
kingen.p

2 Want hĳ heeft zĳn oor tot mĳ
geneigd,q

En al mĳn dagen zal ik roe-
pen.r

3 De koorden van de dood om-
gaven mĳ,s

Ja, de benauwende omstan-
digheden van Sje _o _ol trof-
fen mĳ.t

Benauwdheid en droefheid
bleef ik vinden.u

4 Maar ik riep toen de naam van
Jehovah aan:v

„Ach Jehovah, verschaf mĳn
ziel toch ontkoming!”w

5 Jehovah is goedgunstig en
rechtvaardig;x

En onze God is het die barm-
hartigheid betoont.y

6 Jehovah behoedt de onervare-
nen.z

Ik was verarmd, en voorts
heeft hĳ zelfs mĳ gered.a

7 Keer terug tot uw rustplaats,
o mĳn ziel,a

Want Jehovah zelf heeft
passend tegenover u ge-
handeld.b

8 Want gĳ hebt mĳn ziel verlost
van de dood,c

Mĳn oog van tranen, mĳn
voet van struikelen.d

9 Ik wil voor het aangezicht van
Jehovah wandelene in de
landen der levenden.f

10 Ik had geloof,g want ik ging
spreken.h

Ikzelf was zeer gekweld.
11 Ik voor mĳ zei, toen ik in pa-

niek geraakte:i

„Ieder mens is een leuge-
naar.”j

12 Wat zal ik Jehovahvergeldenk

Voor al zĳn weldaden je-
gens mĳ?l

13 Debeker van grootse reddingm

zal ik opnemen,
En denaamvan Jehovah zal

ik aanroepen.n

14 Mĳn geloften zal ik aan Jeho-
vah betalen,o

Ja, in het bĳzĳn van heel
zĳn volk.

15 Kostbaar in de ogen van Je-
hovah

Is de dood van zĳn loyalen.p

16 Ach, o Jehovah,q

Want ik ben uw knecht.r

Ik ben uw knecht, de zoon
van uw slavin.s

Gĳ hebt mĳn banden losge-
maakt.t

17 Aan u zal ik het dankoffer
brengen,u

En denaamvan Jehovah zal
ik aanroepen.v

18 Mĳn geloften zal ik aan Jeho-
vah betalen,w

Ja, in het bĳzĳn van heel
zĳn volk,x
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19 In de voorhoven van het huis
van Jehovah,a

In uw midden, o Jer _uzalem.b

Looft Jah!c

117 Looft Jehovah, al GIJ na-
ti

¨
en;d

Prĳst hem, al GIJ clans.e

2 Want tegenover ons is zĳn lief-
derĳke goedheid machtig
gebleken;f

En de waarachtigheidg van
Jehovah duurt tot onbe-
paalde tĳd.

Looft Jah!h

118 Dankt Jehovah, want hĳ
is goed;i

Want zĳn liefderĳke
goedheid duurt tot
onbepaalde tĳd.j

2 Laat _Isra
¨
el nu zeggen:

„Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaal-
de tĳd.”k

3 Laten zĳ van het huis van
A _

¨
aron nu zeggen:l

„Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaal-
de tĳd.”m

4 Laten zĳ die Jehovah vrezen,
nu zeggen:n

„Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaal-
de tĳd.”o

5 Vanuit de benauwende om-
standigheden riep ik Jah
aan;p

Jah antwoordde [en stelde]
mĳ in een ruime plaats.q

6 Jehovah staat aan mĳn zĳde;
ik zal niet vrezen.r

Wat kan de aardse mens mĳ
doen?s

7 Jehovah staat aan mĳn zĳde
onder degenen die mĳ hel-
pen,t

Zodat ikzelf zal neerzien op
degenen die mĳ haten.u

8 Het is beter zĳn toevlucht te
nemen tot Jehovahv

Dan te vertrouwen op de
aardse mens.w

9 Het is beter zĳn toevlucht te
nemen tot Jehovahx

Dan te vertrouwen op ede-
len.y

10 Ja, alle nati
¨
en omringden

mĳ.a

Het was in de naam van Je-
hovah dat ik ze bleef af-
weren.b

11 Ze omringden mĳ, ja, ze had-
den mĳ omringd.c

In de naam van Jehovah
bleef ik ze afweren.

12 Ze omringden mĳ als bĳen;d

Ze werden uitgeblust als een
vuur van doornbossen.e

In de naam van Jehovah
bleef ik ze afweren.f

13 Gĳ hebt mĳ duchtig gestoten,
opdat ik zou vallen,g

Maar Jehovah zelf heeft mĳ
geholpen.h

14 Jah is mĳn beschutting en
[mĳn] macht,i

En hĳ wordt mĳ tot red-
ding.j

15 De stem van vreugdegeroep
en reddingk

Is in de tentenl der recht-
vaardigen.m

De rechterhand van Jeho-
vah spreidt vitale kracht
tentoon.n

16 De rechterhand van Jehovah
verheft [zich];o

De rechterhand van Jeho-
vah spreidt vitale kracht
tentoon.p

17 Ik zal niet sterven, maar ik
zal blĳven leven,q

Om de werken van Jah be-
kend te maken.r

18 Jah heeft mĳ streng gecorri-
geerd,s

Maar aan de dood heeft hĳ
mĳ niet overgegeven.t

19 Opent voormĳ de poorten der
rechtvaardigheid.u

Ik zal erdoor binnengaan; ik
zal Jah prĳzen.v

20 Dit is de poort van Jehovah.w

De rechtv
´
a

´
ardigen zullen

erdoor binnengaan.x

21 Ik zal u prĳzen, want gĳ hebt
mĳ geantwoordy
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En gĳ zĳt mĳn redding ge-
worden.a

22 De steen die de bouwlieden
hebben verworpen,b

Is het hoofd van de hoek ge-
worden.c

23 Vanwege Jehovah is dit ge-
schied;d

Het is wonderbaar in onze
ogen.e

24 Dit is de dag die Jehovah
heeft gemaakt;f

Wĳ willen daarop blĳ zĳn en
ons verheugen.g

25 Ach Jehovah, red toch alstu-
blieft!h

Ach Jehovah, schenk toch
alstublieft succes!i

26 Gezegend is Hĳ die komt in
de naam van Jehovah;j

Wĳ hebben ulieden geze-
gend vanuit het huis van
Jehovah.k

27 Jehovah is de Goddelĳke,l

En hĳ geeft ons licht.m

Bindt de feestoptochtn met
grote takken,o

Tot aan de hoornen van het
altaar.p

28 Gĳ zĳt mĳn Goddelĳke, en ik
zal u prĳzen;q

Mĳn God — ik zal u verho-
gen.r

29 Dankt Jehovah, want hĳ is
goed;s

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaal-
de tĳd.t

� [’A�lef ]

119 Gelukkig zĳn degenen
die onberispelĳk zĳn
in [hun] weg,u

Degenen die in de wet
van Jehovah wande-
len.v

2 Gelukkig zĳn degenen die
zĳn vermaningen in acht
nemen;w

Met geheel het hart blĳven
zĳ hem zoeken.x

3 Waarlĳk, zĳ hebben geen
onrechtvaardigheid be-
oefend.y

Zĳn wegen hebben zĳ be-
wandeld.z

4 Gĳzelf hebt op gebiedende
wĳze uw bevelen gege-
ven,a

Opdat ze zorgvuldig onder-
houden worden.b

5 O dat mĳn wegen toch stevig
bevestigd warenc

Om uw voorschriften te on-
derhouden!d

6 In dat geval zou ik niet be-
schaamd worden,e

Wanneer ik al uw geboden
bezie.f

7 Ik zal u prĳzen in oprecht-
heid van hart,g

Wanneer ik uw rechtvaar-
dige rechterlĳke beslissin-
gen leer.h

8 Uw voorschriften blĳf ik on-
derhouden.i

O verlaatmĳ niet geheel en
al.j

� [B
¯
eth]

9 Hoe zal een jonge mank zĳn
pad reinigen?

Door op zĳn hoede te blĳ-
ven overeenkomstig uw
woord.l

10 Met heel mĳn hart heb ik u
gezocht.m

Laat mĳ niet afdwalen van
uw geboden.n

11 In mĳn hart heb ik uw
woord als een schat weg-
gelegd,o

Opdat ik niet tegen u zon-
dig.p

12 Gezegend zĳt gĳ, o Jehovah.
Leer mĳ uw voorschriften.q

13 Met mĳn lippen heb ik be-
kendgemaaktr

Al de rechterlĳke beslissin-
gen van uw mond.s

14 In de weg van uw vermanin-
gen heb ik mĳ uitbundig
verheugd,t

Net als over alle andere
waardevolle dingen.u

d De 4:1; Ps 119:135; Jer 32:11; e Ps 119:80;

f Le 27:34; Pr 12:13; g 1Kr 29:17; h De 1:35; De

4:3; De 5:1; De 6:1; Ps 19:9; Ps 119:160; i De

4:1; Joz 24:15; Ps 119:145; j Ps 37:25; Jes 43:2;

Heb 13:5; k Ps 25:7; l Ps 15:2; Sp 6:22; m 1Sa

7:3; 2Kr 15:15; n Ps 25:5; Ps 119:118; o Ps

112:1; Ps 119:67; Lu 2:19; Lu 2:51; Ro 6:17;

p Ps 19:13; Ps 37:31; q Ne 10:29; Ps 119:26; Ps

119:64; r Ps 40:9; s Nu 16:5; De 5:31; 1Kr 16:12;

Ps 19:9; t Ps 119:111; Jer 15:16; u Job 23:12; Ps

19:10; Ps 119:72.
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15 Met uw bevelen wil ik mĳ in-
tens bezighouden,a

En ik wil op uw paden let-
ten.b

16 In uw inzettingen zal ik mĳ
verlustigen.c

Ik zal uw woord niet verge-
ten.d

� [Gi�mel ]

17 Handel passend tegenover
uw knecht, opdat ik moge
levene

En opdat ik uw woord moge
onderhouden.f

18 Ontsluiermĳn ogen,g opdat ik
De wonderbare dingen uit

uw wet moge zien.h

19 Ik ben slechts een inwonen-
de vreemdeling in het
land.i

Verberg uw geboden niet
voor mĳ.j

20 Mĳn ziel is verbrĳzeld van
verlangenk

Naar uw rechterlĳke be-
slissingen, altĳd door.l

21 Gĳ hebt de vervloekte over-
moedigen bestraft,m

Die afdwalen van uw gebo-
den.n

22 Wentel smaad en verachting
van mĳ af,o

Want ik heb
´
uw vermanin-

gen opgevolgd.p

23 Zelfs vorsten hebben neerge-
zeten; t

´
egen mĳ hebben

zĳ onderling gesproken.q

Wat uw knecht betreft, hĳ
houdt zich intens bezig
met uw voorschriften.r

24 Ook zĳn uw vermaningen
mĳn lust,s

Als mĳn raadslieden.t

� [Da�leth]

25 Aan het stof heeft mĳn ziel
gekleefd.u

Houd mĳ in het leven naar
uw woord.v

26 Ik heb mĳn eigen wegen be-
kendgemaakt, opdat gĳ
mĳ moogt antwoorden.w

Leer mĳ uw voorschriften.x

27 Doe mĳ deweg van
´
uw beve-

len verstaan,y

Opdat ik mĳ intens moge
bezighouden met uw won-
derwerken.z

28 Mĳn ziel is slapeloos geweest
van droefheid.a

Richt mĳ op, naar uw
woord.b

29 Doe zelfs de weg der leugen
van mĳ wĳken,c

En begunstig mĳ met uw
eigen wet.d

30 De weg der getrouwheid heb
ik gekozen.e

Uw rechterlĳke beslissin-
gen heb ik juist geacht.f

31 Ik ben aan uw vermaningen
gehecht.g

O Jehovah, maak mĳ niet
beschaamd.h

32 Overdeweg vanuw geboden
zal ik voortsnellen,i

Want gĳ verruimt mĳn
hart.j

� [He’]

33 Onderricht mĳ, o Jehovah,
in de weg van uw voor-
schriften,k

Opdat ik die in acht moge
nemen tot het einde toe.l

34 Geef mĳ verstand, opdat ik
uw wet moge nakomenm

En opdat ik haar met heel
mĳn hart moge onder-
houden.n

35 Doe mĳ het pad van uw ge-
boden betreden,o

Want daarin heb ik beha-
gen gevonden.p

36 Neig mĳn hart tot uw verma-
ningen,q

En niet tot gewin.r

37 Wend mĳn ogen af, opdat
ze dat wat waardeloos is
niet zien;s

Houd mĳ op
´
uw weg in het

leven.t

38 Doe aan uw knecht uw toe-
zegging gestand,u

Die [gericht is] op de vrees
voor u.v

c Ps 119:104; Ps 141:4; Sp 30:8; Ef 4:25; d Heb

8:10; e Joz 24:15; Sp 12:22; Sp 28:20; 1Kor 4:2;

f Le 18:5; De 4:3; g Ps 19:7; 2Pe 3:1; h Ps 25:20;

Ps 119:80; i De 30:16; j 1Kon 4:29; 2Kr 30:19;

2Kor 6:11; k Ps 119:64; Jes 48:17; Jo 6:45; Jak

1:5; l Ps 119:112; Opb 2:26; m Ps 19:7; Ps

105:45; Ps 119:1; n Ps 119:69; Kol 3:23; o Ps 19:8;

Ps 23:3; Fil 2:13; p Ps 40:8; q Ps 119:119;

Jer 44:23; r Ex 18:21; Lu 12:15; 1Ti 6:10; Heb

13:5; Jak 4:13; s Nu 15:39; Sp 4:25; Sp 23:5; Mt

7:17; t Ps 119:25; Jes 38:21; u 2Sa 7:25; v Ps

145:19.
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39 Doe mĳn smaad voorbĳ-
gaan, waarvoor ik bang
ben geworden,a

Want uw rechterlĳke be-
slissingen zĳn goed.b

40 Zie! Ik heb verlangd naar uw
bevelen.c

Houd mĳ in uw rechtvaar-
digheid in het leven.d

� [Waw]

41 En mogen uw liefderĳke
goedheden tot mĳ komen,
o Jehovah,e

Uw redding overeenkom-
stig uw toezegging,f

42 Opdat ik degene die mĳ
smaadt, kan antwoorden
met een woord,g

Want ik heb vertrouwd op
uw woord.h

43 En neem het woord der
waarheid niet geheel en
al weg uit mĳn mond,i

Want ik heb op uw eigen
rechterlĳke beslissing ge-
wacht.j

44 En ik wil uw wet voortdu-
rend onderhouden,k

Tot onbepaalde tĳd, ja,
voor eeuwig.l

45 En ikwil op een ruime plaats
wandelen,m

Want ik heb
´
uw bevelen ge-

zocht.n

46 Ik wil ook voor koningen over
uwvermaningen spreken,o

En ik zal niet beschaamd
worden.p

47 En ik zal mĳ verlustigen in
uw geboden,q

Die ik heb liefgehad.r

48 En ik zal mĳn handpalmen
opheffen naar uw gebo-
den, die ik heb liefgehad,s

En ik wil mĳ intens be-
zighouden met uw voor-
schriften.t

� [Za�jin]

49 Gedenk het woord tot uw
knecht,u

Waarop gĳ mĳ hebt doen
wachten.v

50 Dit is mĳn troost in mĳn el-
lende,w

Want het is uw toezegging
die mĳ in het leven heeft
gehouden.a

51 Ja, de overmoedigen hebben
mĳ tot het uiterste be-
spot.b

Van uw wet ben ik niet af-
geweken.c

52 Ik heb gedacht aan uw rech-
terlĳke beslissingen [die]
sedert onbepaalde tĳd
[zĳn], o Jehovah,d

En ik voel mĳ getroost.e

53 Ja, toorngloed heeft mĳ aan-
gegrepen vanwege de god-
delozen,f

Die uw wet verlaten.g

54 Uw voorschriften zĳn mĳ tot
melodie

¨
en gewordenh

In het huis van mĳn inwo-
nende vreemdelingschap.i

55 In de nacht heb ik aan uw
naam gedacht, o Jeho-
vah,j

Opdat ik uw wet moge on-
derhouden.k

56 Zelfs dit is mĳ ten deel ge-
vallen,

Omdat ik uw bevelen heb
opgevolgd.l

	 [Ch
¯
eth]

57 Jehovah is mĳn deel;m

Ik heb beloofd uw woorden
te onderhouden.n

58 Ik heb uw aangezicht ver-
murwd met heel [mĳn]
hart.o

Betoon mĳ gunst naar uw
toezegging.p

59 Ik heb mĳn wegen over-
dacht,q

Om mĳn voeten te doen te-
rugkeren tot uw verma-
ningen.r

60 Ik heb mĳ gehaast en heb
niet getalmds

Om uw geboden te onder-
houden.t

61 Ja, de koorden van de godde-
lozen hebben mĳ omge-
ven.u

m Ps 16:5; Ps 73:26; Jer 10:16; n Ex 19:8; 2Kon

23:3; Ps 106:12; o Ex 32:11; 2Kr 34:27; Ps

51:17; p Ps 26:11; Ps 57:1; q Ps 119:101; Lu 15:18;

2Kor 13:5; Ef 5:15; r De 4:30; Ps 119:146; Jer

31:18; s Ex 7:20; 2Kr 29:3; Han 16:33; t Sp 7:2;

u Ps 140:5; Jer 38:6.
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Uw wet ben ik niet verge-
ten.a

62 Te middernacht sta ik op om
u te dankenb

Voor uw rechtvaardige
rechterlĳke beslissingen.c

63 Een medestander ben ik van
allen die u werkelĳk vre-
zen,d

En van hen die uw bevelen
onderhouden.e

64 Uw liefderĳke goedheid,
o Jehovah, heeft de aarde
vervuld.f

Leer mĳ
´
uw voorschriften.g


 [T
¯
eth]

65 Gĳ hebt uw knecht inder-
daad welgedaan,h

O Jehovah, naar uw woord.i

66 Leer mĳ de goedheid,j de ver-
standigheidk en de kennis
zelf,l

Want in uw geboden heb ik
geloof geoefend.m

67 Voordat ik in ellende ver-
keerde, zondigde ik per
abuis,n

Maar nu heb ik uw w
´
o

´
ord

onderhouden.o

68 Gĳ zĳt goed en doet goed.p

Leer mĳ uw voorschriften.q

69 De overmoedigen hebben mĳ
met leugen besmeurd.r

Wat mĳ betreft, met heel
[mĳn] hart zal ik uw be-
velen opvolgen.s

70 Hun hart is ongevoelig ge-
worden, net als vet.t

Ik voor mĳ heb mĳ verlus-
tigd in

´
uw wet.u

71 Het is goed voor mĳ dat ik in
ellende heb verkeerd,v

Opdat ik uw voorschriften
leer.w

72 De wetx van uw mond is goed
voor mĳ,y

M
´
e

´
er zelfs dan duizenden

stukken goud en zilver.z

� [J
¯
odh]

73 Uw eigen handen hebben mĳ
gemaakt, en ze hebben
mĳ voorts vastigheid ver-
leend.a

Geef mĳ verstand, opdat ik
uw geboden moge leren.b

74 Zĳ die u vrezen, z
´
ı
´
j zien mĳ

en verheugen zich,a

Want ik heb op
´
uw woord

gewacht.b

75 Ik weet heel goed, o Jeho-
vah, dat uw rechterlĳke
beslissingen rechtvaar-
digheid zĳnc

En dat gĳ mĳ in getrouw-
heid hebt gekweld.d

76 Moge uw liefderĳke goedheid
er alstublieft toe dienen
mĳ te vertroosten,e

Overeenkomstig uw toe-
zegging aan uw knecht.f

77 Laten uw barmhartigheden
tot mĳ komen, opdat ik
mag blĳven leven;g

Want uw wet is mĳn lust.h

78 Dat de overmoedigen be-
schaamd worden, want
zonder reden hebben zĳ
mĳ misleid.i

Wat mĳ aangaat, ik houd
mĳ intens bezig met uw
bevelen.j

79 Dat zĳ die u vrezen, tot mĳ
terugkeren,k

Ook zĳ die uw vermanin-
gen kennen.l

80 Laat mĳn hart onberispelĳk
blĳken te zĳn in uw voor-
schriften,m

Opdat ik niet beschaamd
word.n

� [Kaf ]

81 Naar uw redding heeft mĳn
ziel gesmacht;o

Op uw woord heb ik ge-
wacht.p

82 Mĳn ogen hebben gesmacht
naar uw toezegging,q

Terwĳl ik zeg: „Wanneer
zult gĳ mĳ troosten?”r

83 Want ik ben geworden als
een leren zaks in de rook.

Uw voorschriften ben ik
niet vergeten.t

f Ps 119:41; g Ps 51:1; Ps 103:13; Ps 119:116;

Da 9:18; Lu 1:50; h Ps 1:2; Ro 7:22; i Ps 25:3;

Ps 35:19; j Ps 19:8; Ps 119:45; k Ps 142:7; l Ps

99:7; Ps 119:2; m De 26:16; 1Kon 8:58; Ps

119:112; n Ge 3:7; Ps 25:2; Ps 119:6; 1Jo 2:28;

o Ps 73:26; Ps 84:2; Mi 7:7; p Ps 119:74; Ps

119:114; q Ps 69:3; Ps 119:123; r Ps 86:17; Ps

102:2; Jes 51:3; Jes 66:13; 2Kor 1:3; s Ge 21:15;

Ps 56:8; t De 4:40; Ezr 7:10; Ps 119:61; Ps

119:176.
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84 Hoeveel zĳn de dagen van
uw knecht?a

Wanneer zult gĳ het oor-
deel voltrekken aan hen
die mĳ vervolgen?b

85 De overmoedigen hebben
valkuilen gedolven om
mĳ te vangen,c

Zĳ die niet in overeenstem-
ming zĳn met uw wet.d

86 Al uw geboden zĳn louter
getrouwheid.e

Zonder reden hebben zĳ
mĳ vervolgd. O help mĳ.f

87 Weldra zouden zĳ mĳ op aar-
de hebben uitgeroeid;g

Maar ikzelf heb uw bevelen
niet verlaten.h

88 Houd mĳ naar uw liefderĳke
goedheid in het leven,i

Opdat ik de vermaning van
uw mond moge onder-
houden.j

 [La�medh]

89 Tot onbepaalde tĳd, o Jeho-
vah,k

Staat uw woord vast in de
hemel.l

90 Uw getrouwheid is van ge-
slacht tot geslacht.m

Gĳ hebt de aarde gegrond,
opdat ze kan blĳven
staan.n

91 Naar uw rechterlĳke beslis-
singen zĳn ze [tot op] he-
den blĳven staan,o

Want ze zĳn alle uw knech-
ten.p

92 Indien uw wet mĳn lust niet
was geweest,q

Dan zou ik in mĳn ellende
zĳn vergaan.r

93 Tot onbepaalde tĳd zal ik uw
bevelen niet vergeten,s

Want daardoor hebt gĳ mĳ
in het leven gehouden.t

94 Ik ben de uwe. O red mĳ,u

Want ik heb
´
uw bevelen ge-

zocht.v

95 Op mĳ hebben de goddelo-
zen gewacht, om mĳ te
verdelgen.w

Ten opzichte van uw ver-
maningen blĳf ik mĳ op-
merkzaam betonen.x

96 Aan alle volmaaktheid heb
ik een einde gezien.y

Uw gebod is zeer veelom-
vattend.

� [Mem]

97 Waarlĳk, hoe lief heb ik uw
wet!a

De gehele dag heeft zemĳn
intense belangstelling.b

98 Wĳzer dan mĳn vĳanden
maakt uw gebod mĳ,c

Want tot onbepaalde tĳd is
het van mĳ.d

99 Meer inzicht dan al mĳn le-
raren heb ik gekregen,e

Omdat uw vermaningen
mĳn intense belangstel-
ling hebben.f

100 Met meer verstand dan oudere
mannen gedraag ik mĳ,g

Omdat ik
´
uw bevelen heb

opgevolgd.h

101 Van elk slecht pad heb ik
mĳn voeten weerhouden,i

Om uw woord te kunnen
onderhouden.j

102 Van uw rechterlĳke beslis-
singen ben ik niet afge-
weken,k

Want gĳzelf hebt mĳ on-
derricht.l

103 Hoe zacht voor mĳn gehe-
melte zĳn uw woorden
geweest,

Meer dan honing voor mĳn
mond!m

104 Dank zĳ uw bevelen gedraag
ik mĳ verstandig.n

Daarom heb ik elk leugen-
pad gehaat.o

� [Noen]

105 Uw woord is een lamp voor
mĳn voet,p

En een licht op mĳn pad.q

106 Ik heb een be
¨
edigde verkla-

ring afgelegd, en ik wil
die gestand doen,r

Omuwrechtvaardige rech-
terlĳke beslissingen te
onderhouden.s
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107 Ik ben ten zeerste gekweld.a

O Jehovah, houd mĳ in het
leven naar uw woord.b

108 Heb alstublieft eenwelgeval-
len in de vrĳwillige ga-
ven van mĳn mond, o Je-
hovah,c

En leer mĳ
´
uw rechterlĳke

beslissingen.d

109 Mĳn ziel is voortdurend in
mĳn handpalm;e

Maar uw wet ben ik niet
vergeten.f

110 De goddelozen hebben mĳ
een valstrik gelegd,g

Maar van uw bevelen ben
ik niet afgedwaald.h

111 Ik heb mĳ uw vermaningen
tot onbepaalde tĳd eigen
gemaakt,i

Want ze zĳn de uitbundige
vreugde van mĳn hart.j

112 Ik heb mĳn hart geneigd om
uw voorschriften te be-
trachten,k

Tot onbepaalde tĳd, tot het
einde toe.l

� [Sa�mekh]

113 De halfslachtigen heb ik ge-
haat,m

Maar uw wet heb ik liefge-
had.n

114 Gĳ zĳt mĳn schuilplaats en
mĳn schild.o

Op uw woord heb ik ge-
wacht.p

115 Gaat weg van mĳ, GIJ boos-
doeners,q

Opdat ik de geboden van
mĳnGod moge nakomen.r

116 Steun mĳ naar uw toezeg-
ging, opdat ik blĳf leven,s

En maak mĳ niet be-
schaamd wegens mĳn
hoop.t

117 Schraag mĳ, opdat ik gered
word,u

En ik zal mĳn blik voortdu-
rend op uw voorschriften
gericht houden.v

118 Gĳ hebt allen terzĳde ge-
worpen die van uw voor-
schriften afdwalen;w

Want hun bedriegerĳ is leu-
gen.x

119 Als schuimslakken hebt gĳ
alle goddelozen der aar-
de doen ophouden [te be-
staan].a

Daarom heb ik uw verma-
ningen liefgehad.b

120 Uit angst voor u heeft mĳn
vlees een huiverig gevoel
gehad;c

En wegens uw rechterlĳ-
ke beslissingen ben ik be-
vreesd geweest.d

� [�A�jin]

121 Ik heb recht en rechtvaar-
digheid geoefend.e

O lever mĳ niet over aan
hen die mĳ te kort doen!f

122 Treed op als borg voor uw
knecht ten goede.g

Mogen de overmoedigen
mĳ niet te kort doen.h

123 Ja, mĳn ogen hebben ge-
smacht naar uw reddingi

En naar uw rechtvaardige
woord.j

124 Doe met uw knecht over-
eenkomstig uw liefderĳ-
ke goedheid,k

En leer mĳ
´
uw voorschrif-

ten.l

125 Ik ben uw knecht.m Geef mĳ
verstand,n

Opdat ik uw vermaningen
moge kennen.o

126 Het is de tĳd voor Jehovah
om te handelen.p

Zĳ hebben uw wet verbro-
ken.q

127 Daarom heb ik uw geboden
liefgehad,r

Meer dan goud, ja, dan ge-
louterd goud.s

128 Daarom heb ik alle bevelen
betreffende alle dingen
als juist beschouwd;t

Elk leugenpad heb ik ge-
haat.u
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� [Pe’]

129 Uw vermaningen zĳn won-
derbaar.a

Daarom heeft mĳn ziel ze
in acht genomen.b

130 Ja, het ontvouwen van uw
woorden geeft licht,c

De onervarenen verstan-
dig makend.d

131 Mĳn mond heb ik wĳd ge-
opend om te kunnen hĳ-
gen,e

Want naar uw geboden heb
ik verlangd.f

132 Wendu tot mĳ en betoon mĳ
gunst,g

Overeenkomstig [uw] rech-
terlĳke beslissing ten aan-
zien van hen die uw naam
liefhebben.h

133 Bevestig mĳn eigen schre-
den in uw woord,i

En moge niets schadelĳks
mĳ beheersen.j

134 Verlos mĳ van elke bedrie-
ger der mensheid,k

En ik wil uw bevelen on-
derhouden.l

135 Doe uw eigen aangezicht
lichten over uw knecht,m

En leer mĳ uw voorschrif-
ten.n

136 Stromen water zĳn uit mĳn
ogen gevloeido

Omdat men uw wet niet
heeft onderhouden.p

� [Tsa·dh
¯
e�]

137 Gĳ zĳt rechtvaardig, o Jeho-
vah,q

En uw rechterlĳke beslis-
singen zĳn juist.r

138 Gĳ hebt uw vermaningens

geboden in rechtvaardig-
heid

En in buitengewone ge-
trouwheid.t

139 Mĳn vurige ĳver heeft een
eind aan mĳ gemaakt,u

Omdat mĳn tegenstanders
uw woorden zĳn verge-
ten.v

140 Uw woord is zeer gelouterd,w

En uw eigen knecht heeft
het lief.x

141 Ik ben onbetekenend en ver-
achtelĳk.y

Uw bevelen ben ik niet ver-
geten.a

142 Uw rechtvaardigheid is een
rechtvaardigheid tot on-
bepaalde tĳd,b

En uw wet is waarheid.c

143 Niets dan benauwdheid en
moeilĳkheden hebben
mĳ getroffen.d

Uw geboden waren mĳn
lust.e

144 De rechtvaardigheid van uw
vermaningen duurt tot
onbepaalde tĳd.f

Geef mĳ verstand, opdat ik
blĳf leven.g

� [Q
¯
of ]

145 Ik heb geroepen met [mĳn]
gehele hart.h Antwoord
mĳ, o Jehovah.i

Uwvoorschriftenwil ik na-
komen.j

146 Ik heb u aangeroepen. O red
mĳ!k

En ik wil uw vermaningen
onderhouden.l

147 Ik ben vroeg in de morgen-
schemering opgestaan,m

opdat ik om hulp kan
schreeuwen.n

Op uw woorden heb ik ge-
wacht.o

148 Mĳn ogen zĳn de nachtwa-
ken v

´
o

´
or geweest,p

Om mĳ intens bezig te hou-
den met uw woord.q

149 O hoor toch mĳn st
´
em, naar

uw liefderĳke goedheid.r

O Jehovah, houd mĳ naar
uw rechterlĳke beslis-
sing in het leven.s

150 Degenen die een losbandig
gedragt najagen, zĳn na-
derbĳ gekomen;

Van uw wet zĳn zĳ ver ver-
wĳderd geraakt.u

151 Gĳ zĳt nabĳ, o Jehovah,v
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En al uw geboden zĳn waar-
heid.a

152 Lang geleden heb ik enkele
van uw vermaningen ge-
kend,b

Want tot onbepaalde tĳd
hebt gĳ ze gegrond.c

� [R
¯
esj ]

153 O zie mĳn ellende, en verlos
mĳ;d

Want uw wet ben ik niet
vergeten.e

154 O voer toch mĳn rechtsge-
ding en doe mĳ vrĳuit
gaan;f

Houd mĳ in het leven in
overeenstemming met
uw toezegging.g

155 Redding is ver van de godde-
lozen,h

Want uw voorschriften heb-
ben zĳ niet gezocht.i

156 Vele zĳn uw barmhartighe-
den, o Jehovah.j

Naar uw rechterlĳke be-
slissingen, o houd mĳ in
het leven.k

157 Mĳn vervolgers en mĳn te-
genstanders zĳn vele.l

Van uw vermaningen ben
ik niet afgeweken.m

158 Ik heb hen gezien die verra-
derlĳk handelen,n

En ik voel werkelĳk een
walging, want zĳ hebben
´
uw woord niet onderhou-
den.o

159 O zie dat ik
´
uw bevelen heb

liefgehad.p

O Jehovah, houd mĳ naar
uw liefderĳke goedheid
in het leven.q

160 De gehele inhoud van uw
woord is waarheid,r

En elke rechtvaardige rech-
terlĳke beslissing van u
duurt tot onbepaalde tĳd.s

� [Sin of Sjin]

161 Vorsten zelf hebben mĳ zon-
der reden vervolgd,t

Maar mĳn hart is voor
´
uw woorden beducht ge-
weest.u

162 Ik heb uitbundige vreugde
over uw woord,v

Net zoals iemand die veel
buit vindt.a

163 Leugen heb ik gehaat,b en
ik blĳf ze werkelĳk ver-
foeien.c

Uw wet heb ik liefgehad.d

164 Zevenmaal per dag heb ik
uw lof gezongene

Omuwrechtvaardige rech-
terlĳke beslissingen.f

165 Overvloedige vrede behoort
hun toe die uw wet lief-
hebben,g

Envoor hen is er geen strui-
kelblok.h

166 Ik heb op uw redding ge-
hoopt, o Jehovah,i

En naar
´
uw geboden heb ik

gedaan.j

167 Mĳn ziel heeft uw vermanin-
gen onderhouden,k

En ik heb ze buitengewoon
lief.l

168 Ik heb uw bevelen en uw
vermaningen onderhou-
den,m

Want al mĳn wegen zĳn
v

´
o

´
or u.n

� [Taw]

169 Moge mĳn smekende geroep
dicht voor uwaangezicht
komen, o Jehovah.o

Naar uw woord, o geef mĳ
verstand.p

170 Moge mĳnverzoek om gunst
voor uw aangezicht ko-
men.q

Naar uw toezegging, o be-
vrĳd mĳ.r

171 Mogen mĳn lippen lof doen
opwellen,s

Want gĳ leert mĳ uw voor-
schriften.t

172 Moge mĳn tong uw woord
bezingen,u

Want al uw geboden zĳn
rechtvaardigheid.v

173 Moge uw hand dienen om
mĳ te helpen,w
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Want uw bevelen heb ik
verkozen.a

174 Ik heb verlangd naar uw red-
ding, o Jehovah,b

En uw wet is mĳn lust.c

175 Moge mĳn ziel in leven blĳ-
ven en u blĳven loven,d

En mogen
´
uw rechterlĳke

beslissingen mĳ helpen.e

176 Ik heb rondgedoold als een
verloren schaap.f O zoek
uw knecht,g

Want uw geboden ben ik
niet vergeten.h

Een lied der opgangen.

120 Tot Jehovah riep ik in
mĳn benauwdheid,i

En hĳ antwoordde mĳ
toen.j

2 O Jehovah, bevrĳd mĳn ziel
toch van leugenlippen,k

Van de bedrieglĳke tong.l

3 Wat zal men u geven, en wat
zal men u toevoegen,

O gĳ bedrieglĳke tong?m

4 Gescherpte pĳlen van een
sterke man,n

Met brandende kolen van
de bremstruiken.o

5 Wee mĳ, want ik heb als
vreemdeling vertoefd in
M _esech!p

Ik heb verwĳld bĳ de tenten
van K _edar.q

6 Te lang heeft mĳn ziel ver-
wĳldr

Bĳ hen die vrede haten.s

7 Ik ben voor vrede;t maar als
ik spreek,

Zĳn z
´
ı
´
j voor oorlog.u

Een lied voor de opgangen.

121 Ik zal mĳn ogen ophef-
fen naar de bergen.v

Vanwaar zal mĳn hulp
komen?w

2 Mĳn hulp [komt] van Jeho-
vah,x

DeMaker van hemel en aar-
de.y

3 Hĳ kan onmogelĳk toelaten
dat uw voet wankelt.z

Degene die u behoedt, kan
onmogelĳk slaperig zĳn.a

4 Zie! Hĳ zal niet slaperig zĳn,
noch in slaap vallen,b

Hĳ die _Isra
¨
el behoedt.c

5 Jehovah behoedt u.a

Jehovah is uw schaduwb aan
uw rechterhand.c

6 Overdag zal de z
´
on u niet ste-

ken,d

Noch de maan bĳ nacht.e

7 Jehovah zelf zal u behoeden
voor alle rampspoed.f

Hĳ zal uw ziel behoeden.g

8 Jehovah zelf zal uw uitgaan
en uw ingaan behoeden,h

Van nu aan en tot onbepaal-
de tĳd.i

Een lied der opgangen. Van D _avid.

122 Ik verheugde mĳ toen
men tot mĳ zei:j

„Latenwĳ naar het huis
van Jehovahk gaan.”l

2 Onze voeten bleken te staanm

Binnen uw poorten, o Jer _u-
zalem.n

3 Jer _uzalem is gebouwd als een
stado

Die in eenheid is samenge-
voegd,p

4 Waarheen de stammen zĳn
opgegaan,q

De stammen van Jah,r

Als een vermaning voor _Is-
ra

¨
el,s

Om de naam van Jehovah
dank te brengen.t

5 Want daar hebben de tronen
voor het gericht gestaan,u

Tronen voor het huis van
D _avid.v

6 Vraagt om de vrede voor Jer _u-
zalem.w

Zĳ die u liefhebben, [o stad,]
zullen vrĳ van zorgen
zĳn.x

7 Moge er bestendig vrede bin-
nen uw voormuur zĳn,y
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Onbezorgdheid binnen uw
woontorens.a

8 Ter wille van mĳn broeders en
mĳn metgezellen wil ik nu
spreken:b

„Moge er vrede in u zĳn.”c

9 Ter wille van het huis van Je-
hovah, onze God,d

Wil ik het goede voor u blĳ-
ven zoeken.e

Een lied der opgangen.

123 Tot u heb ik mĳn ogen
opgeheven,f

O Gĳ die in de hemel
woont.g

2 Zie! Zoals de ogen van knech-
ten zĳn op de hand van
hun meester,h

Zoals de ogen van een
dienstmaagd zĳn op de
hand van haar meesteres,i

Zo zĳn onze ogen [gericht] op
Jehovah, onze God,j

Totdat hĳ ons gunst be-
toont.k

3 Betoon ons gunst, o Jehovah,
betoon ons gunst;l

Want wĳ zĳn tot over-
vloeiens toe verzadigdvan
verachting.m

4 Overvloedig is onze ziel verza-
digd van de spot van hen
die onbezorgd zĳn,n

Van de verachting van de
zĳde der arroganten.o

Een lied der opgangen. Van D _avid.

124 „Had Jehovah niet bewe-
zen v

´
o

´
or ons te zĳn”,p

Zegge nu _Isra
¨
el,q

2 „Had Jehovah niet bewezen
v

´
o

´
or ons te zĳn,r

Toen mensen tegen ons op-
stonden,s

3 Dan zouden zĳ ons zelfs le-
vend hebben verzwolgen,t

Toen hun toorn tegen ons
ontbrandde.u

4 Dan zouden de wateren zelf
ons hebbenweggespoeld,v

De stroom zelf zou over onze
ziel zĳn heen gegaan.w

5 Dan zouden over onze ziel zĳn
heen gegaan

De wateren van overmoed.x

6 Gezegend zĳ Jehovah, die ons
niet

Ten prooi gaf aan hun tan-
den.a

7 Onze ziel is als een vogel die
ontsnapt isb

Uit het klapnet van voge-
laars.c

Het klapnet is gebroken,d

En w
´
ı
´
j zĳn ontsnapt.e

8 Onze hulp is in de naam van
Jehovah,f

DeMaker van hemel en aar-
de.”g

Een lied der opgangen.

125 Zĳ die op Jehovah ver-
trouwen,h

Zĳn als de berg S _ion,i

die niet aan het wan-
kelen kan worden ge-
bracht, maar zelfs tot
onbepaalde tĳd blĳft.j

2 Jer _uzalem — zoals er bergen
rondom haar zĳn,k

Zo is Jehovah rondom zĳn
volk,l

Van nu aan en tot onbepaal-
de tĳd.m

3 Want de scepter der goddeloos-
heid zal niet blĳven rus-
tenn op het lot der recht-
vaardigen,

Opdat de rechtvaardigen hun
hand niet uitsteken naar
enig onrecht.o

4 O doe toch goed, o Jehovah,
aan de goeden,p

Ja, aan degenen die oprecht
zĳn in hun hart.q

5 Wat hen betreft die afwĳken
op hun kromme wegen,r

Jehovah zal hen doen weg-
gaan met de beoefenaars
van wat schadelĳk is.s

Er zal vrede zĳn over _Is-
ra

¨
el.t
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Een lied der opgangen.

126 Toen Jehovah de gevan-
genen van S _ion liet
terugkeren,a

Werdenwĳ als degenen
die droomden.b

2 In die tĳd werd onze mond
vervuld met lachen,c

En onze tong met vreugde-
geroep.d

In die tĳd ging men onder de
nati

¨
en zeggen:e

„Jehovah heeft iets groots
gedaan door wat hĳ met
hen heeft gedaan.”f

3 Jehovah heeft iets groots ge-
daan door wat hĳ met ons
heeft gedaan.g

Wĳ zĳn verheugd geworden.h

4 Doe toch terugkeren, o Jeho-
vah, ons gezelschap van
gevangenen,i

Als stroombeddingen in de
N _egeb.j

5 Wie met tranen zaaien,k

Zullen zelfs met vreugde-
geroep oogsten.l

6 Wie zonder mankeren heen-
gaat, al is het wenend,m

Terwĳl hĳ een zak vol zaad
bĳ zich draagt,n

Zal zonder mankeren met
vreugdegeroep terugko-
men,o

Terwĳl hĳ zĳn schoven
draagt.p

Een lied der opgangen.
Van S _alomo.

127 Als Jehovah zelf het
huis niet bouwt,q

Is het tevergeefs dat
de bouwers ervan er
hard aan hebben ge-
werkt.r

Als Jehovah zelf de stad
niet bewaakt,s

Is het tevergeefs dat
de wachter heeft ge-
waakt.t

2 Het is tevergeefs dat gĳlieden
vroeg opstaat,u

Dat GIJ laat neerzit,v

Dat GIJ met smarten voedsel
eet.w

Evenzo geeft hĳ zelfs zĳn
geliefde slaap.x

3 Ziet! Zonen zĳn een erfdeel
van Jehovah;y

De vrucht van de buik is een
beloning.a

4 Als pĳlen in de hand van een
sterke man,b

Zo zĳn de zonen der jeugd.c

5 Gelukkig is de fysiek sterke
man die zĳn pĳlkoker er-
mee heeft gevuld.d

Zĳ zullen niet beschaamd
worden,e

Want zĳ zullen met vĳanden
spreken in de poort.

Een lied der opgangen.

128 Gelukkig is ieder die Je-
hovah vreest,f

Die zĳn wegen bewan-
delt.g

2 Want gĳ zult de moeizame ar-
beid van uweigen handen
eten.h

Gelukkig zult gĳ zĳn en het
zal u welgaan.i

3 Uw vrouw zal zĳn als een
vruchtdragende wĳnstokj

In de binnenste vertrekken
van uw huis.

Uw zonen zullen zĳn als olĳf-
boomstekkenk rondom uw
tafel.

4 Zie! Zo zal de fysiek sterke
man gezegend wordenl

Die Jehovah vreest.m

5 Jehovah zal u zegenen vanuit
S _ion.n

Zie ook het goede van Jer _u-
zalem al de dagen van uw
leven,o

6 En zie de zonen van uw zo-
nen.p

Moge er vrede zĳn over _Is-
ra

¨
el.q

Een lied der opgangen.

129 „Lang genoeg hebben
zĳ blĳk gegeven
van vĳandschap je-
gens mĳ vanaf mĳn
jeugd”,r

Zegge nu _Isra
¨
el,s
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2 „Lang genoeg hebben zĳ blĳk
gegeven van vĳandschap
jegens mĳ vanaf mĳn
jeugd;a

Toch hebben zĳ mĳ niet
overmeesterd.b

3 Ploegers hebben zelfs op mĳn
rug geploegd;c

Zĳ hebben hun voren lang
getrokken.”

4 Jehovah is rechtvaardig.d

Hĳ heeft de touwen der god-
delozen stukgesneden.e

5 Zĳ zullen beschaamd worden
en zich terugtrekken,f

Allen die S _ion haten.g

6 Zĳ zullen worden als groen
gras op de daken,h

Dat voordat men het heeft
uitgetrokken, verdord is,i

7 Waarmee de oogster zĳn eigen
hand nog niet eens heeft
gevuld,j

Noch de schovenbinder zĳn
eigen boezem.

8 Noch hebben de voorbĳgan-
gers gezegd:

„De zegen van Jehovah zĳ
op U.k

WĳhebbenUgezegend in de
naam van Jehovah.”l

Een lied der opgangen.

130 Uit de diepten heb ik u
aangeroepen, o Jeho-
vah.m

2 O Jehovah, hoor toch mĳn
stem.n

Mogenuworen opmerkzaam
blĳken te zĳn ten opzichte
van de stem van mĳn sme-
kingen.o

3 Indien gĳ op dwalingen zoudt
letten,p o Jah,

O Jehovah, wie zou stand
kunnen houden?q

4 Want bĳ u is de [ware] vergif-
fenis,r

Opdat gĳ wordt gevreesd.s

5 Ik heb gehoopt, o Jehovah,
mĳn ziel heeft gehoopt,t

En op zĳn woord heb ik ge-
wacht.u

6 Mĳn ziel [heeft gewacht] op
Jehovah,v

Meer dan wachters op de
morgen,w

Die uitzien naar de morgen.a

7 Dat _Isra
¨
el blĳve wachten op

Jehovah.b

Want er is liefderĳke goed-
heid bĳ Jehovah,c

En in overvloedige mate is
er verlossing bĳ hem.d

8 En hĳzelf zal _Isra
¨
el verlossen

van al zĳn dwalingen.e

Een lied der opgangen. Van D _avid.

131 O Jehovah, mĳn hart is
niet hoogmoedig ge-
weest,f

En mĳn ogen zĳn niet
hovaardig geweest;g

Ook heb ik niet gewan-
deld in dingen die te
groot,h

Noch in dingen die te
wonderbaar voor mĳ
zĳn.i

2 Waarlĳk, ik heb mĳn ziel tot
kalmte en rust gebracht,j

Zoals een gespeend kind bĳ
zĳn moeder.k

Mĳn ziel is als een gespeend
kind bĳ mĳ.l

3 Dat _Isra
¨
el op Jehovahwachte,m

Van nu aan en tot onbepaal-
de tĳd.n

Een lied der opgangen.

132 Gedenk, o Jehovah, be-
treffende D _avido

Al zĳn vernederingen;p

2 Hoe hĳ Jehovah heeft gezwo-
ren,q

Hoe hĳ de Machtiger van
J _akob een gelofte heeft
gedaan:s

3 „Ik wil de tent van mĳn huis
niet binnengaan.t

Ik wil de divan van mĳn
prachtige legerstede niet
beklimmen,u
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4 Ik wil mĳn ogen geen slaap
gunnen,a

Mĳn stralende ogen geen
sluimer,b

5 Totdat ik een plaats vind voor
Jehovah,c

Een grootse tabernakel voor
de Machtige van J _akob.”d

6 Zie! Wĳ hebben ervan ge-
hoord in _Efratha,e

Wĳ hebben het gevonden in
de velden van het woud.f

7 Laten wĳ zĳn grootse taber-
nakel binnengaan;g

Laten wĳ ons neerbuigen
voor zĳn voetbank.h

8 Sta toch op, o Jehovah, naar
uw rustplaats,i

Gĳ en de Arkj van uw sterk-
te.k

9 Laten uw priesters zelf be-
kleed worden met recht-
vaardigheid,l

En laten uw eigen loyalen
een vreugdegeroep aan-
heffen.m

10 Wĳs wegens D _avid, uw
knecht,n

Het aangezicht van uw ge-
zalfde niet af.o

11 Jehovah heeft aan D _avid ge-
zworen,p

Waarlĳk, hĳ zal er niet op
terugkomen:q

„Van de vrucht van uw buikr

Zal ik op uw troon zetten.s

12 Indien uw zonen mĳn verbond
zullen onderhouden,t

En mĳn vermaningen, die ik
hun zal leren,u

Zullen ook hun zonen voor
altĳdv

Op uw troon zitten.”w

13 Want Jehovah heeft S _ion uit-
gekozen;x

Hĳ heeft ernaar verlangd als
een woning voor zichzelf:y

14 „Dit ismĳn rustplaats voor al-
tĳd;z

Hier zal ik wonen, want ik
heb ernaar verlangd.a

15 Zĳn mondvoorraad zal ik zon-
der mankeren zegenen.b

Zĳn armen zal ik met brood
verzadigen.c

16 En zĳn priesters zal ik bekle-
den met redding;d

En zĳn loyalen zullen zonder
mankeren een vreugdege-
roep aanheffen.

17 Daar zal ik de hoorn van D _a-
vid doen groeien.a

Ik heb een lamp in orde ge-
bracht voormĳngezalfde.b

18 Zĳn vĳanden zal ik met
schaamte bekleden;c

Maar op hem zal zĳn dia-
deemd bloeien.”e

Een lied der opgangen. Van D _avid.

133 Zie! Hoe goed en hoe
aangenaam is het

Als broeders in eenheid
te zamen wonen!f

2 Het is als de goede olie op het
hoofd,g

Die afvloeit op de baard,
A _

¨
arons baard,h

Die afvloeit op de boordvan
zĳn klederen.i

3 Het is als de dauwj van de
H _ermon,k

Die neerdaalt op de bergen
van S _ion.l

Want daar gebood Jehovah de
zegen [te zĳn],m

[Ja,] leven tot onbepaalde
tĳd.n

Een lied der opgangen.

134O zegent Jehovah,o

Al GIJ knechten van Je-
hovah,p

GIJ die gedurende de
nachten in het huis
van Jehovah staat.q

2 Heft UW handen in heiligheid
omhoogr

En zegent Jehovah.s

3 Moge Jehovah u zegenen van-
uit S _ion,t

Hĳ, die hemel en aarde ge-
maakt heeft.u
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135 Looft Jah!a

Looft de naam van Je-
hovah,b

Brengt lof, o knechten
van Jehovah,c

2 GIJ die in het huis van Jeho-
vah staat,d

In de voorhovenvan het huis
van onze God.e

3 Looft Jah, want Jehovah is
goed.f

Bezingt zĳn naam met me-
lodie

¨
en, want het is aan-

genaam.g

4 Want Jah heeft zich J _akob
uitgekozen,h

_Isra
¨
el tot zĳn speciale bezit.i

5 Want ik voor mĳ weet heel
goed dat Jehovah groot is,j

En onze Heer is meer dan
alle [andere] goden.k

6 Al wat Jehovah behaagde [te
doen], heeft hĳ gedaanl

In de hemel en op de aarde,
in de zee

¨
en en alle water-

diepten.m

7 Hĳ laat dampen opstĳgen van
het uiteinde der aarde;n

Hĳ heeft zelfs sluizen ge-
maakt voor de regen;o

Hĳ brengt de wind te voor-
schĳn uit zĳn voorraad-
schuren,p

8 Hĳ die de eerstgeborenen van
Eg _ypte sloeg,q

Van zowel mens als dier.r

9 Hĳ zond tekenen en wonde-
ren in uw midden, o Eg _yp-
te,s

Over Farao en over al zĳn
knechten;t

10 Hĳ die vele nati
¨
en versloegu

En machtige koningen dood-
de,v

11 Ja, S _ihon, de koning der Amo-
rieten,w

En Og, de koning van B _a-
san,x

En alle koninkrĳken van
K _ana

¨
an,y

12 En die hun land ten erfdeel
gaf,z

Ten erfdeel aan zĳn volk _Is-
ra

¨
el.a

13 O Jehovah, uw naam is tot on-
bepaalde tĳd.b

O Jehovah, uw gedachtenis
is van geslacht tot ge-
slacht.a

14 Want Jehovah zal de zaak van
zĳn volk bepleiten,b

En aangaande zĳn knech-
ten zal hĳ spĳt gevoelen.c

15 De afgoden der nati
¨
en zĳn zil-

ver en goud,d

Het werk van de handen
van de aardse mens.e

16 Een mond hebben ze, maar ze
kunnen nog geen [woord]
spreken;f

Ogen hebben ze, maar ze
kunnen niets zien;g

17 Oren hebben ze, maar ze kun-
nen aan niets het oor le-
nen.h

Ook is er geen geest in hun
mond.i

18 Degenen die ze maken, zullen
net zo worden als zĳ,j

Ieder die erop vertrouwt.k

19 O huis van _Isra
¨
el, zegent Je-

hovah.l

O huis van A _
¨
aron, zegent

Jehovah.m

20 O huis van L _evi, zegent Jeho-
vah.n

GIJ die Jehovah vreest, ze-
gent Jehovah.o

21 Gezegend zĳ Jehovah vanuit
S _ion,p

Die verblĳf houdt in Jer _uza-
lem.q

Looft Jah!r

136 Dankt Jehovah, want hĳ
is goed:s

Want zĳn liefderĳke
goedheid duurt tot on-
bepaalde tĳd;t

2 Dankt de God der goden:u

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;v

3 Dankt de Heer der heren:w
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Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;a

4 Hem die geheel alleen wonder-
bare, grote dingen doet:b

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;c

5 Die de hemel maakte met ver-
stand:d

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;e

6 Die de aarde uitspreidde bo-
ven de wateren:f

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;g

7 Die de grote lichten maakte:h

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;i

8 Ja, de zon tot heerschappĳ
overdag:j

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;k

9 De maan en de sterren tot ge-
zamenlĳke heerschappĳ
bĳ nacht:l

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;m

10 Die Eg _ypte sloeg in zĳn eerst-
geborenen:n

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;o

11 En die _Isra
¨
el uit hun midden

bracht:p

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;q

12 Door een sterke hand en door
een uitgestrekte arm:r

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;

13 Die de Rode Zee in delen
scheidde:s

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;t

14 En die _Isra
¨
el ermiddendoor

liet gaan:u

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;v

15 En die Farao en zĳn krĳgs-
macht afschudde in de
Rode Zee:a

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;b

16 Die zĳnvolk doordewildernis
liet gaan:c

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;d

17 Die grote koningen versloeg:e

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;f

18 En die ertoe overging majes-
tueuze koningen te doden:g

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;h

19 Ja, S _ihon, de koning der Amo-
rieten:i

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;j

20 En Og, de koning van B _asan:k

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;l

21 En die hun land ten erfdeel
gaf:m

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;n

22 Ten erfdeel aan _Isra
¨
el, zĳn

knecht:o

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;p

23 Die in onze lage staat aan ons
dacht:q

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;r

24 En die ons herhaaldelĳk aan
onze tegenstanders ont-
rukte:s

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;t

25 Die voedsel geeft aan alle
vlees:u
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Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd;a

26 Dankt de God des hemels:b

Want zĳn liefderĳke goed-
heid duurt tot onbepaalde
tĳd.c

137 Aan de rivieren van B _a-
bylond — daar zaten
wĳ.e

Ook weenden wĳ als wĳ
aan S _ion dachten.f

2 Aan de populierbomeng in
haar midden

Hingenwĳ onze harpen op.h

3 Want daar vroegen zĳ die ons
gevangen hielden, ons om
de woorden van een lied,i

En zĳ die de spot met ons
dreven — om vreugdebe-
toon:j

„Zingt voor ons een van de
liederen van S _ion.”k

4 Hoe kunnen wĳ het lied van
Jehovah zingenl

Op vreemde grond?m

5 Indien ik u zou vergeten, o Je-
r _uzalem,n

Zĳ mĳn rechterhand ver-
geetachtig.

6 Mĳn tong kleve aan mĳn ge-
hemelte vast,o

Indien ikaanuniet zou den-
ken,p

Indien ik Jer _uzalem niet zou
doen uitstĳgen

Boven mĳn voornaamste re-
den tot vreugdebetoon.q

7 Gedenk,r o Jehovah, met be-
trekking tot de zonenvan
_Edoms de dag van Jer _uza-
lem,t

Die zeiden: „Legt [het]
bloot! Legt [het] bloot tot
op het fundament daar-
in!”u

8 O dochter van B _abylon, die
gewelddadig geplunderd
zult worden,v

Gelukkig zal hĳ zĳn die u
vergeldtw

Naar uw eigen behandeling
waarmee gĳ ons hebt be-
handeld.x

9 Gelukkig zal hĳ zĳn die grĳpt
en werkelĳk te pletter
slaaty

Uw kinderen tegen de steile
rots.

Van D _avid.

138 Ik zal u prĳzen met heel
mĳn hart.a

In tegenwoordigheid
van andere goden zal
ik u bezingen met
melodie

¨
en.b

2 Ik zal mĳ neerbuigen in de
richting van uw heilige
tempel,c

En ik zal uw naam prĳzen,d

Wegens uw liefderĳke goed-
heide en wegens uw waar-
achtigheid.f

Want gĳ hebt uw woordg

grootgemaakt zelfs boven
heel uw naam.h

3 Op de dag dat ik riep, hebt
gĳ mĳ voorts ook geant-
woord;i

Gĳ hebt mĳ toen stoutmoe-
dig gemaakt in mĳn ziel
met sterkte.j

4 Alle koningen der aarde zul-
len u prĳzen, o Jehovah,k

Want zĳ zullen de woorden
van uw mond gehoord heb-
ben.

5 En zĳ zullen zingen over de
wegen van Jehovah,l

Want de heerlĳkheid van
Jehovah is groot.m

6 Want Jehovah is hoog, en
toch ziet hĳ de nederige;n

Maar de hovaardige kent hĳ
slechts van een afstand.o

7 Indien ik te midden van be-
nauwdheid zou wandelen,
zult gĳ mĳ in het leven
houden.p

Wegens de toorn van mĳn
vĳanden zult gĳ uw hand
uitsteken,q

En uw rechterhand zal mĳ
redden.r

8 Jehovah zelf zal voltooienwat
in mĳn belang is.s
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O Jehovah, tot onbepaalde
tĳd duurt uw liefderĳke
goedheid.a

Laat niet af van de werken
van uw eigen handen.b

Voor de leider. Van D _avid.
Een melodie.

139 O Jehovah, gĳ hebt mĳ
doorvorst, en gĳ kent
[mĳ].c

2 Gĳzelf zĳt mĳn neerzitten en
mĳn opstaan te weten ge-
komen.d

Gĳ hebt mĳn gedachte van
verre beschouwd.e

3 Mĳn op weg zĳn en mĳn uitge-
strekt liggen hebt gĳ afge-
meten,f

En met al mĳn wegen zĳt
gĳ vertrouwd geraakt.g

4 Want er is geenwoordopmĳn
tong,h

Of zie! o Jehovah, gĳ weet
het reeds allemaal.i

5 Van achteren en van voren
hebt gĳ mĳ belegerd;

En gĳ legt uw hand op mĳ.
6 [Die] kennis is te wonderbaar

voor mĳ.j

Ze is zo verheven dat ik ze
niet kan bevatten.k

7 Waarheen kan ik uw geest
ontgaan,l

En waarheen kan ik uw aan-
gezicht ontlopen?m

8 Zou ik naar de hemel opstĳ-
gen, daar zoudt gĳ zĳn;n

En zou ik mĳn rustbed in
Sje _o _ol spreiden, zie! gĳ
[zoudt daar zĳn].o

9 Zou ik de vleugelsp van de da-
geraad nemen,

Opdat ik verblĳf zou kunnen
houden in de verst verwĳ-
derde zee,q

10 Ook daar zou
´
uw hand mĳ ge-

leidenr

En uw rechterhand zou mĳ
vastgrĳpen.s

11 En zou ik zeggen: „Waarlĳk,
de duisternis zelf zal mĳ
haastig grĳpen!”t

Dan zou de nacht licht om
mĳ heen zĳn.u

12 Ook de duisternis zelf zou
voor u niet te donker blĳ-
ken,v

Maar de nacht zelf zou schĳ-
nen net als de dag;a

De duisternis zou evengoed
het licht kunnen zĳn.b

13 Want gĳ zĳt het die mĳn nie-
ren hebt voortgebracht;c

Gĳ hebt mĳ afgeschermd
gehouden in de buik van
mĳn moeder.d

14 Ik zal u prĳzen omdat ik op
een vrees inboezemende
wĳze wonderbaar ben ge-
maakt.e

Uw werken zĳn wonder-
baar,f

Zoals mĳn ziel zeer wel
weet.g

15 Mĳn beenderen waren voor u
niet verborgenh

Toen ik in het verborgene
werd gemaakt,i

Toen ik in de onderste de-
lenj der aarde werd gewe-
ven.

16 Uw ogen zagen zelfs het em-
bryo van mĳ,k

En in uw boek waren alle
delen ervan beschreven,

Met betrekking tot de dagen
dat ze werden gevormdl

En nog niet
´
e

´
en onder ze er

was.
17 Dus hoe kostbaar zĳn mĳ uw

gedachten!m

O God, hoeveel bedraagt de
grootse som ervan wel
niet!n

18 Zou ik trachten ze te tellen,
het zĳn er zelfs meer dan
de korrels van het zand.o

Ik benwakker geworden, en
toch ben ik nog bĳ u.p

19 O dat gĳ, o God, toch de god-
deloze zoudt doden!q

Dan zullen zelfs de man-
nen aan wie bloedschuld
kleeftr stellig van mĳ wĳ-
ken,

20 Die dingen over u zeggen vol-
gens [hun] denkbeeld;s
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Zĳ hebben [uw naam] op
een onwaardige wĳze op-
genomena — uw tegen-
standers.b

21 Haat ik niet hen die u intens
haten, o Jehovah,c

En walg ik niet van hen die
tegen u opstaan?d

22 Waarlĳk, met een volkomen
haat haat ik hen.e

Zĳ zĳn mĳ tot ware vĳanden
geworden.f

23 Doorvors mĳ, o God, en ken
mĳn hart.g

Onderzoek mĳ, en ken mĳn
verontrustende gedach-
ten,h

24 En zie of er in mĳ soms een
smartelĳke weg is,i

En leid mĳ op de wegj der
onbepaalde tĳd.

Voor de leider.
Een melodie van D _avid.

140 Verlos mĳ, o Jehovah,
van slechte mensen;k

Moogt gĳ mĳ zelfs tegen
de man van geweld-
daden beveiligen,l

2 Degenen die slechte dingen
in [hun] hart hebben be-
raamd,m

Die de gehele dag blĳven
aanvallen zoals in oorlo-
gen.n

3 Zĳ hebben hun tong ge-
scherpt als die van een
slang;o

Het gif van de hoornadder is
onder hun lippen.p Sela.

4 Behoed mĳ, o Jehovah, voor
de handen van de godde-
loze;q

Moogt gĳ mĳ zelfs tegen de
man van gewelddaden be-
veiligen,r

Zĳ die plannen hebben ge-
smeed om mĳn schreden
weg te stoten.s

5 Degenen die zich verheffen,
hebben een val voor mĳ
verborgen;t

En touwen hebben zĳ als
een net uitgespreid aan
de kant van het spoor.u

Strikken hebben zĳ voor
mĳ gezet.v Sela.

6 Ik heb tot Jehovah gezegd:
„Gĳ zĳt mĳn God.a

Leen toch het oor, o Jeho-
vah, aan de stemvan mĳn
smekingen.”b

7 O Jehovah, de Soevereine
Heer,c de sterkte van mĳn
redding,d

Gĳ hebt mĳn hoofd omschut
op de dag van de gewa-
pende macht.e

8 O Jehovah, willig de sterke be-
geerten van de goddeloze
niet in.f

Bevorder zĳn snode plan
niet, opdat zĳ zich niet ver-
heffen.g Sela.

9 Wat de hoofden betreft van
hen die mĳ omringen,h

Moge de moeite van hun
eigen lippen hen bedek-
ken.i

10 Mogen er brandende kolen op
hen neerkomen.j

Laat hen in het vuur gestort
worden,k in waterkuilen,
opdat zĳ niet kunnen op-
staan.l

11 De grote zwetser — hĳ worde
niet stevig bevestigd op de
aarde.m

De man van geweld — laat
louter kwaad hem najagen
met herhaalde stoten.n

12 Ik weet heel goed dat Jeho-
vah zal volvoereno

De wettelĳke aanspraak van
de ellendige, de rechtszaak
van de armen.p

13 Waarlĳk, de rechtv
´
a

´
ardigen

zullen uw naam dankzeg-
gen;q

De oprechten zullen voor
uw aangezicht wonen.r

Een melodie van D _avid.

141 O Jehovah, ik heb u aan-
geroepen.s

Haast u toch tot mĳ.t

Leen toch het oor aan
mĳn stem wanneer ik
tot u roep.u
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2 Moge mĳn gebed als reuk-
werka voor uwaangezicht
worden bereid,b

Het opheffen van mĳn hand-
palmen als het avond-
graanoffer.c

3 Stel toch een wacht, o Jeho-
vah, voor mĳn mond;d

Stel toch een post bĳ de
deur van mĳn lippen.e

4 Neig mĳn hart niet naar iets
slechts,f

Om in goddeloosheid be-
ruchte daden te bedrĳveng

Met mannen die het schade-
lĳke beoefenen,h

Opdat ik mĳ niet met hun
lekkernĳen voed.i

5 Zou de rechtvaardige mĳ
slaan, het zou een liefde-
rĳke goedheid zĳn;j

En zou hĳ mĳ terechtwĳ-
zen, het zou olie op het
hoofd zĳn,k

Diemĳn hoofd niet zou willen
weigeren.l

Want tĳdens hun rampspoe-
den zou toch mĳn gebed er
nog zĳn.m

6 Hun rechters zĳn neergewor-
pen langs de kanten van
de steile rots,n

Maar zĳ hebben mĳn woor-
den gehoord, dat ze aan-
genaam zĳn.o

7 Als wanneer iemand op de aar-
de [iets] klooft en splĳt,

Zĳn onze beenderen aan
de mond van Sje _o _ol ver-
strooid.p

8 Maar mĳn ogen zĳn op u,
o Jehovah, de Soevereine
Heer,q [gericht].r

Tot u heb ik mĳn toevlucht
genomen.s

Giet mĳn ziel niet uit.t

9 Behoed mĳ voor de klauwen
van de val die zĳ voor mĳ
hebben gelegdu

En voor de strikken van
hen die het schadelĳke
beoefenen.v

10 De goddelozen zullen allen te
zamen in hun eigen net-
ten vallen,w

Terwĳl
´
ık voorbĳga.

Maskil. Van D _avid, toen hĳ zich in de
grot bevond.a Een gebed.

142Met mĳn stem ging ik
tot Jehovah roepen
om hulp;b

Met mĳn stem ging ik
luid tot Jehovah roe-
pen om gunst.c

2 Voor hem bleef ik mĳn be-
zorgdheid uitstorten;d

Voor hem bleef ik over mĳn
eigen benauwdheid ver-
tellen,e

3 Toen mĳn geestf in mĳ be-
zweek.

Toen kende g
´
ı
´
j mĳn weg.g

Op het pad waarlangs ik ga,h

Heeft men een val voor mĳ
verborgen.i

4 Kĳk naar rechts en zie
Dat er niemand is die mĳ

enige erkenning geeft.j

Mĳn toevluchtsoord is mĳ
ontvallen;k

Er is niemand die naar mĳn
ziel informeert.l

5 Ik riep tot u, o Jehovah, om
hulp.m

Ik zei: „Gĳ zĳt mĳn toe-
vlucht,n

Mĳn deelo in het land der le-
venden.”p

6 Schenk toch aandacht aan
mĳn smekende geroep,q

Want ik ben zeer verarmd.r

Bevrĳd mĳ van mĳn vervol-
gers,s

Want zĳ zĳn sterkerdan ik.t

7 Breng mĳn ziel toch de ker-
ker uit,u

Om uw naam te prĳzen.v

Laten de rechtvaardigen zich
om mĳ heen vergaderen,w

Omdat gĳ passend met mĳ
handelt.x

e Ps 18:6; Jon 2:7; Mr 15:34; Heb 5:7; f Joz 5:1;

Ps 143:4; g Job 23:10; Ps 1:6; Ps 119:105; h Ps

139:3; i Ps 140:5; Jer 18:22; Mt 22:15; j Ps 31:11;

Ps 69:20; Ps 88:8; k 1Sa 23:11; l Jo 16:32;

m Ps 107:19; n Ps 34:8; Ps 46:1; Ps 91:2; Sp

18:10; o Ps 16:5; Ps 73:26; Ps 119:57; Klg 3:24;

p Ps 27:13; Jer 11:19; q Ps 143:11; r Ps 116:6;

s 1Sa 20:33; 1Sa 23:26; 1Sa 25:29; Ps 3:1; t Ps

38:19; u Jes 24:22; Jes 42:7; Jer 38:13; v Ps 54:6;

w Ps 34:2; x Ps 13:6; Ps 116:7; Ps 119:17;

Jak 5:11.

PSALM141

a Ex 30:35

b Lu1:9

Opb 5:8

Opb 8:3

c Ex 29:39

Ps 28:2

Ps 63:4

Ps 134:2

1Ti 2:8

d Sp 13:3

Sp 21:23

e Jak 1:26

Jak 3:2

f 1Kon 8:58

Ps 119:36

Sp 21:1

g Da 11:27

h 1Kor 15:33

i Sp 23:6

j 2Sa 12:7

2Kr 16:7

Sp 17:10

Ga 2:11

Ga 6:1

k Ps 23:5

Sp 6:23

Sp 19:25

Jak 5:14

l Sp 9:8

Sp 19:25

Sp 25:12

m 1Sa 12:23

Mt 5:44

n 1Sa 31:1

2Sa 1:19

1Kr 10:1

o 2Sa 2:5

2Sa 23:1

Lu 4:22

p Ro 8:36

2Kor 1:9

Heb 11:37

q Han 4:24

r 2Kr 20:12

Ps 25:15

Ps 123:1

s Ps 5:11

Ps 11:1

Ps 71:1

t Jes 53:12

u Ps 119:110

Ps 124:7

v Ps 140:5

Ps 142:3

Jer 18:22

Lu 11:54

Lu 20:20

w Es 7:10

Ps 7:15

Ps 9:15

Ps 35:8

Ps 37:15

Ps 57:6

�����������������������������

2ekolom

�����������������������������

PSALM142

a 1Sa 22:1

1Sa 24:3

Heb 11:38

b Ps 28:2

Ps 50:15

Ps 107:13

c Ps 30:8

Ps 77:1

Ps 141:1

d 1Sa 1:16

Jes 26:16

Mt 26:39

PSALM 141:2–142:7 Terechtwĳzing blĳk van goedheid 830



Een melodie van D _avid.

143O Jehovah, hoor mĳn ge-
bed;a

Leen toch het oor aan
mĳn smeking.b

Antwoord mĳ in uw
getrouwheid, in uw
rechtvaardigheid.c

2 En treed niet in het gericht
met uw knecht;d

Want voor u kan geen en-
kele levende rechtvaar-
dig zĳn.e

3 Want de vĳand heeft mĳn ziel
vervolgd;f

Hĳ heeft mĳn leven zelfs
ter aarde verbrĳzeld.g

Hĳ heeft mĳ in duistere
plaatsen doen wonen, zo-
als zĳ die voor onbepaalde
tĳd dood zĳn.h

4 En mĳn geesti bezwĳkt in
mĳ;

In mĳn binnenste betoont
mĳn hart zich gevoelloos.j

5 Ik heb gedacht aan dagen van
weleer;k

Ik heb gemediteerd over al
uw activiteit;l

Gaarne heb ik mĳ steeds in-
tens beziggehouden met
het werk van

´
uw handen.m

6 Ik heb mĳn handen naar u
uitgebreid,n

Mĳn ziel [smacht] als eenuit-
geput land naar u.o Sela.

7 O haast u, antwoord mĳ, o Je-
hovah.p

Mĳn geest is ten einde ge-
raakt.q

Verberg uw aangezicht niet
voor mĳ,r

Anders moet ik vergelĳk-
baar worden met hen die
in de kuil neerdalen.s

8 Doe mĳ in de morgen uw lief-
derĳke goedheid horen,t

Want op u heb ik mĳn ver-
trouwen gesteld.u

Maak mĳ de weg bekend die
ik dien te gaan,v

Want tot u heb ik mĳn ziel
opgeheven.w

9 Bevrĳd mĳ van mĳn vĳanden,
o Jehovah.x

Bĳ u heb ik dekking ge-
zocht.y

10 Leer mĳ uw wil te doen,a

Want gĳ zĳt mĳn God.b

Uw geest is goed;c

Moge die mĳ geleiden in het
land der oprechtheid.d

11 Moogt gĳ ter wille van uw
naam,e o Jehovah, mĳ in
het leven houden.f

Moogt gĳ in uw rechtvaar-
digheidg mĳn ziel uit be-
nauwdheid te voorschĳn
brengen.h

12 En moogt gĳ in uw liefderĳ-
ke goedheid mĳn vĳanden
tot zwĳgen brengen;i

En gĳ moet allen die blĳk
geven van vĳandschap je-
gens mĳn ziel, verdelgen,j

Want ik ben uw knecht.k

Van D _avid.

144 Gezegend zĳ Jehovah,
mĳn Rots,l

Die mĳn handen onder-
wĳst tot de strĳd,m

Mĳnvingers tot de oor-
logvoering;

2 Mĳn liefderĳke goedheid en
mĳn vesting,n

Mĳn veilige hoogte en De-
gene die mĳ ontkoming
verschaft,o

Mĳn schildp en Degene tot wie
ik mĳn toevlucht heb ge-
nomen,q

Degene die volken aan mĳ
onderwerpt.r

3 O Jehovah, wat is de mens dat
gĳ notitie van hem zoudt
nemen,s

De zoon van de sterfelĳke
menst dat gĳ rekening met
hem zoudt houden?

4 De mens zelf vertoont gelĳ-
kenis met niets dan een
ademtocht;u

Zĳn dagen zĳn als een voor-
bĳglĳdende schaduw.v

5 O Jehovah, buig uw hemel
neer opdat gĳ moogt afda-
len;w
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Raak de bergen aan, opdat
ze roken.a

6 Doe het bliksemen met blik-
sem, opdat gĳ hen ver-
strooit;b

Zend uw pĳlen uit, opdat gĳ
hen in verwarring brengt.c

7 Steek uw handen uit van den
hoge;d

Red mĳ en bevrĳd mĳ uit de
vele wateren,e

Uit de hand van de buiten-
landers,f

8 Wier mond onwaarheid heeft
gesprokeng

En wier rechterhand een
rechterhandvan leugen is.h

9 O God, een nieuw lied wil ik
voor u zingen.i

Op een tiensnarig instru-
ment wil ik melodie

¨
en voor

u spelen,j

10 Degene die redding schenkt
aan koningen,k

Degene die zĳn knecht D _a-
vid redt van het schade-
lĳke zwaard.l

11 Red mĳ en bevrĳd mĳ uit de
hand van de buitenlan-
ders,m

Wier mond onwaarheid heeft
gesprokenn

En wier rechterhand een
rechterhandvan leugen is,o

12 Die [zeggen]: „Onze zonen
zĳn als kleine planten, op-
gegroeid in hun jeugd,p

Onze dochters als hoek[zui-
len], gebeeldhouwd in pa-
leisstĳl,

13 Onze voorraadschuren vol,
producten van het ene
soort na het andere leve-
rend,q

Onze kleinveekudden zich
bĳ duizenden vermenig-
vuldigend, tienduizend-
voudig op onze straten,

14 Onze runderen beladen, zon-
der ook maar een breuk
en zonder misdracht,r

En zonder geschreeuw op
onze openbare pleinen.s

15 Gelukkig het volk dat het
evenzo vergaat!”

Gelukkig het volk dat Jeho-
vah tot God heeft!t

Een lofzang, van D _avid.

� [’A�lef ]

145 Ik wil u verhogen, o mĳn
God de Koning,a

En ik wil uw naam ze-
genen tot onbepaal-
de tĳd, ja, voor eeu-
wig.b

� [B
¯
eth]

2 De gehele dag wil ik u zege-
nen,c

En ik wil uw naam loven tot
onbepaalde tĳd, ja, voor
eeuwig.d

� [Gi�mel ]

3 Jehovah is groot en zeer te lo-
ven,e

En zĳn grootheid is ondoor-
grondelĳk.f

� [Da�leth]

4 Geslacht na geslacht zal zich
prĳzend uitlaten over uw
werken,g

En over uw machtige daden
zullen zĳ vertellen.h

� [He’]

5 De glorierĳke pracht van uw
waardigheidi

En de aangelegenhedenvan
uw wonderwerken, daar-
mee wil ik mĳ bezighou-
den.j

� [Waw]

6 En zĳ zullen praten over de
sterkte van

´
uw vrees in-

boezemende dingen;k

En wat uw grootheid be-
treft, die wil ik bekend-
maken.l

� [Za�jin]

7 De vermelding van de volheid
van uw goedheid zullen
zĳ overvloediglĳk uitstor-
ten,m

En [wegens] uw rechtvaar-
digheid zullen zĳ een
vreugdegeroep aanheffen.n

	 [Ch
¯
eth]

8 Jehovah is goedgunstig en
barmhartig,o

k Joz 2:9; Ne 1:5; l Ps 107:21; Han 4:24; m 1Kon

8:66; Ps 13:6; Ps 31:19; Jes 63:7; Jer 31:12;
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Langzaam tot toorn en groot
in liefderĳke goedheid.a


 [T
¯
eth]

9 Jehovah is goed jegens allen,b

En zĳn barmhartigheden
zĳn over al zĳn werken.c

� [J
¯
odh]

10 Al uw werken zullen u prĳ-
zen, o Jehovah,d

En uw loyalen zullen u ze-
genen.e

� [Kaf ]

11 Over de heerlĳkheid van uw
koningschap zullen zĳ pra-
ten,f

En over uw macht zullen zĳ
spreken,g

 [La�medh]

12 Om de mensenzonen zĳn
machtige daden bekend
te makenh

En de heerlĳkheid van de
pracht van zĳn koning-
schap.i

� [Mem]

13 Uw koningschap is een ko-
ningschap voor alle onbe-
paalde tĳden,j

Enuw heerschappĳ is gedu-
rende alle opeenvolgende
geslachten.k

� [Sa�mekh]

14 Jehovah ondersteunt allen
die vallen,l

En richt alle neergeboge-
nen op.m

� [�A�jin]

15 Naar u zien de ogen van allen
hoopvol uit,n

En gĳ geeft hun hun voed-
sel te rechter tĳd.o

� [Pe’]

16 Gĳ opent uw handp

En verzadigt de begeerte
van al wat leeft.q

� [Tsa·dh
¯
e�]

17 Jehovah is rechtvaardig in al
zĳn wegenr

En loyaal in al zĳn werken.s

� [Q
¯
of ]

18 Jehovah is nabĳ allen die hem
aanroepen,t

Allen die hem aanroepen in
waarachtigheid.a

� [R
¯
esj ]

19 Aan de begeerte van hen die
hem vrezen, zal hĳ vol-
doen,b

En hun hulpgeschreeuw zal
hĳ horen, en hĳ zal hen
redden.c

� [Sjin]

20 Jehovah behoedt allen die
hem liefhebben,d

Maar alle goddelozen zal hĳ
verdelgen.e

� [Taw]

21 De lof van Jehovah zal mĳn
mond spreken;f

En alle vlees zegene zĳn hei-
lige naam tot onbepaalde
tĳd, ja, voor eeuwig.g

146 Looft Jah!h

Loof Jehovah, o mĳn
ziel.i

2 Ik wil Jehovah loven mĳn le-
ven lang.j

Ik wil melodie
¨
en spelen voor

mĳnGod zolang iker ben.k

3 Stelt UW vertrouwen niet op
edelen,l

Noch op de zoon van de
aardse mens, aanwie geen
redding toebehoort.m

4 Zĳn geest gaat uit,n hĳ keert
terug naar zĳn grond;o

Waarlĳk, op die dag vergaan
zĳn gedachten.p

5 Gelukkig is hĳ die de Godvan
J _akob tot zĳn hulp heeft,q

Wiens hoop is op Jehovah,
zĳn God,r

6 De Maker van hemel en aar-
de,s

Van de zee, en van al wat
daarin is,t

Die waarachtig blĳft tot on-
bepaalde tĳd,u

7 Die recht verschaft aan hen
die te kort zĳn gedaan,v

j Ps 63:4; k Ps 145:2; l Ps 62:9; Ps 118:9; m Ps
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Die brood geeft aan de hon-
gerigen.a

Jehovah maakt de gebonde-
nen los.b

8 Jehovah opent de [ogen der]
blinden;c

Jehovah richt de neergebo-
genen op;d

Jehovah heeft de rechtvaar-
digen lief.e

9 Jehovah behoedt de inwonen-
de vreemdelingen;f

De vaderloze jongen en de
weduwe houdt hĳ staan-
de,g

Maar de wegh der goddelo-
zen maakt hĳ krom.i

10 Jehovah zal tot onbepaalde
tĳd koning zĳn,j

Uw God, o S _ion, van ge-
slacht tot geslacht.k

Looft Jah!l

147 Looft Jah,m

Want het is goed onze
God te bezingen met
melodie

¨
en;n

Want het is aangenaam
— lofzang is passend.o

2 Jehovah bouwt Jer _uzalem;p

De verdrevenen van _Isra
¨
el

brengt hĳ bĳeen.q

3 Hĳ geneestr de gebrokenen
van hart,s

En verbindt hun pĳnlĳke
plekken.t

4 Hĳ telt het getal der sterren;u

Hĳ noemt ze alle bĳ [hun]
naam.v

5 Onze Heer is groot en over-
vloedig in kracht;w

Zĳn verstand is onmetelĳk.x

6 Jehovah houdt de zachtmoe-
digen staande;y

Hĳ vernedert de goddelozen
tot de aarde toe.z

7 Zingt Jehovah ten antwoord
met dankzegging;a

Bezingt onzeGod met melo-
die

¨
en op de harp,b

8 Hem die de hemel bedekt met
wolken,c

Die regen bereidt voor de
aarde,d

Die op de bergen groen gras
doet ontspruiten.e

9 Aan de dieren geeft hĳ hun
voedsel,a

Aan de jonge raven, die blĳ-
ven roepen.b

10 Niet in de kracht van het
paard schept hĳ behagen,c

Noch zĳn de benen van de
man hem welgevallig.d

11 Jehovah heeft een welgeval-
len in hen die hem vre-
zen,e

In hen die op zĳn liefderĳke
goedheid wachten.f

12 Prĳs Jehovah,g o Jer _uzalem.
Loof uw God, o S _ion.h

13 Want hĳ heeft de grendels
van uw poorten sterk ge-
maakt;

Hĳ heeft uw zonen in uw
midden gezegend.i

14 Hĳ stelt vrede in uw gebied;j

Met het vette der tarwe blĳft
hĳ u verzadigen.k

15 Hĳ zendt zĳn rede naar de
aarde;l

Met spoed snelt zĳn woord
voort.

16 Hĳ geeft sneeuw als wol;m

Rĳp strooit hĳ net als as.n

17 Hĳ werpt zĳn ĳs als brokken.o

Wie kan voor zĳn koude
standhouden?p

18 Hĳ zendt zĳn woord uitq en
doet ze smelten.

Hĳ doet zĳn wind waaien;r

De wateren druppelen.
19 Hĳ vertelt zĳn woord aan J _a-

kob,s

Zĳn voorschriftent en zĳn
rechterlĳke beslissingen
aan _Isra

¨
el.u

20 Zo heeft hĳ voor geen enkele
andere natie gedaan;v

En wat [zĳn] rechterlĳke
beslissingen betreft, zĳ
hebben ze niet gekend.w

Looft Jah!x
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148 Looft Jah!a

Looft Jehovah vanuit
de hemel,b

Looft hem in den hoge.c

2 Looft hem, al GIJ zĳn enge-
len.d

Looft hem, heel GIJ zĳn le-
gerschare.e

3 Looft hem, zon en maan.f

Looft hem, al GIJ sterren
des lichts.g

4 Looft hem, hemel der heme-
len,h

En GIJ wateren die boven de
hemel zĳt.i

5 Dat ze de naam van Jehovah
loven;j

Want h
´
ı
´
j gebood, en ze wer-

den geschapen.k

6 En hĳ houdt ze voor eeuwig
in stand, tot onbepaalde
tĳd.l

Een voorschrift heeft hĳ ge-
geven, en het zal niet ver-
dwĳnen.m

7 Looft Jehovahvanaf de aarde,n

GIJ zeemonsters en al GIJ

waterdiepten,o

8 GIJ vuur en hagel, sneeuw en
dikke rook,p

Gĳ stormachtige wind, die
zĳn woord volbrengt,q

9 GIJ bergen en al GIJ heuvels,r

GIJ vruchtbomen en al GIJ

ceders,s

10 GIJ wild gedierte en al GIJ

huisdieren,t

GIJ kruipend gedierte en ge-
vleugelde vogels,u

11 GIJ koningen der aardev en al
GIJ nationale groepen,

GIJ vorstenw en al GIJ rech-
ters der aarde,x

12 GIJ jongelingeny en ook GIJ

maagden,z

GIJ oude mannena te zamen
met knapen.b

13 Dat zĳ de naam van Jehovah
loven,c

Want zĳn naamalleen is on-
bereikbaar hoog.d

Zĳnwaardigheid gaat aarde
en hemel te boven.e

14 En hĳ zal de hoorn van zĳn
volk verhogen,f

De lof van al zĳn loyalen,g

Van de zonen van _Isra
¨
el, het

volk dat hem nabĳ is.a

Looft Jah!b

149 Looft Jah!c

Zingt Jehovah een
nieuw lied,d

Zĳn lof in de gemeente
van loyalen.e

2 _Isra
¨
el verheuge zich in zĳn
grote Maker,f

De zonen van S _ion — laten
zĳ blĳ zĳn in hun Koning.g

3 Laten zĳ zĳn naam loven met
gedans.h

Dat zĳ hem met de tamboe-
rĳn en de harp bezingen
met melodie

¨
en.i

4 Want Jehovah heeft een wel-
gevallen in zĳn volk.j

Hĳ luistert de zachtmoedi-
gen op met redding.k

5 Dat de loyalen zich uitbundig
verheugen in heerlĳkheid;

Dat zĳ een vreugdegeroep
aanheffen op hun bed.l

6 Dat de liederen waarin God
wordt verheven, in hun
keel zĳn,m

En een tweesnĳdend zwaard
in hun hand,n

7 Om wraak te oefenen aan de
nati

¨
en,o

Bestraffingen aan de natio-
nale groepen,p

8 Om hun koningen te binden
met kluistersq

En hun ge
¨
eerden met ĳze-

ren boeien,
9 Om aan hen de geschreven

rechterlĳke beslissing te
voltrekken.r

Zulk een pracht behoort aan
al zĳn loyalen.s

Looft Jah!t

150 Looft Jah!u

Looft God in zĳn heili-
ge plaats.v
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cccdccc

1 De spreukena van S _alomo,b de
zoon van D _avid,c de koning

van _Isra
¨
el,d 2 opdat men wĳs-

heide en streng onderricht kent,f

de woorden des verstands on-
derscheidt,g 3 het strenge on-
derricht ontvangth dat inzicht,i

rechtvaardigheidj en rechtk en
oprechtheid verleent,l 4 om aan
de onervarenen schranderheid te
geven,m aan een jonge man ken-
nisn en denkvermogen.o

5 Een wĳze zal luisteren en
meer onderricht in zich opne-
men,p en een manvan verstand is
degene die bekwaam beleid ver-
werft,q 6 om een spreuk en een
moeilĳk te vatten gezegde,r de
woordenvanwĳzens en hun raad-
sels te begrĳpen.t

7 De vrees voor Jehovah is het
begin van kennis.u Wĳsheid en
streng onderricht — slechts dwa-
zen hebben ze veracht.v

8 Luister, mĳn zoon, naar het
strenge onderricht van uw vaderw

en verlaat de wet van uw moeder
niet.x 9 Want ze zĳn een aan-
trekkelĳke krans voor uw hoofdy

en een mooie halsketting voor uw
hals.z

10 Mĳn zoon, indien zondaars
u trachten te verleiden, stem niet
toe.a 11 Indien zĳ blĳven zeg-
gen: „Ga toch met ons mee. La-
ten wĳ toch loeren op bloed.b La-

ten wĳ ons toch, zonder enige
reden, verdekt opstellen tegen de
onschuldigen.a 12 Latenwĳ hen
levendverzwelgenb net als Sje _o _ol,c

ja, geheel en al, als zĳ die in een
kuil neerdalen.d 13 Laten wĳ al-
lerlei kostbare, waardevolle din-
gen vinden.e Laten wĳ onze hui-
zen vullen met buit.f 14 Uw lot
behoort gĳ in ons midden te wer-
pen. Laat er slechts

´
e

´
en buidel

blĳken te zĳn, die ons allen toe-
behoort”g — 15 mĳn zoon, ga
niet met hen op weg.h Weerhoud
uw voet van hun pad.i 16 Want
het zĳn h

´
un voeten die naar lou-

ter slechtheid snellen,j en zĳ blĳ-
ven zich haasten om bloed te
vergieten.k 17 Want het is voor
niets dat het networdt uitgespreid
voor de ogen van al wat vleugels
bezit.l 18 Dientengevolge loeren
zĳzelf, ja, op het bloedvan dezen;m

zĳ stellen zich verdekt op tegen
hun ziel.n 19 Zo zĳn de paden
van een ieder die onrechtvaardige
winst maakt.o Ze ontneemt zelfs
de ziel aan haar bezitters.p
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Looft hem in het uit-
spansel zĳner sterk-
te.a

2 Looft hem om zĳn machtige
werken.b

Looft hem overeenkomstig
de volheid van zĳn groot-
heid.c

3 Looft hem met hoorngeschal.d

Looft hem met het snaarin-
strument en de harp.e

4 Looft hemmet de tamboerĳnf

en de reidans.g

Looft hem met snarena en
de schalmei.b

5 Looft hem met de welluiden-
de cimbalen.c

Looft hem met de schallen-
de cimbalen.d

6 Ja, al wat adem heeft, love
Jah.e

Looft Jah!f
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20 De ware wĳsheida zelf blĳft
op de str

´
a

´
at luidkeels roepen.b Op

de openbare pleinen laat ze voort-
durend haar stem weerklinken.c

21 Aan het boveneinde van de ru-
moerige straten roept ze.d Aan de
ingangen der poorten naar de stad
spreekt ze haar eigen woorden:e

22 „Hoe lang zult GIJ, oner-
varenen, onervarenheid blĳven
liefhebben,f en [hoe lang] moet
GIJ, spotters, volslagen spot voor
U begeren,g en [hoe lang] zult
GIJ, verstandelozen, kennis blĳ-
ven haten?h 23 Keert U om op
mĳn terechtwĳzing.i Dan wil ik
voor U mĳn geest doen opwel-
len;j ik wil mĳn woorden aan
U bekendmaken.k 24 Omdat ik
geroepen heb, doch GIJ blĳft
weigeren,l ik mĳn hand uitge-
strekt heb, doch er niemand is
die aandacht schenkt,m 25 en
GIJ al mĳn raad blĳft negerenn

en mĳn terechtwĳzing niet hebt
aanvaard,o 26 zal ik, van mĳn
kant, ook lachen om

´
UW onge-

luk;p ik zal spotten wanneer dat
wat GIJ ducht komt,q 27 wan-
neer dat wat GIJ ducht, komt net
als een onweer en UWeigen onge-
luk aankomt net als een storm-
wind,r wanneer benauwdheid en
moeilĳke tĳden over U komen.s

28 In die tĳd zullen zĳmĳ blĳven
roepen, maar ik zal niet antwoor-
den;t zĳ zullenmĳ blĳven zoeken,
maar zĳ zullen mĳ niet vinden,u

29 en wel omdat zĳ kennis heb-
ben gehaatv en de vrees voor
Jehovah niet hebben verkozen.w

30 Zĳ stemden niet in met mĳn
raad;x zĳ minachtten al mĳn te-
rechtwĳzing.y 31 Daarom zul-
len zĳ eten van de vrucht van
hun weg,z en zĳ zullen zich zat
eten aan hun eigen raadslagen.a

32 Want het afvallig wordenb der
onervarenen, dat zal hen doden,c

en de gemakzucht van de ver-
standelozen, die zal hen te gron-
de richten.d 33 Wat hem betreft
die naar mĳ luistert, hĳ zal in ze-
kerheid verblĳvene en niet wor-
den verstoord door angst voor
rampspoed.”f

2 Mĳn zoon, indien gĳ mĳn
woorden aanneemta en m

´
ı
´
jn

geboden als een schat bĳ u weg-
legt,b 2 om met uw oor aan-
dacht te schenken aan wĳsheid,c

opdat gĳ uw hart neigt tot onder-
scheidingsvermogen;d 3 indien
gĳ bovendien om het verstand
zelf roepte en om het onderschei-
dingsvermogen zelf uw stem ver-
heft,f 4 indien gĳ ernaar blĳft
zoeken als naar zilver,g en gĳ
er als naar verborgen schatten
naar blĳft speuren,h 5 in dat
geval zult gĳ de vrees voor Jeho-
vah begrĳpen,i en de kennis van
God zult gĳ vinden.j 6 Want Je-
hovah zelf geeft wĳsheid;k uit
zĳn mond zĳn kennis en onder-
scheidingsvermogen afkomstig.l

7 En voor de oprechten zal hĳ
praktische wĳsheidm als een schat
wegleggen; voor hen die in recht-
schapenheid wandelen, is hĳ een
schild,n 8 door aan de paden
van het recht vast te houden,o

en hĳ zal zelfs de weg van zĳn
loyalen behoeden.p 9 In dat ge-
val zult gĳ rechtvaardigheid en
recht en oprechtheid begrĳpen,
de gehele baan van wat goed is.q

10 Wanneer wĳsheid haar in-
trede doet in uw hartr en de ken-
nis zelf aangenaamwordt voor uw
z
´
ı
´
el,s 11 zal het denkvermogen

zelf de wacht over u houden,t het
onderscheidingsvermogen zelf zal
u beveiligen,u 12 om u te be-
vrĳden van de slechte weg,v van
de man die verkeerde dingen
spreekt,w 13 van hen die de pa-
den der oprechtheid verlaten om
de wegen der duisternis te be-
wandelen,x 14 van hen die zich
verheugen in kwaaddoen,y die
blĳ zĳn over de verkeerdheden
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van slechtheid,a 15 wier paden
krom zĳn en die slinks zĳn in
hun gangen;b 16 om u te be-
vrĳden van de vreemde vrouw,
van de buitenlandse vrouwc die
haar eigenwoorden glad heeft ge-
maakt,d 17 die de vertrouwde
vriendvan haar jeugde verlaat en
die zelfs het verbond van haar
God heeft vergeten.f 18 Want
waarlĳk, naar de dood zinkt haar
huis weg en naar hen die machte-
loos zĳn in de dood, haar sporen.g

19 Geen van hen die betrekkin-
gen met haar hebben, zullen te-
rugkeren, noch zullen zĳ de pa-
den der levenden weer bereiken.h

20 Het doel is, dat gĳ de weg der
goeden moogt bewandeleni en dat
gĳ de paden van de rechtvaardi-
gen moogt houden.j 21 Want de
oprechten zĳn het die op de aarde
zullen verblĳven,k en de onberis-
pelĳken zĳn het die erop zullen
overblĳven.l 22 Wat de goddelo-
zen betreft, zĳ zullen van de aarde
zelf worden afgesneden;m en wat
de verraderlĳken betreft, zĳ zul-
len ervan worden weggerukt.n

3 Mĳn zoon, vergeet niet mĳn
wet,o en moge uw hart mĳn

geboden in acht nemen,p 2 want
lengte van dagen en jaren van
levenq en vrede zullen u wor-
den toegevoegd.r 3 Liefderĳke
goedheid en waarachtigheid, mo-
gen die u niet verlaten.s Bind ze
om uw hals.t Schrĳf ze op de ta-
fel van uw hart,u 4 en vind zo
gunst en goed inzicht in de ogen
van God en van de aardse mens.v

5 Vertrouw op Jehovah met heel
uw hartw en steun niet op uw
eigen verstand.x 6 Sla in al uw
wegen acht op hem,y en h

´
ı
´
j zal

uw paden recht maken.z

7 Word niet wĳs in uw eigen
ogen.a Vrees Jehovah en keer u
af van het kwaad.b 8 Moge het
tot genezingc voor uw navel wor-
den en tot verkwikking voor uw
beenderen.d

9 Eer Jehovah met uw waarde-
volle dingene en met de eerste-
lingen van heel uw opbrengst.f

10 Dan zullen uw voorraadruim-

ten met overvloed gevuld wor-
den;a en van nieuwe wĳn zullen
uw eigen perskuipen overlopen.b

11 Verwerp niet, o mĳn zoon,
het strenge onderricht van Jeho-
vah;c en verafschuw zĳn terecht-
wĳzing niet,d 12 want die Je-
hovah liefheeft, wordt door hem
terechtgewezen,e evenals een va-
der dit doet met een zoon aan
wie hĳ een welgevallen heeft.f

13 Gelukkig is de mens die wĳs-
heidg heeft gevonden, en de mens
die onderscheidingsvermogenh

verkrĳgt, 14 want haar als ge-
win te hebben, is beter dan zilver
als gewin te hebben, en haar als
opbrengst te hebben, beter dan
het goudi zelf. 15 Ze is kost-
baarderdan koralen,j en al uwan-
dere verrukkingen kunnen haar
niet evenaren. 16 Lengte van
dagen is in haar rechterhand;k

in haar linkerhand zĳn rĳkdom
en heerlĳkheid.l 17 Haar we-
gen zĳn aangename wegen, en al
haar paden zĳn vrede.m 18 Ze
is een boom des levensn voor wie
haar aangrĳpen, en zĳ die haar
stevig vasthouden,o zĳn gelukkig
te noemen.p

19 Jehovah zelf heeft in wĳs-
heid de aarde gegrondvest.q Hĳ
heeft de hemel stevig bevestigd
met onderscheidingsvermogen.r

20 Door zĳn kennis werden zelfs
de waterdiepten vaneengesple-
ten,s en [uit] de wolkenhemel
blĳft lichte regen neerdruppelen.t

21 Mĳn zoon, mogen ze niet wĳ-
ken uit uw ogen.u Beveilig prakti-
sche wĳsheid en denkvermogen,v

22 en ze zullen leven voor uw ziel
blĳken te zĳnw en een bekoring
voor uw hals.x 23 In dat geval
zult gĳ in zekerheid uw weg be-
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wandelen,a en zelfs uw voet zal
nergens tegen stoten.b 24 Wan-
neer maar ook gĳ u neerlegt, zult
gĳ geen angst gevoelen;c en gĳ
zult stellig neerliggen, enuwslaap
moet aangenaam zĳn.d 25 Gĳ
zult niet bevreesd behoeven te
zĳn voor enige plotselinge angst-
aanjaging,e noch voor het onweer
over de goddelozen, omdat het
komt.f 26 Want Jehovah zelf zal
inderdaad uw vertrouwen blĳken
te zĳn,g en hĳ zal uw voet stellig
behoeden, zodat hĳ niet gegrepen
wordt.h

27 Onthoud het goede niet aan
degenen die het toekomt,i wan-
neer het in demacht vanuw hand
ligt [het] te doen.j 28 Zeg niet
tot uw naaste: „Ga, en kom terug
enmorgen zal ik geven”, wanneer
er iets bĳ u is.k 29 Smeed niets
kwaads tegen uw naaste,l wan-
neer hĳ met een gevoel van ze-
kerheid bĳ u woont.m 30 Zoek
geen ruzie met een mens zonder
reden,n indien hĳ u geen kwaad
heeft gedaan.o

31 Word niet afgunstig op de
manvan geweld,p en kies geen en-
kele van zĳn wegen.q 32 Want
de slinkser persoon is iets ver-
foeilĳks voor Jehovah,s maar Zĳn
vertrouwelĳke omgang is met de
oprechten.t 33 De vloek van Je-
hovah is op het huis van de godde-
loze,u maar de verblĳfplaats van
de rechtvaardigen zegent hĳ.v

34 Indien het om spotters gaat,w

zal hĳzelf bespotten;x maar de
zachtmoedigen zal hĳ gunst beto-
nen.y 35 Eer zal de wĳzen ten
deel vallen,z maar de verstande-
lozen verheffen oneer.a

4 Luistert, o zonen, naar het
strenge onderricht van een

vaderb en schenkt aandacht, ten
einde verstand te leren kennen.c

2 Want goed onderricht zal ik U

stellig geven.d Mĳn wet, VERLAAT

haar niet.e 3 Want ik bleek een
ware zoon voor mĳn vader te zĳn,f

teder en de enige voor het aange-
zicht van mĳn moeder.g 4 En hĳ
placht mĳ te onderrichtenh en tot

mĳ te zeggen: „Moge uw harta

mĳn woorden stevig vasthou-
den.b Onderhoud mĳn geboden
en blĳf leven.c 5 Verwerf wĳs-
heid,d verwerf verstand.e Vergeet
niet, en wĳk niet af van de woor-
den van mĳn mond.f 6 Verlaat
haar niet, en ze zal u behoeden.
Heb haar lief, en ze zal u bevei-
ligen. 7 Wĳsheid is het voor-
naamste.g Verwerf wĳsheid; en bĳ
alles wat gĳ verwerft, verwerf ver-
stand.h 8 Schat haar hoog, en ze
zal u verhogen.i Ze zal u verheer-
lĳken omdat gĳ haar omhelst.j

9 Aanuw hoofd zal ze een bekoor-
lĳke krans geven;k een luister-
rĳke kroon zal ze u schenken.”l

10 Hoor, mĳn zoon, en neem
mĳn woorden aan.m Dan zullen
voor u de levensjaren vele wor-
den.n 11 Ik wil u zelfs in de weg
der wĳsheid onderrichten;o ik
wil u doen treden in de sporen
der oprechtheid.p 12 Wanneer
gĳ wandelt, zal uw tred niet be-
lemmerd worden;q en indien gĳ
voortsnelt, zult gĳ niet strui-
kelen.r 13 Grĳp streng onder-
richt aan;s laat niet los.t Bewaar
het veilig, want het is uw leven.u

14 Betreed het padvan de god-
delozen niet,v en wandel niet re-
gelrecht de weg van de slecht-
aards op.w 15 Mĳd die,x ga er
niet over;y wĳk ervan af en ga
door.z 16 Want zĳ slapen niet
als zĳ geen kwaad doen,a en de
slaap is hun ontroofd als zĳ
niet iemand doen struikelen.b

17 Want zĳ hebben zich gevoed
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met het brood der goddeloos-
heid,a en de wĳn van geweldda-
den drinken zĳ.b 18 Maar het
pad van de rechtvaardigen is als
het glanzende licht, dat steeds
helderderwordt tot de dag stevig
bevestigd is.c 19 De weg van de
goddelozen is als het donker;d zĳ
hebben niet gewetenwaarover zĳ
blĳven struikelen.e

20 Mĳn zoon, schenk toch aan-
dacht aan mĳnwoorden.f Neig tot
mĳn gezegden uw oor.g 21 Mo-
gen ze niet wĳken uit uw ogen.h

Bewaar ze midden in uw hart.i

22 Want ze zĳn leven voor wie
ze vindenj en gezondheid voor
heel hun vlees.k 23 Beveilig uw
hart,l ja, meer dan al het andere
dat te behoeden is, want daaruit
zĳn de oorsprongen van het le-
ven.m 24 Verwĳder vanu de ver-
keerdheid van spraak;n en de
slinksheid der lippen, doe die ver
van u.o 25 Wat uw ogen betreft,
recht vooruit dienen ze te kĳken,p

ja, uweigen stralende ogen dienen
met gespannen aandacht recht
voor u uit te zien.q 26 Effen de
baan voor uw voet,r en mogen al
uw eigen wegen stevig bevestigd
zĳn.s 27 Wĳk noch naar rechts
noch naar links af.t Verwĳder uw
voet van wat slecht is.u

5 Mĳn zoon, o schenk toch aan-
dacht aanmĳnwĳsheid.v Neig

tot mĳn onderscheidingsvermo-
gen uw oor,w 2 om [het] denk-
vermogen te behoeden;x en mo-
gen uw eigen lippen de kennis
zelf veilig bewaren.y

3 Want als een honingraat blĳ-
ven de lippen van een vreemde
vrouwdruipen,z en haar gehemel-
te is gladder dan olie.a 4 Maar
de nawerking van haar is even
bitter als alsem;b ze is even scherp
als een tweesnĳdend zwaard.c

5 Haar voeten dalen af naar de
dood.d Aan Sje _o _ol kleven haar
schreden vast.e 6 Het pad des
levens beschouwt zĳ niet.f Haar
sporen hebben gedoold, zĳ weet
niet [waarheen].g 7 Nu dan,
o zonen, luistert naar mĳh en
keert U niet af van de woorden

van mĳn mond.a 8 Houd uw weg
ver vanhaar vandaan, en kom niet
in de nabĳheid van de ingang van
haar huis,b 9 opdat gĳ niet aan
anderenuw waardigheid schenkt,c

noch uw jaren aan wat wreed is;d

10 opdat vreemden zich niet ver-
zadigen met uw kracht,e en de
dingen die gĳ moeizaam verwor-
ven hebt, niet in het huis van een
buitenlander zĳn,f 11 en gĳ niet
in uw toekomst behoeft te ker-
men,g wanneer uw vlees en uw or-
ganisme een eind nemen.h 12 En
gĳ zult moeten zeggen: „Hoe heb
ik streng onderricht gehaati en
heeft mĳn hart zelfs terecht-
wĳzing veracht!j 13 En ik heb
niet geluisterd naar de stem van
mĳn onderwĳzers,k en naar mĳn
leraren heb ik mĳn oor niet ge-
neigd.l 14 Gemakkelĳk ben ik
in elke soort van slechtheid ge-
raaktm in het midden van de ge-
meente en van de vergadering.”n

15 Drink water uit uw eigen
regenbak, en stroompjes uit het
midden van uw eigen bornput.o

16 Dienenuw bronnen zich soms
buitenshuis te verspreiden,p [uw]
waterstromen op de openbare
pleinen zelf? 17 Laten ze voor u
alleen blĳken te zĳn, en niet voor
vreemden met u.q 18 Laat uw
waterbron gezegend blĳken te
zĳn,r en verheug u met de vrouw
van uw jeugd,s 19 een lieflĳke
hinde en een bekoorlĳke steen-
geit.t Laten h

´
a

´
ar borsten u te

allen tĳde vreugdedronken ma-
ken.u Moogt gĳ over haar lief-
de voortdurend in extase zĳn.v

20 Waarom zoudt gĳ dus, mĳn
zoon, in extase zĳn over een
vreemde vrouwof de boezemvan
een buitenlandse vrouw omhel-
zen?w 21 Want de wegen van
een man liggen v

´
o

´
or de ogen van
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Jehovah,a en hĳ beschouwt al zĳn
gangen.b 22 Zĳn eigen dwalin-
gen zullen de goddeloze vangen,c

en met de touwen van zĳn eigen
zonde zal hĳ gegrepen worden.d

23 Hĳ zal het zĳn die sterven
zal omdat er geen streng onder-
richt is,e en [omdat] hĳ in de
overvloed van zĳn dwaasheid af-
doolt.f

6 Mĳn zoon, indien gĳ u borg
hebt gesteld voor uw naaste,g

[indien] gĳ aan de vreemde uw
handslag hebt gegeven,h 2 [in-
dien] gĳ verstrikt zĳt door de
woorden van uw mond,i [indien]
gĳ gevangen zĳt door de woorden
vanuw mond, 3 treed dan aldus
handelend op, mĳn zoon, en be-
vrĳd u, want gĳ zĳt in de hand-
palmvanuwnaaste gekomen:j Ga,
verneder u, en bestorm uw naas-
te met voortdurende aandrang.k

4 Gun uw ogen in het geheel geen
slaap, noch uw stralende ogen
enige sluimering.l 5 Bevrĳd u
gelĳk een gazelle uit de hand en
gelĳk een vogel uit de hand van
de vogelvanger.m

6 Ga naar de mier,n gĳ luiaard;o

zie haar wegen en word wĳs.
7 Ofschoon ze geen aanvoerder,
beambte of heerser heeft, 8 be-
reidt ze in de zomer haar voedsel;p

ze heeft in de oogst haar voed-
selvoorraden verzameld. 9 Hoe
lang, gĳ luiaard, zult gĳ blĳven
neerliggen?q Wanneer zult gĳ
opstaan uit uw slaap?r 10 Nog
even slapen, nog even sluimeren,
nog even de handen vouwen tĳ-
dens het neerliggen,s 11 en uw
armoede zal stellig komen net als
een bandiet,t en uw gebrek als een
gewapend man.u

12 Een nietswaardig mens,v een
man [die] het schadelĳke [be-
oefent], gaat rond met verkeerde
spraak,w 13 terwĳl hĳ met zĳn
oog knipt,x met zĳn voet tekens
geeft, met zĳn vingers aanwĳzin-
gen geeft.y 14 Verkeerdheid is
in zĳn hart.z Hĳ smeedt aldoor
iets kwaads.a Hĳ blĳft louter
twisten ontketenen.b 15 Daar-
om zal plotseling zĳn ongeluk

komen;a in een ogenblik zal hĳ
gebroken worden, en er zal geen
genezing zĳn.b

16 Er zĳn zes dingen die Jeho-
vah werkelĳk haat;c ja, zeven zĳn
verfoeilĳk voor zĳn ziel:d 17 ho-
vaardige ogen,e een leugentong,f

en handen die onschuldig bloed
vergieten,g 18 een hart dat scha-
delĳke plannen smeedt,h voeten
die zich haasten om naar het
slechte te snellen,i 19 een valse
getuige die leugens opdistj en een
ieder die twisten ontketent onder
broeders.k

20 Neem, o mĳn zoon, het ge-
bod van uw vader in acht,l en
verlaat de wet van uw moeder
niet.m 21 Bind ze voortdurend
opuw hart;n wind ze omuw hals.o

22 Wanneer gĳ rondtrekt, zal het
u leiden;p wanneer gĳ neerligt,
zal het de wacht over u houden;q

en wanneer gĳ wakker zĳt ge-
worden, zal het zich intens met u
bezighouden. 23 Want het ge-
bod is een lamp,r en een licht is de
wet,s en de terechtwĳzingen van
streng onderricht zĳn de weg des
levens,t 24 om u te behoeden
voor de slechte vrouw,u voor de
gladheid van de tong der buiten-
landse vrouw.v 25 Begeer haar
schoonheid niet in uw hart,w en
moge zĳ u niet vangen met haar
glanzende ogen,x 26 want ter
wille van een vrouw die een pros-
tituee is, [vervalt men] tot een
rond brood;y wat echter de vrouw
van een [andere] man betreft, zĳ
maakt zelfs jacht op een kost-
bare ziel.z 27 Kan een man vuur
in zĳn boezem bĳeenhalen zon-
der dat zĳn kleren verbranden?a

28 Of kan een man op gloeiende
kolen lopen zonder dat zĳn voeten
verschroeid worden? 29 Evenzo
met een ieder die betrekkingen
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heeft met de vrouw van zĳn naas-
te:a niemand die haar aanraakt,
zal ongestraft blĳven.b 30 Men
veracht een dief niet louter om-
dat hĳ diefstal pleegt om zĳn ziel
te vullen als hĳ honger heeft.
31 Maar indien betrapt, zal hĳ
het zevenvoudig vergoeden; alle
waardevolle dingen van zĳn huis
zal hĳ geven.c 32 Al wie over-
spel pleegt met een vrouw, ont-
breekt het aan hart;d hĳ die het
doet, stort zĳn eigen ziel in het
verderf.e 33 Een plaag en on-
eer zal hĳ vinden,f en zĳn smaad
zelf zal niet uitgewist worden.g

34 Want de woede van een fysiek
sterke man is jaloezie,h en hĳ zal
geen mededogen tonen op de dag
der wraak.i 35 Hĳ zal generlei
losprĳs in aanmerking nemen,
noch zal hĳ inschikkelĳkheid be-
tonen, hoe groot gĳ het geschenk
ook maakt.

7 Mĳn zoon, neem mĳnwoorden
in acht,j en moogt gĳ m

´
ı
´
jn ge-

boden als een schat bĳ u weg-
leggen.k 2 Onderhoud mĳn ge-
boden en blĳf leven,l en mĳn
wet als de pupilm van uw ogen.
3 Bind ze aan uw vingers,n en
schrĳf ze op de tafel vanuw hart.o

4 Zeg tot de wĳsheid:p „Gĳ zĳt
mĳn zuster”; en moogt gĳ het
verstand zelf „Verwante” noe-
men, 5 om u te behoeden voor
de vreemde vrouw,q voor de bui-
tenlandse die haar eigenwoorden
glad heeft gemaakt.r 6 Want
aan het venster van mĳn huis,
door mĳn tralievenster,s keek ik
naar beneden, 7 om de onerva-
renent te kunnen bespieden. Met
belangstelling bespeurde ik onder
de zonen een jonge man die het
aan hart ontbrak,u 8 die door de
straat ging dicht bĳ haar hoek; en
in de richting van haar huis stapt
hĳ,v 9 in de schemering, op de
avond van de dag,w bĳ de nade-
ring van de nacht en het don-
ker. 10 En zie! een vrouw kwam
hem tegemoet, in het gewaad van
een prostitueex en listig van hart.
11 Zĳ is onstuimig en weerbar-
stig.y In haar huis blĳven haar

voeten niet vertoeven.a 12 Nu
eens is zĳ buitenshuis, dan weer
is zĳ op de openbare pleinen,b en
bĳ elke hoek loert zĳ.c 13 En zĳ
heeft hem vastgegrepen en hem
een kus gegeven.d Zĳ heeft een
brutaal gezicht gezet en zegt nu
tot hem:

14 „Gemeenschapsoffers lagen
als een verplichting op mĳ.e Van-
daag heb ik mĳn geloften be-
taald.f 15 Daarom ben ik naar
buiten gegaan, u tegemoet, omuw
aangezicht te zoeken, ten einde
u te vinden. 16 Met spreien heb
ik mĳn divan bedekt, met veel-
kleurige dingen, linnen uit Eg _yp-
te.g 17 Ik heb mĳn bed bespren-
keld met mirre, alo

¨
e en kaneel.h

18 Kom toch, laten wĳ naar har-
tenlust liefde indrinken tot de
morgen; laten wĳ toch van el-
kaar genieten met liefkozingen.i

19 Want de echtgenoot is niet
in zĳn huis; hĳ is op reis ge-
gaan, ver weg.j 20 Een buidel
met geld heeft hĳ meegenomen
in zĳn hand. Op de dag van de
volle maan zal hĳ naar zĳn huis
komen.”

21 Zĳ heeft hem overgehaald
door de overvloed van haar over-
redingskracht.k Door de glad-
heid van haar lippen verleidt
zĳ hem.l 22 Plotseling gaat hĳ
haar achterna,m als een stier die
zowaar naar de slachting gaat,
en net alsof hĳ geboeid is voor
het strenge onderricht van een
dwaas, 23 totdat een pĳl zĳn
lever openklieft,n net als een vo-
gel zich haast naar het klapnet,o

en hĳ heeft niet geweten dat zĳn
eigen ziel ermee gemoeid is.p

24 En nu, o zonen, luistert
naar mĳ en schenkt aandacht
aan de woorden van mĳn mond.q

25 Moge uw hart niet afwĳken
naar haar wegen. Dool niet rond
op haar paden.r 26 Want velen
zĳn de verslagenen die zĳ heeft
doen vallen,s en al degenen die
door haar zĳn gedood, zĳn tal-
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rĳk.a 27 De wegen naar Sje _o _ol
zĳn haar huis;b ze dalen af naar
de binnenkamers van de dood.c

8 Blĳft de wĳsheid niet roepen,d

en blĳft het onderscheidings-
vermogen zĳn stem niet verhef-
fen?e 2 Boven op de hoogten,f

langs de weg, bĳ het kruispunt
der paden heeft ze post gevat.
3 Opzĳ van de poorten, bĳ de
toegang tot de stad,g waar men
de ingangen binnengaat, blĳft ze
luidkeels roepen:h

4 „Tot U, o mannen, roep ik, en
mĳn stem gaat uit tot de zonen
der mensen.i 5 O onervarenen,
begrĳpt schranderheid;j en GIJ

verstandelozen, begrĳpt [het]
hart.k 6 Luistert, want over din-
gen die van het hoogste belang
zĳn spreek ik,l en het openen
van mĳn lippen betreft oprecht-
heid.m 7 Want mĳn gehemelte
uit op gedempte toon niets dan
waarheid;n en goddeloosheid is
iets verfoeilĳks voor mĳn lip-
pen.o 8 Al de woorden van mĳn
mond zĳn in rechtvaardigheid
[gesproken].p Daaronder is niets
verdraaids of kroms.q 9 Ze zĳn
alle op de man af voor degene
met onderscheidingsvermogen,
en recht voor degenen die kennis
vinden.r 10 Neemt mĳn streng
onderricht aan en niet zilver,
en kennis liever dan uitgelezen
goud.s 11 Want wĳsheid is be-
ter dan koralen,t en alle andere
verrukkingen zelf kunnen haar
niet evenaren.u

12 Ik, wĳsheid, heb verblĳf ge-
houden bĳ de schranderheidv en
ik vind zelfs de kennis van het
denkvermogen.w 13 De vrees
voor Jehovah betekent het kwade
te haten.x Zelfverheffing en trotsy

en de slechte weg en de verkeer-
de mondz heb ik gehaat. 14 Ik
heb raada en praktische wĳsheid.b

Ik — verstand;c ik heb macht.d

15 Door mĳ blĳven k
´
oningen re-

geren, en blĳven hoogw
´
a

´
ardig-

heidsbekleders rechtvaardigheid
verordenen.e 16 Door mĳ blĳ-
ven v

´
orsten als vorsten heersen,f

en spreken edelen allen recht

in rechtvaardigheid.a 17 Wie
mĳ liefhebben, heb ikzelf lief,b

en wie mĳ zoeken, die vinden
mĳ.c 18 Rĳkdom en heerlĳk-
heid zĳn bĳ mĳ,d erfelĳkewaarden
en rechtvaardigheid.e 19 Mĳn
vrucht is beter dan goud, ja, dan
gelouterd goud, en mĳn opbrengst
danuitgelezen zilver.f 20 Op het
pad der rechtvaardigheid wandel
ik,g midden op de wegen van het
recht,h 21 om hen die mĳ lief-
hebben, duurzaam goed in bezit te
laten nemen;i en hun schatkamers
houd ik gevuld.j

22 Jehovah zelf heeft mĳ voort-
gebracht als het begin van zĳn
weg,k als het vroegste van zĳn
werken van oudsher.l 23 Van-
af onbepaalde tĳd was ik aange-
steld,m van de aanvang af, van-
af tĳden vroeger dan de aarde.n

24 Toen er geen waterdiepten wa-
ren, werd ik als met barenswee

¨
en

voortgebracht,o toen er geen bron-
nenwaren, zwaar beladen met wa-
ter. 25 Voordat de b

´
ergen wa-

ren neergelaten,p v
´
o

´
or de heuvels,

werd ik als met barenswee
¨
en

voortgebracht, 26 toen hĳ de
aarde nog niet had gemaakt,q

noch de open ruimten, noch
het eerste gedeelte van de stof-
massa’s vanhet productieve land.r

27 Toen hĳ de hemelen bereidde,
was ik daar;s toen hĳ een kring
over de oppervlakte van de wa-
terdiepte verordende,t 28 toen
hĳ de wolkgevaarten daarboven
verstevigde,u toen hĳ de bron-
nen van de waterdiepte krachtig
maakte,v 29 toen hĳ de zee zĳn
verordening stelde, dat de wate-
ren zelf zĳn bevel niet zouden
overschrĳden,w toen hĳ de grond-
vesten der aarde verordende,x

30 toen werd ik als een meester-
werker naast hem,y en ik werd
degene op wie hĳ dag aan dag
bĳzonder gesteld was,z terwĳl
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ik te allen tĳde vrolĳk was voor
zĳn aangezicht,a 31 vrolĳk over
het productieve landvan zĳn aar-
de;b en de dingen waarop ik ten
zeerste gesteld was, waren bĳ de
zonen der mensen.c

32 En nu, o zonen, luistert
naar mĳ; ja, gelukkig zĳn zĳ die
m

´
ı
´
jn wegen houden.d 33 Luis-

tert naar streng onderricht en
wordtwĳs,e en toont in het geheel
geen onachtzaamheid.f 34 Ge-
lukkig is de mens die naar mĳ
luistert door dag aan dag aan mĳn
deuren te waken, door bĳ de pos-
ten van mĳn ingangen de wacht
te houden.g 35 Want wie mĳ
vindt, zal stellig het levenvindenh

en verkrĳgt goede wil van Jeho-
vah.i 36 Maar wie mĳ mist, doet
zĳn ziel geweld aan;j al degenen
die mĳ intens haten, zĳ zĳn het
die werkelĳk de dood liefheb-
ben.”k

9 De ware wĳsheidl heeft haar
huis gebouwd;m ze heeft haar

zeven zuilen uitgehouwen. 2 Ze
heeft haar vleesslachting georga-
niseerd; ze heeft haar wĳn ge-
mengd; meer dan dat, ze heeft
haar tafel in orde gebracht.n

3 Ze heeft haar dienaressen uit-
gezonden, opdat ze boven op de
hoogten der stad kan roepen:
4 „Al wie onervaren is, hĳ wende
zich hierheen.”o Al wie het aan
hart ontbreektp — ze heeft tot
hem gezegd: 5 „Komt, voedt U

met mĳn brood en deelt in het
drinken van de wĳn die ik ge-
mengd heb.q 6 Verlaat de oner-
varenen en blĳft leven,r en wan-
delt rechtuit op de weg van het
verstand.”s

7 Hĳ die de spotter corrigeert,
haalt oneer over zich,t en hĳ die
een goddeloze een terechtwĳzing
geeft — een gebrek aan hem.u

8 Wĳs een spotter niet terecht,
opdat hĳ u niet haat.v Geef een
wĳze een terechtwĳzing en hĳ
zal u liefhebben.w 9 Geef aan
een wĳze en hĳ zal nog wĳzer
worden.x Verleen kennis aan een
rechtvaardige en hĳ zal inweten-
schap toenemen.

10 De vrees voor Jehovah is
het begin van wĳsheid,a en de
kennis van de Allerheiligste, dat
is verstand.b 11 Want door mĳ
zullen uw dagen vele worden,c en
u zullen jaren van leven worden
toegevoegd.d 12 Indien gĳ wĳs
geworden zĳt, zĳt gĳ wĳs gewor-
den in uw eigen belang;e en in-
dien gĳ hebt gespot, zult gĳ [dit]
dragen, ja, gĳ alleen.f

13 Een verstandeloze vrouw is
onstuimig.g Zĳ is de onnozelheid
zelve en is in het geheel niets
teweten gekomen.h 14 En zĳ is
gaan zitten bĳ de ingang van haar
huis, op een zetel, [op] de hoge
plaatsen der stad,i 15 om hen
die op de weg voorbĳgaan, hen
die recht vooruit gaan op hun pa-
den, toe te roepen:j 16 „Al wie
onervaren is, hĳ wende zich hier-
heen.”k En al wie het aan hart
ontbreektl — zĳ heeft ook tot
hem gezegd: 17 „Gest

´
olen wa-

teren zĳn zoet,m en heimelĳk [ge-
geten] brood — aangenaam is
het.”n 18 Maar hĳ is niet te we-
ten gekomen dat daar degenen
zĳn die machteloos zĳn in de
dood, dat degenen die door haar
zĳn binnengeroepen, in de lage
plaatsen van Sje _o _ol zĳn.o

10 Spreuken van S _alomo.p

Eenwĳze zoon is hĳ die een
vader verheugt,q en een verstan-
deloze zoon is de droefheid van
zĳn moeder.r 2 De schatten van
de goddeloze zullen niet baten,s

maar rechtv
´
a

´
ardigheid zal van de

dood bevrĳden.t 3 Jehovah zal
de ziel van de rechtvaardige niet
laten hongeren,u maar de sterke
begeerte van de goddelozen zal hĳ
wegstoten.v

4 Wie met lakse hand werkt,
zal over weinig middelen be-
schikken,w maar het is de hand
van de vlĳtige die iemand rĳk zal
maken.x
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5 De zoon die met inzicht han-
delt, zamelt in gedurende de zo-
mertĳd; de zoon die schandelĳk
handelt, slaapt diep gedurende
de oogst.a

6 Zegeningen zĳn voor het
hoofdvan de rechtvaardige,b maar
wat de mond van de goddelozen
aangaat, die bedekt gewelddaad.c

7 De gedachtenis van de recht-
vaardige is tot zegen,d maar de
naam van de goddelozen — die
zal verrotten.e

8 Wiewĳs van hart is, zal gebo-
den aannemen,f maar wie dwaas
van lippen is, zal vertreden wor-
den.g

9 Hĳ die in rechtschapenheid
wandelt, zal in zekerheid wan-
delen,h maar hĳ die zĳn wegen
krom maakt, zal zichzelf doen
kennen.i

10 Wie met zĳn oog knipt, zal
smart veroorzaken,j enwie dwaas
van lippen is, zal vertreden wor-
den.k 11 De mond van de recht-
vaardige is een bron van leven;l

maar wat de mond van de godde-
lozen aangaat, die bedekt geweld-
daad.m

12 H
´
a

´
at verwekt twisten,n maar

liefde bedekt zelfs alle overtredin-
gen.o

13 Op de lippen van de verstan-
dige wordt wĳsheid gevonden,p

maar de roede is voor de rug van
wie het aan hart ontbreekt.q

14 De wĳzen zĳn het die ken-
nis als een schat wegleggen,r

maar de mond van de dwaas is de
ondergang zelf nabĳ.s

15 De waardevolle dingen van
een rĳke zĳn zĳn sterke stad.t

De ondergang van de geringen is
hun armoede.u

16 De activiteit van de recht-
vaardige leidt tot leven;v de op-
brengst van de goddeloze leidt
tot zonde.w

17 Hĳ die zich aan streng on-
derricht houdt, is een pad ten le-
ven,x maar hĳ die terechtwĳzing
verlaat, doet dolen.y

18 Waar iemand is die haat be-

dekt, daar zĳn leugenlippen,a en
wie een slecht bericht uitbrengt,
is verstandeloos.b

19 In de overvloed van woor-
den ontbreekt overtreding niet,c

maar wie zĳn lippen in bedwang
houdt, handelt beleidvol.d

20 De tong van de rechtvaar-
dige is uitgelezen zilver;e het hart
van de goddeloze is weinig waard.f

21 Het zĳn de lippen van de
rechtvaardige die velen blĳven
weiden,g maar door gebrek aan
hart blĳven de dw

´
azen sterven.h

22 De zegen van Jehovah —
die maakt rĳk,i en hĳ voegt er
geen smart bĳ.j

23 Voorde verstandeloze is het
aan de dag leggen van een los-
bandig gedrag als een spel,k maar
wĳsheid is voor de man van on-
derscheidingsvermogen.l

24 Wat schrikaanjagend is voor
de goddeloze — dat zal hem over-
komen;m maar de begeerte van
de rechtvaardigen zal ingewilligd
worden.n 25 Zoals wanneer de
stormwind voorbĳgaat, zo is de
goddeloze niet meer;o maar de
rechtvaardige is een fundament
tot onbepaalde tĳd.p

26 Als azĳn voor de tanden en
als rook voor de ogen, zo is de
luiaard voor hen die hem uitzen-
den.q

27 Het is de vrees voor Jehovah
die dagen zal toevoegen,r maar
het zĳn de jaren van de godde-
lozen die verkort zullen worden.s

28 De verwachting van de
rechtvaardigen is een verheu-
ging,t maar de hoop van de god-
delozen — die zal vergaan.u

29 De weg van Jehovah is een
vesting voor de onberispelĳke,v
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maar de ondergang is voor de
beoefenaars van wat schadelĳk
is.a

30 Wat de rechtvaardige aan-
gaat, hĳ zal tot onbepaalde tĳd
niet aan het wankelen worden
gebracht;b maar wat de goddelo-
zen aangaat, zĳ zullen niet op de
aarde blĳven vertoeven.c

31 De mond van de rechtvaar-
dige — die draagt de vrucht van
wĳsheid,d maar de tong van ver-
keerdheid zal worden afgesne-
den.e

32 De lippen van de rechtvaar-
dige — ze leren goede wil ken-
nen,f maar de mond van de god-
delozen is verkeerdheid.g

11 Een bedrieglĳke weeg-
schaal is iets verfoeilĳks

voor Jehovah,h maar een volko-
men weegsteen is hem welgeval-
lig.

2 Is overmoed gekomen? Dan
zal oneer komen;i maar wĳsheid
is bĳ de bescheidenen.j

3 Het is de rechtschapenheid
van de oprechten die hen leidt,k

maar de verdraaiing door degenen
die verraderlĳk handelen, zal hen
gewelddadig plunderen.l

4 Waardevolle dingen zullen
niet baten op de dag der verbol-
genheid,m maar rechtv

´
a

´
ardigheid

zal van de dood bevrĳden.n

5 Het is de rechtvaardigheid
van de onberispelĳke die zĳnweg
recht zal maken,o maar in zĳn
eigen goddeloosheid zal de godde-
loze vallen.p 6 Het is de recht-
vaardigheid van de oprechten die
hen zal bevrĳden,q maar zĳ die
verraderlĳk handelen, zullen zelf
door hun eigen sterke begeerte
gevangen worden.r

7 Wanneer een goddeloos mens
sterft, vergaat [zĳn] hoop;s en
zelfs verwachting [gebaseerd] op
kracht is vergaan.t

8 De rechtvaardige is het die
zelfs uit benauwdheid wordt ver-
lost,u en de goddeloze komt in
zĳn plaats.v

9 Door [zĳn] mond stort hĳ die
een afvallige is, zĳn naaste in het

verderf,a maar door kennis wor-
den de rechtvaardigen verlost.b

10 Wegens de goedheid van de
rechtvaardigen heeft een stad
uitbundige vreugde,c maar wan-
neer de goddelozen vergaan, is er
vreugdegeroep.d

11 Wegens de zegen van de op-
rechten wordt een stad verhe-
ven,e maar wegens de mond van
de goddelozen wordt ze omver-
gehaald.f

12 Wie het aan hart ontbreekt,
heeft zĳn eigen naaste veracht,g

maar de man van groot onder-
scheidingsvermogen is iemand
die het stilzwĳgen bewaart.h

13 Wie als een lasteraar rond-
gaat,i legt vertrouwelĳke ge-
sprekken bloot,j maar wie ge-
trouw van geest is, bedekt een
zaak.k

14 Wanneer er geen bekwaam
beleid is, komt het volk ten val;l

maar er is redding in de veelheid
van raadgevers.m

15 Het zal iemand beslist slecht
vergaan wanneer hĳ zich borg
gesteld heeft voor een vreemde,n

maar wie handslag haat, blĳft vrĳ
van zorgen.

16 Een vrouw met bekoorlĳk-
heid, die grĳpt heerlĳkheid aan;o

maar de tirannen, van hun kant,
grĳpen rĳkdom aan.

17 Een man van liefderĳke
goedheid bejegent zĳn eigen ziel
op een belonende wĳze,p maar de
wreedaard brengt de banvloek
over zĳn eigen organisme.q

18 De goddeloze verwerft be-
drieglĳk loon,r maar wie recht-
vaardigheid zaait, ware verdien-
sten.s

19 Wie pal staat voor recht-
vaardigheid, komt in aanmer-
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king voor leven,a maar wie het
slechte najaagt, komt in aanmer-
king voor zĳn eigen dood.b

20 Deverkeerdenvanhart zĳn
iets verfoeilĳks voor Jehovah,c

maar wie onberispelĳk zĳn in
[hun] weg zĳn hem welgevallig.d

21 Al is het hand aan hand, een
slecht persoon zal niet ongestraft
blĳven;e maar het nageslacht van
de rechtvaardigen zal stellig ont-
komen.f

22 Als een gouden neusring
in een varkenssnuit, zo is een
vrouw die mooi is maar zich af-
keert van verstandigheid.g

23 De begeerte van de recht-
vaardigen is waarlĳk goed;h de
hoop van de goddelozen is ver-
bolgenheid.i

24 Er bestaat er een die uit-
strooit en toch nog meer krĳgt;j

ook een die achterhoudt van wat
juist is, maar het leidt slechts tot
gebrek.k

25 De edelmoedige ziel zal zelf
vet gemaakt worden,l en wie [an-
deren] rĳkelĳk laaft, zal ook zelf
rĳkelĳk gelaafd worden.m

26 Wie koren inhoudt — de be-
volking zal hemverwensen,maar
er is een zegen voor het hoofd
van wie het laat kopen.n

27 Hĳ die het goede zoekt, zal
goede wil blĳven zoeken;o maar
wat degene betreft die op het
kwade uit is, over hem zal het
komen.p

28 Wie op zĳn rĳkdom ver-
trouwt — hĳzelf zal vallen;q

maar net als loof zullen de recht-
vaardigen gedĳen.r

29 Wat een ieder betreft die
de banvloek over zĳn eigen huis
brengt,s hĳ zal wind in bezit ne-
men;t en een dwaas zal een knecht
zĳn van wie wĳs van hart is.

30 Devrucht van de rechtvaar-
dige is een boom des levens,u en
hĳ die zielen wint, is wĳs.v

31 Zie! De rechtvaardige — op
aarde zal hĳ vergelding ontvan-
gen.w Hoeveel te meer dan de
goddeloze en de zondaar!x

12 Wie streng onderricht lief-
heeft, heeft kennis lief,a

maar wie terechtwĳzing haat, is
redeloos.b

2 Wie goed is, verkrĳgt goed-
keuring van Jehovah,c maar de
man van [goddeloze] denkbeel-
den verklaart hĳ goddeloos.d

3 Geen mens zal stevig beves-
tigdworden door goddeloosheid;e

maarwat dewortelgrondslag van
de rechtvaardigen betreft, die zal
niet aan het wankelen worden ge-
bracht.f

4 Een bekwame vrouw is een
kroon voor haar eigenaar,g maar
als verrotting in zĳn beenderen
is zĳ die schandelĳk handelt.h

5 De gedachten van de recht-
vaardigen zĳn gerechtigheid;i

het beleid van de goddelozen is
bedrog.j

6 De woorden van de goddelo-
zen zĳn als een loeren op bloed,k

maar het is de mond van de op-
rechten die hen zal bevrĳden.l

7 De goddelozen worden on-
dersteboven gekeerd en zĳ zĳn
niet meer,m maar het huis van
de rechtvaardigen, dat zal blĳ-
ven staan.n

8 Om zĳn mond van doorzicht
zal een man geroemd worden,o

maar wie verdraaid van hart is,
zal tot verachting komen.p

9 Beter is wie geringgeacht
wordt doch een knecht heeft, dan
wie zichzelf verheerlĳkt doch ge-
brek heeft aan brood.q

10 De rechtvaardige zorgt voor
de ziel van zĳn huisdier,r maar de
barmhartigheden van de godde-
lozen zĳn wreed.s

11 Wie zĳn land bebouwt, zal
zelf met brood verzadigd wor-
den,t maar wie dingen najaagt
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die niets waard zĳn, ontbreekt
het aan hart.a

12 De goddeloze heeft de in een
net gevangen prooi van slechte
mensen begeerd;b maar wat de
wortel van de rechtvaardigen be-
treft, die brengt [vrucht] voort.c

13 Door de overtreding van de
lippen wordt de slechte persoon
verstrikt,d maar de rechtvaardi-
ge raakt uit de benauwdheid.e

14 Van de vrucht van zĳn mond
wordt een man met het goede ver-
zadigd,f en wat de handen van een
mens doen, dat zal tot hem terug-
keren.g

15 Deweg vande dwaas is recht
in zĳn eigen ogen,h maar wie naar
raad luistert, is wĳs.i

16 Het is een dwaze persoon
die zĳn ergernis op de[zelfde] dag
bekendmaakt,j maar de schran-
dere bedekt oneer.k

17 Hĳ die getrouwheid tot uit-
drukking brengt, zal vertellen
wat rechtvaardig is,l maar een
valse getuige bedrog.m

18 Er bestaat er een die onbe-
zonnen spreekt als met de steken
van een zwaard,n maar de tong
van de wĳzen is genezing.o

19 Het is de lip van waarheidp

die voor altĳd stevig bevestigd
zal worden,q maar de leugentong
zal slechts een ogenblik duren.r

20 Bedrog is in het hart van
hen die kwaad smeden,s maar zĳ
die tot vrede raden, hebben ver-
heuging.t

21 Niets schadelĳks zal de
rechtvaardige treffen,u maar het
zĳn de goddelozen die stellig door
rampspoed overstelpt zullen wor-
den.v

22 Leugenlippen zĳn iets ver-
foeilĳks voor Jehovah,w maar zĳ
die in getrouwheid handelen, zĳn
hem welgevallig.x

23 Een schrandermens bedekt
kennis,y maar het hart van de ver-
standelozen is er een dat dwaas-
heid uitroept.z

24 De hand van de vlĳtigen is
het die zal heersen,a maar de lak-

se hand zal tot dwangarbeid ko-
men.a

25 Angstige bezorgdheid in het
hart van een man zal het neer-
buigen,b maar het goede woord
verheugt het.c

26 De rechtvaardige bespiedt
zĳn eigen weide, maar het is de
weg der goddelozen die hen doet
ronddolen.d

27 Laksheid zal iemands jacht-
dieren niet opjagen,e maar de vlĳ-
tige is ’s mensen kostbare vermo-
gen.

28 Op het pad der rechtvaar-
digheid is leven,f en de reis op
haar gebaande pad betekent: geen
dood.g

13 Een zoon is wĳs waar
streng onderricht van een

vader is,h maar de spotter is
iemand die geen bestraffing heeft
gehoord.i

2 Van de vrucht van zĳn mond
zal een man het goede eten,j maar
de ziel van hen die verraderlĳk
handelen — ze is geweld.k

3 Wie zĳn mond behoedt, be-
houdt zĳn ziel.l Wie zĳn lippen
wĳd opent — voor hem zal er
ondergang zĳn.m

4 De luiaard betoont zich be-
gerig, maar zĳn ziel [heeft] niets.n

De ziel der vlĳtigen evenwel zal
vet gemaakt worden.o

5 Een leugenwoord is iets dat
de rechtvaardige haat,p maar de
goddelozen handelen schandelĳk
en brengen smaad over zichzelf.q

6 Rechtvaardigheid zelf bevei-
ligt hem die argeloos is op zĳn
weg,r maar goddeloosheid werpt
de zondaar omver.s

7 Er bestaat er een die voor-
wendt rĳk te zĳn en toch heeft
hĳ helemaal niets;t er is er een die
voorwendt over weinig middelen
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te beschikken en toch [heeft hĳ]
veel waardevolle dingen.

8 De losprĳs voor de ziel van
een man is zĳn rĳkdom,a maar
wie over weinig middelen be-
schikt, heeft geen bestraffing ge-
hoord.b

9 Het is het licht van de recht-
vaardigen dat zich zal verheugen;c

maar de lamp van de goddelozen
— die zal worden uitgeblust.d

10 Door overmoedveroorzaakt
men slechts strĳd,e maar bĳ hen
die te zamen beraadslagen, is
wĳsheid.f

11 Waardevolle dingen die
voortspruiten uit ĳdelheid, wor-
den minder,g maar wie met de
hand bĳeenbrengt, die bewerkt
vermeerdering.h

12 Verwachting die wordt uit-
gesteld, maakt het hart ziek,i

maar het begeerde is een boom
des levens wanneer het inder-
daad komt.j

13 Hĳ die het woord heeft ver-
acht,k van hem zal een [schul-
denaars]pand worden genomen;
maar wie het gebod vreest, die
zal beloond worden.l

14 De wet van de wĳze is een
bron van leven,m om iemand van
de strikken van de dood af te ke-
ren.n

15 Goed inzicht zelf verschaft
gunst,o maar de weg van hen
die verraderlĳk handelen, is on-
effen.p

16 Iedere schrandere zal met
kennis handelen,q maar wie ver-
standeloos is, zal dwaasheid ver-
spreiden.r

17 Een boodschapper die god-
deloos is, zal tot kwaad verval-
len,s maar een getrouwe afgezant
is genezing.t

18 Wie streng onderricht ne-
geert, [komt tot] armoede en on-
eer,u maar wie een terechtwĳ-
zing in acht neemt, die wordt
verheerlĳkt.v

19 Een verwezenlĳkte begeer-
te is aangenaam voor de ziel;w

maar het is iets verfoeilĳks voor

de verstandelozen, zich van het
kwaad af te keren.a

20 Hĳ die met wĳzen wandelt,
zal wĳs worden,b maar wie zich
met de verstandelozen inlaat, zal
het slecht vergaan.c

21 Z
´
ondaars worden door ramp-

spoedachtervolgd,d maar de recht-
v

´
a

´
ardigen worden met het goede

beloond.e

22 De goede zal een erfenis
aan zoonszonen nalaten, en het
vermogen van de zondaar is iets
wat als een schat is weggelegd
voor de rechtvaardige.f

23 Het beploegde landvan per-
sonen met weinig middelen [ver-
schaft] veel voedsel,g maar er
bestaat er een die wordt weg-
gevaagd wegens gebrek aan oor-
deel.h

24 Wie zĳn roede inhoudt, haat
zĳn zoon,i maar wie hem lief-
heeft, die zoekt hem werkelĳk
met streng onderricht.j

25 De rechtvaardige eet tot
verzadiging van zĳn ziel,k maar
de buik van de goddelozen zal
leeg zĳn.l

14 De waarlĳk wĳze vrouw
heeft haar huis opge-

bouwd,m maar de dwaze haalt het
met haar eigen handen omver.n

2 Wie in zĳn oprechtheid wan-
delt, vreest Jehovah,o maar wie
verkeerd is in zĳn wegen, ver-
acht Hem.p

3 De roede van hoogmoed is in
de mond van de dwaas,q maar het
zĳn de lippen van de wĳzen die
hen zullen behoeden.r

4 Waar geen runderen zĳn, is
de kribbe schoon, maar de oogst
is overvloedig wegens de kracht
van een stier.

5 Een getrouwe getuige is
iemand die niet zal liegen,s maar
een valse getuige dist louter leu-
gens op.t
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6 De spotter heeft getracht
wĳsheid te vinden, en ze is er niet;
maar voor de verstandige is ken-
nis iets gemakkelĳks.a

7 Ga van voor de verstandeloze
man weg,b want gĳ zult stellig
geen nota nemen van de lippen
van kennis.c

8 Dewĳsheid van de schrande-
re is, zĳn weg te begrĳpen,d maar
de dwaasheid der verstandelozen
is bedrog.e

9 Dwaas zĳn zĳ die van schuld
een bespotting maken,f maar on-
der de oprechten is overeenstem-
ming.g

10 Het hart is zich bewust van
de bitterheid van iemands ziel,h

en in de verheuging ervan zal
geen vreemde zich mengen.

11 Het huis der goddelozen zal
verwoest worden,i maar de tent
van de oprechten zal bloeien.j

12 Er bestaat een weg die
recht is voor het aangezicht van
een man,k maar de wegen van de
dood zĳn er naderhand het einde
van.l

13 Zelfs onder het lachen kan
het hart smart hebben;m en in
droefheid eindigt verheuging.n

14 De trouweloze van hart zal
verzadigdworden met de resulta-
ten van zĳn eigen wegen,o maar
de goede man met de resultaten
van zĳn handelingen.p

15 Iedereen die onervaren is,
hecht geloof aan elk woord,q

maar de schrandere geeft acht op
zĳn schreden.r

16 De wĳze vreest en keert
zich af van slechtheid,s maar de
verstandeloze wordt verbolgen
en is vol zelfvertrouwen.t

17 Hĳ die haastig tot toorn is,
zal dwaasheid begaan,u maar de
man van denkvermogen wordt
gehaat.v

18 De onervarenen zullen stel-
lig dwaasheid in bezit nemen,w

maar de schranderen zullen ken-
nis als hoofdtooi dragen.x

19 De slechten zullen zich
moeten neerbuigen voor de goe-

den,a en de goddelozen bĳ de
poorten van de rechtvaardige.

20 Zelfs voor zĳn naaste is
iemand die over weinig midde-
len beschikt, een voorwerp van
haat,b maar vele zĳn de vrienden
van de rĳke.c

21 Wie zĳn eigen naaste ver-
acht, zondigt,d maar gelukkig is
hĳ die gunst betoont aan de el-
lendigen.e

22 Zullen zĳ die kwaad beden-
ken, niet op een doolweg raken?f

Maar er zĳn liefderĳke goedheid
en waarachtigheid met betrek-
king tot hen die het goede be-
denken.g

23 Van elk soort van moeizame
arbeid komt voordeel,h maar lou-
ter het woord der lippen [leidt] tot
gebrek.

24 De kroon van de wĳzen is
hun rĳkdom; de dwaasheid van
de verstandelozen is dwaasheid.i

25 Een waarachtige getuige be-
vrĳdt zielen,j maar een die be-
drieglĳk is, dist louter leugens
op.k

26 In de vrees voor Jehovah ligt
een sterk vertrouwen,l en voor
zĳn zonen zal er een toevlucht
blĳken te zĳn.m

27 De vrees voor Jehovah is een
bron van leven,n om zich af te ke-
ren van de strikken van de dood.o

28 In de veelheid van volk ligt
het sieraad van een koning,p maar
in gebrek aan bevolking ligt de
ondergang van een hoogwaardig-
heidsbekleder.q

29 Hĳ die langzaam is tot toorn,
is overvloedig in onderscheidings-
vermogen,r maar wie ongeduldig
is, verheft dwaasheid.s

30 Een kalm hart is het leven
van het vleselĳke organisme,t

maar jaloezie is verrotting voor
de beenderen.u

31 Hĳ die de geringe te kort
doet, heeft zĳn Maker gesmaad,v
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maar wie de arme gunst betoont,
verheerlĳkt Hem.a

32 Wegens zĳn slechtheid zal
de goddeloze neergestoten wor-
den,b maar de rechtvaardige zal
een toevlucht vinden in zĳn recht-
schapenheid.c

33 In het hart van de verstan-
dige rust wĳsheid,d en te midden
der verstandelozen wordt ze be-
kend.

34 Rechtvaardigheid verheft
een natie,e maar zonde is iets
schandelĳks voor nationale groe-
pen.f

35 Het welgevallen van een
koning is in de knecht die met
inzicht handelt,g maar zĳn ver-
bolgenheid blĳkt te zĳn tegen
wie schandelĳk handelt.h

15 Een zacht antwoord keert
woede af,i maar een woord

dat smart veroorzaakt, doet toorn
opkomen.j

2 De tong der wĳzen doet goed
met kennis,k maar de mond van
de verstandelozen doet dwaas-
heid opborrelen.l

3 De ogen van Jehovah zĳn op
elke plaats,m terwĳl ze de slech-
ten en de goeden gadeslaan.n

4 De kalmte van de tong is
een boom des levens,o maar ver-
draaiing daarin betekent verbre-
king des geestes.p

5 Al wie dwaas is, minacht het
strenge onderricht van zĳn va-
der,q maar al wie terechtwĳzing
in acht neemt, is schrander.r

6 In het huis van de rechtvaar-
dige is een overvloedige voor-
raad,s maar de opbrengst van de
goddeloze brengt de banvloek.t

7 De lippen van de wĳzen blĳ-
ven kennis uitstrooien,u maar
het hart van de verstandelozen is
niet zo.v

8 Het slachtoffer van de god-
delozen is iets verfoeilĳks voor
Jehovah,w maar het gebed van de
oprechten is hem welgevallig.x

9 De weg van de goddeloze is
iets verfoeilĳks voor Jehovah,y

maar wie rechtvaardigheid na-
jaagt, heeft hĳ lief.z

10 Streng onderricht is slecht
voor wie het pad verlaat;a ieder-
een die terechtwĳzing haat, zal
sterven.b

11 Sje _o _ol en [de plaats van de]
vernietigingc zĳn voor het aan-
gezicht van Jehovah.d Hoeveel te
meer de harten van de mensen-
zonen!e

12 De spotter houdt niet van
wie hem terechtwĳst.f Tot de wĳ-
zen zal hĳ niet gaan.g

13 Een blĳ hart heeft een goede
uitwerking op het gelaat,h maar
wegens de smart van het hart is
er een terneergeslagen geest.i

14 Het is het verstandige hart
dat naar kennis vorst,j maar de
mond der verstandelozen is op
dwaasheid uit.k

15 Al de dagen van de ellendi-
ge zĳn slecht;l maar wie vrolĳk
van hart is, [heeft] voortdurend
een feestmaal.m

16 Beter is een weinig in de
vrees voor Jehovah,n dan een
overvloedige voorraadenverwar-
ring daarbĳ.o

17 Beter is een schotel groente
waar liefde is,p dan een aan de
kribbe gemeste stier en haat daar-
bĳ.q

18 Een woedend man verwekt
twist,r maar wie langzaam tot
toorn is, brengt ruzie tot bedaren.s

19 De weg van de luiaard is
als een stekelhaag,t maar het pad
van de oprechten is een opge-
hoogde weg.u

20 Een wĳze zoon is hĳ die een
vader verheugt,v maar een ver-
standeloos mens veracht zĳn moe-
der.w

21 Dwaasheid is een verheu-
ging voor wie het aan hart
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ontbreekt,a maar de man van
onderscheidingsvermogen is ie-
mand die recht vooruit gaat.b

22 Plannen zĳn tot mislukking
gedoemd waar geen vertrouwe-
lĳk gesprek is,c maar in de veel-
heid van raadgevers komt iets tot
stand.d

23 Een man heeft verheuging
in het antwoord van zĳn mond,e

en een woord te rechter tĳd —
o hoe goed is het!f

24 Het levenspad gaat op-
waarts voor wie met inzicht han-
delt,g ten einde zich af te keren
van Sje _o _ol beneden.h

25 Het huis van wie zich ver-
heffen zal Jehovah neerhalen,i

maar hĳ zal de grens van de we-
duwe vaststellen.j

26 De snode plannen van de
slechtaard zĳn iets verfoeilĳks
voor Jehovah,k maar aangename
woorden zĳn rein.l

27 Wie onrechtvaardige winst
maakt, brengt de banvloek over
zĳn eigen huis,m maar wie ge-
schenken haat, die zal blĳven le-
ven.n

28 Het hart van de rechtvaardi-
ge mediteert om te antwoorden,o

maar de mond van de goddelozen
doet slechte dingen opborrelen.p

29 Jehovah is ver van de god-
delozen,q maar het gebed van de
rechtvaardigen hoort hĳ.r

30 De glans der ogens verheugt
het hart;t een berichtu dat goed is,
maakt de beenderen vet.v

31 Het oor dat luistert naar de
terechtwĳzingw des levens, ver-
wĳlt midden onder wĳzen.x

32 Al wie streng onderricht
schuwt,y verwerpt zĳn eigen ziel,
maar wie naar terechtwĳzing
luistert, verwerft hart.z

33 De vrees voor Jehovah is
streng onderricht tot wĳsheid,a

en aan heerlĳkheid gaat ootmoed
vooraf.b

16 De aardse mens behoren de
schikkingen van het hart

toe,c maar van Jehovah [komt] het
antwoord van de tong.d

2 Al de wegen van een man
zĳn zuiver in zĳn eigen ogen,a

maar Jehovah toetst de geesten.b

3 Wentel uw werken op Jeh
´
o-

vahc en uw plannen zullen stevig
bevestigd worden.d

4 Alles heeft Jehovah gemaakt
voor zĳn voornemen,e ja, zelfs de
goddeloze voor de kwade dag.f

5 Iedereen die trots van hart is,
is iets verfoeilĳks voor Jehovah.g

[Al verbindt zich ook] hand met
hand, [toch] zal men niet onge-
straft blĳven.h

6 Door liefderĳke goedheid en
waarachtigheid wordt dwaling
verzoend,i en in de vrees voor Je-
hovah keert men zich af van het
kwaad.j

7 Wanneer Jehovah een welge-
vallen heeft aan de wegen van een
man,k maakt hĳ zelfs dat diens
v
´
ı
´
janden vrede met hem hebben.l

8 Beter is eenweinig met recht-
vaardigheid,m dan een overvloed
van producten zonder gerechtig-
heid.n

9 Het hart van de aardse mens
mag dan zĳn weg uitdenken,o

maar Jehovah zelf leidt zĳn schre-
den.p

10 Ge
¨
ınspireerde beslissing

dient op de lippen van een ko-
ning te zĳn;q in het gericht mag
zĳn mond niet ontrouw blĳken te
zĳn.r

11 De juiste wĳzer en weeg-
schaal behoren Jehovah toe;s alle
weegstenen van de buidel zĳn
zĳn werk.t

12 Het bedrĳven van godde-
loosheid is iets verfoeilĳks voor
koningen,u want door rechtvaar-
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digheid wordt de troon stevig be-
vestigd.a

13 De lippenvan rechtvaardig-
heid zĳn een groot koning wel-
gevallig;b en wie oprechte dingen
spreekt, heeft hĳ lief.c

14 De woede van een koning
betekent boodschappers van de
dood;d maar de wĳze man, die
wendt haar af.e

15 In het licht van het aange-
zicht van de koning is leven,f en
zĳn goede wil is als de wolk van
lenteregen.g

16 Het verkrĳgenvanwĳsheid
— o hoeveel beter is het dan
goud!h En het verkrĳgen van ver-
stand is verkieslĳker dan zilver.i

17 De gebaande weg van de op-
rechten is, zich af te keren van
het kwaad.j Wie zĳn weg bevei-
ligt, behoudt zĳn ziel.k

18 Trots [komt] v
´
o

´
or een in-

eenstorting,l en een hoogmoedi-
ge geest v

´
o

´
or struikeling.m

19 Beter is het ootmoedig van
geest te zĳn met de zachtmoedi-
gen,n dan buit te delen met wie
zich verheffen.o

20 Hĳ die blĳk geeft van in-
zicht in een zaak, zal het goede
vinden,p en gelukkig is hĳ die op
Jehovah vertrouwt.q

21 Wiewĳs van hart is, zal ver-
standig worden genoemd,r en hĳ
die zoet van lippen is, vermeer-
dert overredingskracht.s

22 Inzicht is voor wie het be-
zitten een bronvan leven;t en het
strenge onderricht van de dwa-
zen is dwaasheid.u

23 Het hart van dewĳze maakt
dat zĳn mond blĳk geeft van in-
zicht,v en aan zĳn lippen voegt
het overredingskracht toe.w

24 Aangename woorden zĳn
een honingraat,x zoet voor de ziel
en genezing voor de beenderen.y

25 Er bestaat een weg die
recht is voor het aangezicht van
een man,z maar de wegen van de
dood zĳn er naderhand het einde
van.a

26 De ziel van de harde werker
heeft hard voor hem gewerkt,b

want zĳn mond heeft hem [ertoe]
geprest.a

27 Een nietswaardig man
graaft op wat kwaad is,b en op
zĳn lippen is als het ware een
verzengend vuur.c

28 Een man van slinkse stre-
ken blĳft twist ontketenen,d en
een lasteraar scheidt hen die ver-
trouwelĳk met elkaar omgaan.e

29 Een man van geweld zal
zĳn naaste verleidenf en doet
hem stellig gaan op een weg die
niet goed is.g 30 Hĳ knĳpt zĳn
ogen toe om op slinkse streken
te zinnen.h Terwĳl hĳ zĳn lip-
pen samenperst, brengt hĳ stel-
lig kwaad tot voltooiing.

31 Grĳsheid is een luisterrĳke
krooni wanneer ze op de weg der
rechtvaardigheid wordt gevon-
den.j

32 Hĳ die langzaam tot toorn
is, is beter dan een sterke man,k

en hĳ die zĳn geest beheerst dan
wie een stad inneemt.l

33 In de schoot wordt het lot
neergeworpen,m maar elke be-
slissing daardoor is van Jehovah
afkomstig.n

17 Beter is een stuk droog
brood en rust daarbĳ,o dan

een huis vol slachtoffers met ru-
zie.p

2 Een knecht die inzicht toont,
zal heersen over de zoon die
schandelĳk handelt,q en te mid-
den van de broers zal hĳ in de er-
fenis delen.r

3 De smeltkroes is voor het zil-
ver en de smeltoven voor het
goud,s maar Jehovah is de onder-
zoeker van harten.t

4 De boosdoener schenkt aan-
dacht aan de lip van schadelĳk-
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heid.a Een leugenaar leent het oor
aan de tong die onheilen veroor-
zaakt.b

5 Hĳ die de onbemiddelde be-
spot, heeft zĳn Maker gesmaad.c

Hĳ die verheugd is over [een an-
dermans] ongeluk, zal niet onge-
straft blĳven.d

6 De kroon der ouden zĳn de
kleinzonen,e en de luister der zo-
nen zĳn hun vaders.f

7 Voor al wie zinneloos is, is
de lip van oprechtheid niet pas-
send.g Hoeveel te minder voor
een edele de leugenlip!h

8 Het geschenk is een steen
die gunst verwerft in de ogenvan
de grootse bezitter ervan.i Overal
waarheen hĳ zich wendt, heeft
hĳ succes.j

9 Wie de overtreding bedekt,
zoekt liefde,k en hĳ die over een
zaak blĳft praten, scheidt hen
die vertrouwelĳk met elkaar om-
gaan.l

10 Een bestraffing maakt een
diepere indruk op wie verstand
heeft,m dan een verstandeloze
honderdmaal te slaan.n

11 Het is enkel weerspannig-
heid wat de slechtaard blĳft zoe-
ken,o en wreed is de boodschap-
per die tegen hem gezonden
wordt.p

12 Laat er voor een man liever
een ontmoeting zĳn met een beer
die van zĳn jongen beroofd is,q

dan met een verstandeloze in zĳn
dwaasheid.r

13 Wat een ieder betreft die
kwaad voor goed vergeldt,s het
kwaad zal van zĳn huis niet wĳ-
ken.t

14 Het begin van een twist is
als iemand die aan wateren de
vrĳe loop laat;u verwĳder u dus
v

´
o

´
ordat de ruzie is uitgebroken.v

15 Al wie de goddeloze recht-
vaardig verklaartw en al wie
de rechtvaardige goddeloos ver-
klaartx — ja, deze beiden zĳn iets
verfoeilĳks voor Jehovah.y

16 Waarom toch is er in de
hand van een verstandeloze de
prĳs om wĳsheid te verwerven,z

terwĳl hĳ geen hart heeft?a

17 Een ware metgezel heeft te
allen tĳde lief,a en is een broeder
die geboren wordt voor [de tĳd]
dat er benauwdheid is.b

18 Een mens die het aan hart
ontbreekt, geeft handslag,c ter-
wĳl hĳ zich volkomen borg stelt
voor het aangezicht van zĳn met-
gezel.d

19 Al wie overtreding liefheeft,
heeft strĳd lief.e Al wie zĳn in-
gang hoog maakt, zoekt ineen-
storting.f

20 Hĳ die verkeerdvan hart is,
zal het goede niet vinden,g en hĳ
die draaierig van tong is, zal in
rampspoed vallen.h

21 Al wie vader wordt van een
verstandeloos kind — het is hem
tot droefheid;i en de vader van
een kind zonder verstand ver-
heugt zich niet.j

22 Een hart dat blĳ is, doet
goed als geneesmiddel,k maar
een geest die terneergeslagen is,
droogt de beenderen uit.l

23 Iemand die goddeloos is, zal
zelfs steekpenningen uit de boe-
zemnemenm omde padenvan het
recht te buigen.n

24 Wĳsheid staat de verstandi-
ge voor ogen,o maar de ogen van
de verstandeloze zĳn aan het uit-
einde der aarde.p

25 Een verstandeloze zoon is
een ergernis voor zĳn vaderq en
een bitterheid voor haar die hem
gebaard heeft.r

26 Bovendien is het niet goed
de rechtvaardige een boete op te
leggen.s Edelen te slaan, is tegen
dat wat recht is.t

27 Al wie zĳn woorden in-
houdt, is in het bezit van kennis,u

en een manvan onderscheidings-
vermogen is kalm van geest.v

28 Zelfs de dwaas zal, wanneer
hĳ het stilzwĳgen bewaart, als
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wĳs beschouwd worden;a al wie
zĳn eigen lippen toesluit, als ver-
standig.

18 Wie zich afzondert, zal [zĳn
eigen] zelfzuchtige verlan-

gen zoeken;b tegen alle praktische
wĳsheid zal hĳ losbarsten.c

2 Al wie verstandeloos is,
schept geen behagen in onder-
scheidingsvermogen,d behalve
[hierin] dat zĳn hart zich bloot-
geeft.e

3 Wanneer een goddeloze bin-
nenkomt, moet ook verachting
binnenkomen;f en te zamen met
oneerg is er smaad.

4 De woorden uit de mond van
een man zĳn diepe wateren.h De
bron van wĳsheid is een opborre-
lende stroom.i

5 De goddeloze partĳdigheid te
betonen is niet goed,j noch ook de
rechtvaardige opzĳ te dringen in
het gericht.k

6 De lippen van wie verstande-
loos is, begeven zich in ruzie,l en
zĳn eigen mond roept zelfs om
slagen.m

7 De mond van de verstande-
loze is de ondergang voor hem,n

en zĳn lippen zĳn een strik voor
zĳn ziel.o

8 De woorden van de lasteraar
zĳn als dingen die men gulzig
inslikt,p welke werkelĳk afdalen
naar de binnenste delen van de
buik.q

9 Ook wie zich laks toont in
zĳn werkr — hĳ is een broeder
van degene die verderf veroor-
zaakt.s

10 Denaamvan Jehovah is een
sterke toren.t Hier snelt de recht-
vaardige binnen en ontvangt be-
scherming.u

11 De waardevolle dingen van
de rĳke zĳn zĳn sterke stad,v en
in zĳn verbeelding zĳn ze als een
beschermende muur.w

12 V
´
o

´
or een ineenstorting is

het hart van een man hovaardig,x

en aan heerlĳkheid gaat oot-
moed vooraf.y

13 Wanneer iemand antwoord
geeft op een zaak voordat hĳ [ze]

hoort,a is dat dwaasheid van zĳn
kant en schande.b

14 De geest van een man kan
zĳn kwaal verdragen;c maar wat
een terneergeslagen geest be-
treft, wie kan die dragen?d

15 Het hart van de verstandige
verwerft kennis,e en het oor der
wĳzen tracht kennis te vinden.f

16 Het geschenk van een mens
zal hem een grote opening ver-
schaffen,g en het zal hem zelfs
voor het aangezicht van groten
leiden.h

17 De eerste in zĳn rechtsge-
ding is rechtvaardig;i zĳn naaste
komt binnen en doorvorst hem
stellig.j

18 Het lot brengt zelfs twisten
tot rust,k en het scheidt zelfs de
machtigen van elkaar.l

19 Een broeder tegen wie een
overtreding is begaan, is meer
dan een sterke stad;m en er zĳn
twisten die als de grendel van
een woontoren zĳn.n

20 Van de vrucht van de mond
van een man zal zĳn buik ver-
zadigd worden;o hĳ zal zelfs met
de opbrengst van zĳn lippen ver-
zadigd worden.p

21 Dood en leven zĳn in de
macht van de tong,q en hĳ die
haar liefheeft, zal haar vrucht
eten.r

22 Heeft men een [goede]
vrouw gevonden?s Men heeft iets
goeds gevonden,t en men ver-
krĳgt goede wil van Jehovah.u

23 Smekingen spreekt de on-
bemiddelde uit,v maar wie rĳk
is, antwoordt op een krachtige
wĳze.w

24 Er bestaan metgezellen die
geneigd zĳn elkaar aan stukken
te breken,x maar er bestaat een
vriend die aanhankelĳker is dan
een broeder.y
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19 Een onbemiddelde die in
zĳn rechtschapenheid wan-

delt, is betera dan degene die ver-
keerd van lippen is, en degene die
verstandeloos is.b

2 Ook dat de ziel zonder ken-
nis zou zĳn, is niet goed,c en hĳ
die zich met zĳn voeten haast,
zondigt.d

3 De dwaasheid van de aardse
mens is het die zĳn weg ver-
draait,e en zo wordt zĳn hart
woedend op Jehovah zelf.f

4 Vermogen voegt vele metge-
zellen toe,g maar wie gering is,
wordt zelfs van zĳn metgezel ge-
scheiden.h

5 Eenvalse getuige zal niet on-
gestraft blĳven,i en hĳ die leugens
opdist, zal niet ontkomen.j

6 Velen zĳn het die het aange-
zicht van een edele vermurwen,k

en iedereen is een metgezel van
de man die geschenken geeft.l

7 Debroeders van een onbemid-
delde hebben hem allen gehaat.m

Hoeveel te meer hebben zĳn per-
soonlĳke vrienden zich verre van
hem vandaan gehouden!n Hĳ ach-
tervolgt [hen] met dingen die hĳ
zeggen wil; zĳ zĳn er niet.o

8 Hĳ die hart verwerft,p heeft
zĳn eigen ziel lief. Hĳ die onder-
scheidingsvermogen behoedt, zal
het goede vinden.q

9 De valse getuige zal niet on-
gestraft blĳven,r en hĳ die leu-
gens opdist, zal vergaan.s

10 Weelde is voor geen enkele
verstandeloze passend.t Hoeveel
te minder [past het] een knecht,
te heersen over vorsten!u

11 Het inzicht van een mens
vertraagt stellig zĳn toorn,v en
het is luister van zĳn kant, de
overtreding voorbĳ te gaan.w

12 De woede van een koning
is een gegrom als van een jon-
ge leeuw met manen,x maar zĳn
goede wil is als de dauw op de
plantengroei.y

13 Een verstandeloze zoon be-
tekent onheilen voor zĳn vader,z

en de twisten van een vrouw zĳn

als een lekkend dak waardoor
men wordt verdreven.a

14 Het erfdeel der vaderen is
een huis en vermogen,b maar een
beleidvolle vrouw is van Jeho-
vah.c

15 Luiheid doet in diepe slaap
vallen,d en een lakse ziel lĳdt
honger.e

16 Hĳ die het gebod onder-
houdt, behoudt zĳn ziel;f hĳ die
zĳn wegen veracht, zal ter dood
gebracht worden.g

17 Hĳdie gunst betoont aan de
geringe, leent aan Jehovah,h en
zĳn bejegening zal Hĳ hem ver-
gelden.i

18 Tuchtig uw zoon terwĳl er
nog hoop bestaat;j en hef uw
ziel[sbegeerte] er niet naar op
hem ter dood te brengen.k

19 Hĳ die iemand van grote
woede is, zal de boete moeten
dragen;l want indien gĳ [hem]
zoudt bevrĳden, zult gĳ dit ook
keer op keer blĳven doen.m

20 Luister naar raad en aan-
vaard streng onderricht,n opdat
gĳ in uw toekomst wĳs moogt
worden.o

21 Vele zĳn de plannen in het
hart van een man,p maar het is
de raad van Jehovah die zal be-
staan.q

22 Het begeerlĳke in de aardse
mens is zĳn liefderĳke goedheid;r

en een onbemiddelde is beter dan
een leugenachtig man.s

23 De vrees voor Jehovah leidt
ten leven,t en verzadigd zal men
de nacht doorbrengen;u men zal
niet met kwaad bezocht worden.v
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24 De luiaard heeft zĳn hand
in de feestschaal verborgen;a hĳ
kanhaar zelfs niet naar zĳn eigen
mond terugbrengen.b

25 De spotter dient gĳ te slaan,c

opdat de onervarene schrander
moge worden;d en de verstandige
dient terechtgewezen te worden,
opdat hĳ kennis moge onderschei-
den.e

26 Hĳ die een vader slecht be-
handelt [en] die een moeder weg-
jaagt,f is een zoon die schandelĳk
en smadelĳk handelt.g

27 Houd op, mĳn zoon, naar
streng onderricht te luisteren
[en het zal betekenen] van de
woorden van kennis af te dwa-
len.h

28 Een nietswaardige getuige
bespot gerechtigheid,i en het is
de mond der goddelozen die ver-
zwelgt wat schadelĳk is.j

29 Strafgerichten zĳn stevig
bevestigd voor spotters,k en sla-
gen voor de rug der verstande-
lozen.l

20 Wĳn is een spotter,m be-
dwelmende drank is on-

stuimig,n en iedereen die daar-
door afdwaalt, is niet wĳs.o

2 De verschrikking van een
koning is een gegrom als van
een jonge leeuw met manen.p Al
wie zĳnverbolgenheid tegen zich
richt, zondigt tegen zĳn eigen
ziel.q

3 Het strekt een man tot heer-
lĳkheid van geredetwist af te la-
ten,r maar iedere dwaas zal [erin]
losbarsten.s

4 Wegens de winter zal de
luiaard niet ploegen;t hĳ zal be-
delen in de oogsttĳd, maar er zal
niets zĳn.u

5 Raad in het hart van een
man is als diepe wateren,v maar
de man van onderscheidingsver-
mogen, die zal hem naar boven
halen.w

6 Van een groot aantal mensen
zal elk zĳn eigen liefderĳke goed-
heid verkondigen,x maar een ge-
trouw man, wie kan hem vin-
den?y

7 De rechtvaardige wandelt in
zĳn rechtschapenheid.a Geluk-
kig zĳn zĳn zonen na hem.b

8 De koning is op de troon van
het gericht gezeten,c alle kwaad
met zĳn eigen ogen verstrooiend.d

9 Wie kan zeggen: „Ik heb mĳn
hart gereinigd;e ik ben zuiver ge-
worden van mĳn zonde”?f

10 Twee
¨
erlei gewichten en

twee
¨
erlei efa-mateng — ze zĳn

allebei iets verfoeilĳks voor Jeho-
vah.h

11 Zelfs door zĳn handelingen
laat een knaap zich kennen, of
zĳn activiteit zuiver en oprecht
is.i

12 Het horende oor en het
ziende oog — het is Jehovah die
ze b

´
e
´
ıde heeft gemaakt.j

13 Heb de slaap niet lief, op-
dat gĳ niet tot armoede vervalt.k

Open uw ogen; word verzadigd
met brood.l

14 „Het is slecht, slecht!”, zegt
de koper, en hĳ gaat zĳns weegs.m

Het is dan pas dat hĳ pocht met
betrekking tot zichzelf.n

15 Er bestaat goud, ook een
overvloed van koralen; maar de
lippen der kennis zĳn kostbare
vaten.o

16 Neem iemands kleed, inge-
val hĳ borg geworden is voor een
vreemde;p en in het geval van
een buitenlandse vrouw: neem
van hem een pand.q

17 Brood [verworven door] leu-
gen is aangenaamvoor een man,r

maar later zal zĳn mond met kie-
zel worden gevuld.s

18 Door raad worden de plan-
nen zelf stevig bevestigd,t en voer
met bekwaam beleid uw oorlog.u

19 Hĳ die als een lasteraar
rondgaat, legt vertrouwelĳke
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gesprekken bloot;a en met ie-
mand die zich door zĳn lippen
laat verlokken, moogt gĳ geen
omgang hebben.b

20 Al wie kwaad over zĳn va-
der en zĳn moeder afsmeekt,c

diens lamp zal uitgeblust worden
bĳ het aanbreken van de duister-
nis.d

21 Een erfenis wordt aanvan-
kelĳk door hebzucht verkregen,e

maar de toekomst daarvan, die
zal niet gezegend worden.f

22 Zeg niet: „Ik wil kwaad ver-
gelden!”g Hoop op Jehovah,h en
hĳ zal u redden.i

23 Twee
¨
erlei gewichten zĳn

iets verfoeilĳks voor Jehovah,j

en een bedrieglĳke weegschaal is
niet goed.k

24 Van Jehovah zĳn de schre-
den van een fysiek sterke man.l

Wat de aardse mens betreft, hoe
kan hĳ zĳn weg onderscheiden?m

25 Het is een strik wanneer
de aardse mens overĳld „Heilig!”
heeft geroepenn en na gelofteno

[geneigd is] onderzoek te doen.p

26 Een wĳze koning verstrooit
goddelozen,q en hĳ wentelt een
rad over hen heen.r

27 De adems van de aardse
mens is de lamp van Jehovah, die
zorgvuldig alle binnenste delen
van de buik doorzoekt.t

28 Liefderĳke goedheid en
waarachtigheid — ze beveiligen
de koning;u en door liefderĳke
goedheid heeft hĳ zĳn troon ge-
schraagd.v

29 De luister der jongelingen
is hun kracht,w en de pracht der
ouden is hun grĳsheid.x

30 Kneuswonden zĳn het die
het kwaad wegschuren;y en sla-
gen de binnenste delen van de
buik.z

21 Het hart van een koning
is als waterstromen in de

hand van Jehovah.a Overal waar-
heen het hem behaagt, wendt hĳ
het.b

2 Elke weg van een man is
recht in zĳn eigen ogen,c maar
Jehovah toetst harten.d

3 Rechtvaardigheid en recht
betrachten, is Jehovah verkies-
lĳker dan slachtoffer.a

4 Hoogmoedige ogen en een
arrogant hart,b de lamp der god-
delozen, zĳn zonde.c

5 De plannenvan de vlĳtige lei-
den waarlĳk tot voordeel,d maar
ieder die haastig is, stuurt waar-
lĳk aan op gebrek.e

6 Het verkrĳgen van schatten
door een leugentong is een weg-
gedreven ademtocht,f in het ge-
val van wie de dood zoeken.g

7 De door de goddelozen be-
werkte gewelddadige plundering
zelf zal hen meeslepen,h want zĳ
hebben geweigerd gerechtigheid
te oefenen.i

8 Een man, ja een vreemde, is
kronkelig in [zĳn] weg;j maar de
zuivere is oprecht in zĳn activi-
teit.k

9 Beter is het te wonen op een
hoek van een dakl dan met een
twistzieke vrouw, ofschoon in
een gemeenschappelĳk huis.m

10 Het is de ziel van de god-
deloze die hevig heeft verlangd
naar wat slecht is;n zĳn naaste
zal in zĳn ogen geen gunst vin-
den.o

11 Door de spotter een boete
op te leggen, wordt de onerva-
rene wĳs;p en doordat men een
wĳze inzicht geeft, verkrĳgt hĳ
kennis.q

12 De Rechtvaardige geeft acht
op het huis van de goddeloze,r

de goddelozen omverwerpend tot
[hun] rampspoed.s

13 Wat een ieder betreft die
zĳn oor toesluit voor het klaag-
geschrei van de geringe,t ook h

´
ı
´
j
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zal roepen en geen antwoord krĳ-
gen.a

14 Een heimelĳk gegeven ge-
schenk brengt toorn tot bedaren;b

en steekpenningen in de boezem,c

hevige woede.

15 Het is voor de rechtvaardi-
ge een verheuging gerechtigheid
te oefenen,d maar er is iets ver-
schrikkelĳks voor hen die be-
oefenen wat schadelĳk is.e

16 Wat een mens betreft die
van de weg van het inzicht af-
dwaalt,f in de gemeente van wie
machteloos zĳn in de dood zal hĳ
rusten.g

17 Hĳ die vrolĳkheid liefheeft,
zal iemand zĳn die gebrek lĳdt;h

hĳ die wĳn en olie liefheeft, zal
geen rĳkdom verwerven.i

18 De goddeloze is een losprĳs
voor de rechtvaardige;j en wie
verraderlĳk handelt, neemt de
plaats in van de oprechten.k

19 Beter is het tewonen in een
woest land dan met een twist-
zieke vrouw en ergernis daarbĳ.l

20 Een begeerlĳke schat en olie
zĳn in de woning van de wĳze,m

maar de mens die verstandeloos
is, zal het verzwelgen.n

21 Hĳ die rechtvaardigheid en
liefderĳke goedheid najaagt,o zal
leven, rechtvaardigheid en heer-
lĳkheid vinden.p

22 Een wĳze heeft zelfs de
stad van sterke mannen beklom-
men, opdat hĳ de sterkte van
haar vertrouwen zou kunnen
neerwerpen.q

23 Hĳ die zĳn mond en zĳn
tong behoedt, behoedt zĳn ziel
voor benauwdheden.r

24 Overmoedige, aanmatigen-
de snoever is de naam van de-
gene die in een verbolgen opwel-
ling van overmoed handelt.s

25 Het is de sterke begeerte
van de luiaard die hem ter dood
zal brengen, want zĳn handen
hebben geweigerd te werken.t

26 De gehele dag heeft hĳ zich
zeer heftig begerig betoond, maar
de rechtvaardige geeft en houdt
niets terug.u

27 Het slachtoffer der goddelo-
zen is iets verfoeilĳks.a Hoeveel
te meer wanneer men het met
losbandig gedrag brengt.b

28 Een leugenachtige getuige
zal vergaan,c maar de man die
luistert, zal zelfs voor altĳd spre-
ken.d

29 Een goddeloze man heeft
een brutaal gezicht gezet,e maar
de oprechte, die zal zĳn wegen
stevig bevestigen.f

30 Er is geen wĳsheid, noch
enig onderscheidingsvermogen,
noch enige raad t

´
egen Jehovah.g

31 Het paard is iets dat wordt
gereedgemaakt voor de dag van
strĳd,h maar redding behoort Je-
hovah toe.i

22 Een naam is te verkiezen
boven overvloedige rĳk-

dom;j gunst is beter dan zelfs zil-
ver en goud.k

2 De rĳke en de onbemiddelde
hebben elkaar ontmoet.l De Ma-
ker van hen allen is Jehovah.m

3 Schrander is degene die de
rampspoed heeft gezien en zich
vervolgens verbergt,n maar de on-
ervarenen zĳn doorgelopen en
moeten de straf ondergaan.o

4 Het gevolg van ootmoed [en]
de vrees voor Jehovah is rĳkdom
en heerlĳkheid en leven.p

5 Doorns [en] valstrikken zĳn
op de weg van de verkeerde;q hĳ
die zĳn ziel behoedt, houdt zich
er ver vandaan.r

6 Leid een knaap op overeen-
komstig de weg voor hem;s ook
als hĳ oud wordt, zal hĳ er niet
van afwĳken.t

7 De rĳke is het die heerst over
de onbemiddelden,u en wie leent,
is een knecht van de man die uit-
leent.v

8 Hĳ die onrechtvaardigheid
zaait, zal oogsten wat schadelĳk
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is,a maar de roede van zĳn ver-
bolgenheid, die zal een eind ne-
men.b

9 Hĳ die vriendelĳk van oog
is, zal gezegend worden, want hĳ
heeft van zĳn voedsel aan de ge-
ringe gegeven.c

10 Verdrĳf de spotter, opdat
twist mag heengaan en rechts-
strĳden oneermogen ophouden.d

11 Wie zuiverheidvan hart lief-
heefte — wegens de bekoring van
zĳn lippen zal de koning zĳn met-
gezel zĳn.f

12 De ogen van Jehovah zelf
hebben kennis beveiligd,g maar
hĳ werpt de woorden van de ver-
raderlĳke omver.h

13 De luiaard heeft gezegd:i

„Er is een leeuw buiten!j Mid-
den op de openbare pleinen zal ik
vermoord worden!”

14 De mond der vreemde vrou-
wen is een diepe kuil.k Wie door
Jehovah openlĳk wordt veroor-
deeld, zal daarin vallen.l

15 Dwaasheid is aan het hart
van een knaap gebonden;m de
roede van streng onderricht is wat
ze ver van hem zal verwĳderen.n

16 Hĳ die de geringe te kort
doet om zichzelf vele dingen te
verschaffen,o ook hĳ die geeft aan
de rĳke, is waarlĳk bestemd voor
gebrek.p

17 Neig uwoor en hoor de woor-
den van de wĳzen,q opdat gĳ uw
h

´
art op mĳn kennis moogt toeleg-

gen.r 18 Want het is aangenaam
dat gĳ ze in uw buik zoudt bewa-
ren,s opdat ze te zamen stevig op
uw lippen bevestigd mogen zĳn.t

19 Opdat gĳ vertrouwen in Je-
hovah zelf zult krĳgen,u heb ik u
heden kennis gegeven, ja u.

20 Heb ik u niet tevoren ge-
schreven met raadgevingen en
kennis,v 21 om u de waarachtig-
heid van ware woorden te tonen,
opdat gĳ woorden die de waarheid
zĳn, kunt terugbrengen — aan
wie u uitzendt?w

22 Beroof de geringe niet om-
dat hĳ gering is,x en verbrĳzel
de ellendige niet in de poort.y

23 Want Jehovah zelf zal hun
zaak bepleiten,a en stellig zal hĳ
van ziel beroven wie h

´
en bero-

ven.b

24 Heb geen omgang met ie-
mand die snel toornig is;c en bĳ
een man die woede-uitbarstingen
heeft, moogt gĳ niet binnengaan,
25 opdat gĳ niet vertrouwd raakt
met zĳn paden en stellig een strik
in ontvangst neemt voor uw ziel.d

26 Komniet terecht onder hen
die handslag geven,e onder hen
die borg worden voor leningen.f

27 Indien gĳ niets hebt om te be-
talen, waarom zou hĳ uw bed on-
der u wegnemen?

28 Verleg niet een grens van
lang geleden, die uw voorvaders
hebben gemaakt.g

29 Hebt gĳ een man aan-
schouwd, vaardig in zĳn werk?
Voor het aangezicht van konin-
gen zal hĳ zich stellen;h hĳ zal
zich niet stellen voor het aange-
zicht van gewone mensen.

23 Ingeval gĳ zoudt neerzitten
om voedsel te nuttigen bĳ

een koning, dient gĳ nauwgezet
te letten op wat v

´
o

´
or u is,i 2 en

gĳ moet een mes op uw keel zet-
ten indien gĳ een ziel[sbegeerte]
bezit.j 3 Betoon u niet hevig be-
gerig naar zĳn smakelĳke gerech-
ten, want het is leugenvoedsel.k

4 Tob u niet af om rĳkdom te
verwerven.l Ga niet af op uweigen
verstand.m 5 Hebt gĳ uw ogen
erover laten gaan, terwĳl het
niets is?n Want zonder mankeren
maakt hĳ zich vleugels als van
een arend en vliegt weg naar de
hemel.o

6 Voed u niet met het voedsel
van wie onvrĳgevig van oog is,p

en betoon u niet hevig begerig
naar zĳn smakelĳke gerechten.q

7 Want als iemand die binnen in
zĳn ziel berekeningen gemaakt
heeft, zo is hĳ.r „Eet en drink”,
zegt hĳ tot u, maar zĳn h

´
art is
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niet met u.a 8 Wat uw bete be-
treft die gĳ gegeten hebt, gĳ zult
ze uitbraken, en gĳ zult uw aan-
gename woorden verspild heb-
ben.b

9 Spreek ten aanhorenvan een
verstandeloze niet,c want hĳ zal
uw verstandige woorden verach-
ten.d

10 Verleg niet de grens van
lang geleden,e en betreed het
veld van vaderloze jongens niet.f

11 Want hun Verlosser is sterk;
hĳzelf zal hun zaak tegen u be-
pleiten.g

12 Breng uw hart toch tot
streng onderricht en uw oor tot
de woorden van kennis.h

13 Onthoud geen streng on-
derricht aan wie nog maar een
knaap is.i Ingeval gĳ hem met de
roede slaat, zal hĳ niet sterven.
14 Met de roede dient gĳzelf hem
te slaan, opdat gĳ zĳn z

´
ı
´
el van

Sje _o _ol zelf moogt bevrĳden.j

15 Mĳn zoon, indien uw hart
wĳs geworden is,k zal mĳn hart
zich verheugen, ja het mĳne.l

16 En mĳn nieren zullen uitge-
laten van vreugde zĳn wanneer
uw lippen oprechtheid spreken.m

17 Laat uw hart niet afgunstig
zĳn op zondaars,n maar wees in
de vrees voor Jehovah, de gehele
dag.o 18 Want in dat geval zal
er een toekomst bestaan,p en uw
eigen hoop zal niet afgesneden
worden.q

19 Gĳ, o mĳn zoon, hoor en
word wĳs, en leid uw hart voort
op de weg.r

20 Komniet terecht onder hen
die zich bedrinken aan wĳn,s on-
der hen die vraatzuchtige vlees-
eters zĳn.t 21 Want een dronk-
aard en een veelvraat zullen tot
armoede vervallen,u en slaperig-
heid zal iemand met louter lom-
pen bekleden.v

22 Luister naar uw vader, die
uw geboorte veroorzaakt heeft,w

en veracht uw moeder niet en-
kel omdat zĳ oud geworden is.x

23 Koop w
´
a

´
arheidy en verkoop

ze niet — wĳsheid en streng on-

derricht en verstand.a 24 De
vader van een rechtvaardige zal
zonder mankeren blĳ zĳn;b wie
vader wordt van een wĳze, zal
zich ook over hem verheugen.c

25 Uw vader en uw moeder zul-
len zich verheugen, en zĳ die u
gebaard heeft, zal blĳ zĳn.d

26 Mĳn zoon, geef mĳ toch uw
hart, en mogen die ogen van u
een welgevallen hebben aan m

´
ı
´
jn

wegen.e 27 Want een prostituee
is een diepe kuilf en een buiten-
landse vrouw is een nauwe put.
28 Waarlĳk, zĳ ligt, net als een
rover, op de loer;g en onder de
mensen vermeerdert zĳ de trou-
welozen.h

29 Wie heeft wee? Wie heeft
ongemak? Wie heeft twisten?i

Wie heeft bezorgdheid? Wie heeft
wonden zonder reden? Wie heeft
dofheid van ogen? 30 Zĳ die
lange tĳd bĳ de wĳn verblĳven,j

zĳ die binnenkomen om gemengde
wĳn uit te zoeken.k 31 Kĳk niet
naar wĳn wanneer hĳ een rode
kleur vertoont, wanneer hĳ in de
beker fonkelt, [wanneer] hĳ vlot
[naar binnen] glĳdt. 32 Op het
laatst bĳt hĳ net als een slang,l en
hĳ scheidt gif af net als een ad-
der.m 33 Uw eigen ogen zullen
vreemde dingen zien, en uw eigen
hart zal verkeerde dingen spre-
ken.n 34 En gĳ zult stellig wor-
den als iemand die in het hart van
de zee neerligt, ja, als iemand die
in de top van een mast neerligt.o

35 „Zĳ hebben mĳ geslagen, maar
ik werd niet ziek; zĳ hebben mĳ
gebeukt, maar ik wist het niet.
Wanneer zal ik wakker worden?p

Ik zal nog meer daarvan zoeken.”q

24 Wees niet afgunstig op
slechte mensen,r en betoon

u niet hevig begerig om u met
hen in te laten.s 2 Want over ge-
welddadige plundering blĳft hun
hart mediteren, en louter moeite
blĳven hun eigen lippen spreken.t
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3 Door wĳsheid zal een huisge-
zin worden opgebouwd,a en door
onderscheidingsvermogen zal het
stevig bevestigd blĳken te zĳn.b

4 En door kennis zullen de bin-
nenkamers gevuld worden met
allerlei kostbare en aangename
dingen van waarde.c

5 Wie wĳs is in sterkte, is een
fysiek sterke man,d en een man
van kennis versterkt kracht.e

6 Want door bekwaambeleid zult
gĳ uw oorlog voeren,f en in de
veelheid van raadgevers is er red-
ding.g

7 Voor een dwaas is ware wĳs-
heid te hoog;h in de poort zal hĳ
zĳn mond niet opendoen.

8 Wat een ieder betreft die
erop zint kwaad te doen, hĳ zal
niets anders dan een meester
in boze denkbeelden worden ge-
noemd.i

9 Het losbandige gedrag der
dwaasheid is zonde,j en een spot-
ter is iets verfoeilĳks voor de
mensheid.k

10 Hebt gĳ u ontmoedigd be-
toond op de dag van benauwd-
heid?l Uw kracht zal gering zĳn.

11 Bevrĳd hen die worden
weggevoerd naar de dood; en zĳ
die wankelen naar de slachting
— o moogt gĳ [hen] tegenhou-
den.m 12 Ingeval gĳ zoudt zeg-
gen: „Zie! Wĳ wisten dit niet”n

— zal juist hĳ die de harten
toetst, het niet onderscheiden,o

en juist hĳ die uw ziel gadeslaat,
het niet wetenp en de aardse
mens niet stellig naar zĳn activi-
teit vergelden?q

13 Mĳn zoon, eet honing, want
hĳ is goed; en laat zoete raat-
honing op uw gehemelte zĳn.r

14 Kentoch evenzowĳsheidvoor
uw ziel.s Indien gĳ [haar] gevon-
den hebt, dan bestaat er een toe-
komst, en uw eigen hoop zal niet
afgesneden worden.t

15 Loer niet, als een goddeloze,
op de verblĳfplaats van de recht-
vaardige;u plunder zĳn rustplaats
niet met geweld.v 16 Want de
rechtvaardige kanwel zevenmaal
vallen, en hĳ zal stellig opstaan;w

maar de goddelozen zullen door
rampspoed tot struikelen worden
gebracht.a

17 Wanneer uw vĳandvalt, ver-
heug u dan niet; en wanneer hĳ
tot struikelen wordt gebracht,
moge uw hart dan niet blĳ zĳn,b

18 opdat Jehovah het niet ziet
en het kwaad is in zĳn ogen en
hĳ stellig zĳn toorn van hem af-
wendt.c

19 Betoon u niet verhit over
boosdoeners. Word niet afgun-
stig op goddelozen.d 20 Want
er zal geen toekomst blĳken te
zĳnvoor al wie slecht is;e de lamp
der goddelozen, die zal uitgeblust
worden.f

21 Mĳn zoon, vrees Jehovah en
de koning.g Laat u met hen die
voor een verandering zĳn, niet
in.h 22 Want hun ongeluk zal
zich zo plotseling verheffen,i dat
wie is zich bewust van de onder-
gang van hen die voor een veran-
dering zĳn?j

23 Ook deze [woorden] zĳn voor
de wĳzen:k Het betonen van par-
tĳdigheid in het gericht is niet
goed.l

24 Wie tot de goddeloze zegt:
„Gĳ zĳt rechtvaardig”m — de vol-
ken zullen hem verwensen, na-
tionale groepen zullen hemopen-
lĳk veroordelen. 25 Maar voor
wie [hem] terechtwĳzen, zal het
aangenaam zĳn,n en over hen
zal de zegen van het goede ko-
men.o 26 Lippen zal hĳ kussen
die op een rechtstreekse wĳze
antwoordt.p

27 Maak uw werk buitenshuis
gereed, en maak het voor u klaar
op het veld.q Daarna moet gĳ ook
uw huisgezin opbouwen.

28 Word geen getuige tegen uw
naaste zonder enige grond.r Gĳ
zoudt dan wel dwaas moeten zĳn
met uw lippen.s 29 Zeg niet:
„Net als hĳ mĳ gedaan heeft, zo
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zal ik hem doen.a Ik zal ieder ver-
gelden naar de wĳze waarop hĳ te
werk gaat.”b

30 Ik kwam voorbĳ het veld
van de luie persoonc en voorbĳ de
wĳngaard van de mens die het
aan hart ontbrak.d 31 En zie! hĳ
bracht een en al onkruid voort.e

Netels bedekten zĳn gehele opper-
vlakte, en zelfs zĳn stenen muur
was omvergehaald.f

32 Ik nu aanschouwde [het], ja
ik; ik nam [het] voorts ter harte;g

ik zag toe, ik nam het strenge
onderricht aan:h 33 Een weinig
slapen, een weinig sluimeren, een
weinig vouwenvan de handen om
neer te liggen,i 34 en als een
struikrover zal uw armoede stel-
lig komen en uw gebrek als een
gewapend man.j

25 Ook dit zĳn de spreuken
van S _alomo,k die de man-

nen van Hizk _ia, de koning van
J _uda,l hebben overgeschreven:

2 De glorie van God is het, een
zaak geheim te houden,m en de
glorie der koningen is het, een
zaak uit te vorsen.n

3 De hemel in hoogteo en de
aarde in diepte,p en het hart van
koningen, dat is ondoorgronde-
lĳk.q

4 Laten de schuimslakken van
het zilver verwĳderd worden, en
het zal er in zĳn geheel gelou-
terd uit te voorschĳn komen.r

5 Laat de goddeloze voor het
aangezicht van de koning verwĳ-
derd worden,s en zĳn troon zal
stevig bevestigd worden door
louter rechtvaardigheid.t

6 Bewĳs uzelf geen eer voor
het aangezicht van de koning,u

en ga op de plaats der groten niet
staan.v 7 Want het is beter dat
[hĳ] tot u zegt: „Kom hierheen,
hogerop”,w dan dat [hĳ] u ver-
nedert voor het aangezicht van
een edele die uwogen gezien heb-
ben.x

8 Trek niet uit om haastig een
rechtsgeding te voeren, opdat het
geen kwestie zal zĳn van wat
gĳ op het hoogtepunt ervan zult

doen, wanneer uw naaste u dan
te schande maakt.a 9 Bepleit
uw eigen zaak met uw naaste,b

en openbaar het vertrouwelĳ-
ke gesprek van een ander niet;c

10 opdat wie luistert u niet be-
schaamd doet staan en het door
u [gegeven] slechte bericht niet
herroepen kan worden.

11 Als gouden appels in zilver
beeldsnĳwerk is een woord, ge-
sproken op de juiste tĳd ervoor.d

12 Een oorring van goud, en
een sieraad van speciaal goud,
is een wĳze terechtwĳzer bĳ het
horende oor.e

13 Net als de koelte der sneeuwf

ten dage van de oogst, is de ge-
trouwe afgezant voor wie hem
zenden, want hĳ herstelt zelfs de
ziel van zĳn meesters.g

14 Als dampwolken en eenwind
zonder enige stortregen is een
man die zich beroemt op een leu-
genachtig geschenk.h

15 Door geduld laat een aan-
voerder zich overreden, en een
zachte tong — die kan het ge-
beente breken.i

16 Is het honing wat gĳ gevon-
den hebt?j Eet wat voor u genoeg
is, opdat gĳ er niet te veel van
neemt en het moet uitbraken.k

17 Maak uw voet zeldzaam in
het huis van uw naaste, opdat
hĳ niet genoeg van u krĳgt en u
stellig haat.

18 Als een strĳdknots en een
zwaard en een gescherpte pĳl is
een man die als een valse getuige
tegen zĳn naaste getuigt.l

19 Als een gebroken tand en
een wankelende voet is het ver-
trouwen opwie verraderlĳk blĳkt
te zĳn op de dag van benauwd-
heid.m

20 Hĳ die een kleed uittrekt op
een koude dag, is als azĳn op al-
kali en als een zanger met liede-
ren bĳ een somber hart.n

21 Indien wie u haat, honger
heeft, geef hem brood te eten; en
indien hĳ dorst heeft, geef hem
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water te drinken.a 22 Want
gloeiende kolen stapelt gĳ op zĳn
hoofd,b en Jehovah zelf zal u be-
lonen.c

23 De wind uit het noorden
brengt als met barenswee

¨
en een

stortregen voort;d en een tong
[die] een geheim [prĳsgeeft], een
als door een openlĳke veroorde-
ling getroffen gezicht.e

24 Beter is het tewonen op een
hoek van een dak dan met een
twistzieke vrouw, ofschoon in
een gemeenschappelĳk huis.f

25 Als koud water voor een ver-
moeide ziel,g zo is een goed bericht
uit een ver land.h

26 Een vuilgemaakte bron en
een bedorven put is de rechtvaar-
dige wanneer hĳ wankelt voor
het aangezicht van de goddeloze.i

27 Het eten van te veel honing
is niet goed;j en wanneer mensen
hun eigen heerlĳkheid uitvorsen,
is dat heerlĳkheid?k

28 Als een opengebroken stad,
zonder muur, is de man die zĳn
geest niet in bedwang heeft.l

26 Gelĳk sneeuw in de zomer
en gelĳk regen in de oogst-

tĳd,m zo is heerlĳkheid niet pas-
send voor een verstandeloze.n

2 Net als een vogel reden heeft
om te vluchten [en] een zwaluw
om te vliegen, zo komt ook een
vervloeking niet zonder werke-
lĳke reden.o

3 Een zweep is voor het paard,p

een toomq is voor de ezel, en de
roede is voor de rug van verstan-
delozen.r

4 Antwoord een verstandeloze
niet naar zĳn dwaasheid, opdat
gĳ ook zelf hemniet gelĳkwordt.s

5 Antwoord een verstandeloze
naar zĳn dwaasheid, opdat hĳ
niet als een wĳze wordt in zĳn
eigen ogen.t

6 Als een die [zĳn] voeten ver-
minkt, als een die louter geweld
drinkt, is hĳ die zaken in de hand
van een verstandeloze legt.u

7 Hebben de benen van de kreu-
pele water naar boven gehaald?

Dan is er een spreuk in de mond
der verstandelozen.a

8 Alswie een steen in een steen-
hoop wegstopt, zo is wie heerlĳk-
heid geeft aan louter een verstan-
deloze.b

9 Zoals een doornig onkruid in
de hand van een dronkaard is op-
gekomen, zo ook een spreuk in de
mond van verstandelozen.c

10 Als een boogschutter die al-
les doorboort, is wie een verstan-
deloze huurtd of wie voorbĳgan-
gers huurt.

11 Net als een hond die tot zĳn
uitbraaksel terugkeert, herhaalt
de verstandeloze zĳn dwaasheid.e

12 Hebt gĳ een man gezien, wĳs
in zĳn eigen ogen?f Er is meer
hoop voor de verstandelozeg dan
voor hem.

13 De luiaard heeft gezegd:
„Er is een jonge leeuw op de weg,
een leeuw midden op de open-
bare pleinen.”h

14 Een deur draait al maar op
haar pengat, en de luiaard op zĳn
rustbed.i

15 De luiaard heeft zĳn hand
in de feestschaal verborgen; hĳ is
te moe geworden om ze naar zĳn
mond terug te brengen.j

16 De luiaard is wĳzer in zĳn
eigen ogenk dan zeven die een
verstandig antwoord geven.

17 Als wie een hond bĳ de oren
grĳpt, is elke voorbĳganger die
verbolgen wordt bĳ de ruzie die
niet de zĳne is.l

18 Net als eenwaanzinnige die
vurige projectielen,m pĳlen en
dood afschiet, 19 zo is de man
die zĳn naaste heeft bedrogen en
heeft gezegd: „Had ik geen ple-
zier?”n

20 Waar geen hout is, gaat het
vuur uit, en waar geen lasteraar
is, komt twist tot bedaren.o

21 Als houtskool voor de
gloeiende kolen en hout voor het
vuur, zo is een twistzieke man om
een ruziep te doen opvlammen.

22 De woorden van een laste-
raar zĳn als dingen die men gul-
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zig inslikt, welke werkelĳk afda-
len naar de binnenste delen van
de buik.a

23 Als zilverglazuur waarmee
een scherf van aardewerk over-
trokken is, zĳn vurige lippen te
zamen met een slecht hart.b

24 Met zĳn lippen maakt de ha-
ter zich onherkenbaar, maar in
zĳn binnenste bergt hĳ bedrog.c

25 Al maakt hĳ zĳn stem min-
zaam,d geloof niet in hem,e want
er zĳn zeven verfoeilĳkhedenf in
zĳnhart. 26 Haatwordt bedekt
door bedrog. Zĳn slechtheid zal
onthuld worden in de gemeente.g

27 Hĳ die een kuil delft, zal
juist daarin vallen,h en hĳ die een
steen wegrolt — tot hem zal hĳ
terugkeren.i

28 Een leugenachtige tong haat
wie erdoor wordt verbrĳzeld,j en
een vleiende mond bewerkt een
omverstoting.k

27 Beroem u niet op de vol-
gende dag,l want gĳ weet

niet wat een dag zal baren.m

2 Moge een vreemde, en niet
uw eigen mond, u roemen; moge
een vreemdeling, en niet uw eigen
lippen, dat doen.n

3 De zwaarte van een steen
en een vracht zando — maar de
ergernis veroorzaakt door een
dwaas, is zwaarder dan die beide.p

4 De wreedheid van woede is
er, ook de vloed van toorn,q maar
wie kan standhouden voor jaloe-
zie?r

5 Beter is een onthulde te-
rechtwĳzings dan een verborgen
liefde.

6 De wonden toegebracht door
iemand die liefheeft, zĳn getrouw,t

maar de kussen van een hater
moeten worden afgesmeekt.u

7 Een ziel die verzadigd is, zal
raathoning vertreden, maar voor
een hongerige ziel is al het bitte-
re zoet.v

8 Net als een vogel die van zĳn
nest wegvlucht,w zo is een man
die wegvlucht van zĳn plaats.x

9 Olie en reukwerka zĳn [din-
gen] die het hart verheugen, ook
de zoetheid van iemands metge-
zel wegens de raad van de ziel.b

10 Verlaat niet uw eigen metge-
zel noch de metgezel van uw va-
der, en betreed niet het huis van
uw eigen broeder op de dag van
uw ongeluk. Beter is een buur-
man die nabĳ is, dan een broeder
die ver weg is.c

11 Wees wĳs, mĳn zoon, en
verheug mĳn hart,d opdat ik een
antwoord kan geven aan hem die
mĳ hoont.e

12 De schrandere die de ramp-
spoed heeft gezien, heeft zich
verborgen;f de onervarenen die
zĳn doorgelopen, hebben de straf
ondergaan.g

13 Neem iemands kleed, inge-
val hĳ borg geworden is voor een
vreemde;h en in het geval van
een buitenlandse vrouw: neem
van hem een pand.i

14 Hĳ die zĳn naaste ’s mor-
gens vroeg met luider stem ze-
gent — als een vervloeking zal
het van zĳn zĳde worden gere-
kend.j

15 Een lekkend dak waardoor
men op de dag van een gestadige
regen wordt verdreven en een
twistzieke vrouw zĳn [met el-
kaar] te vergelĳken.k 16 Al wie
haar bergt, heeft de wind gebor-
gen, en olie is hetgeen zĳn rech-
terhand ontmoet.

17 Door ĳzer wordt ĳzer zelf ge-
scherpt. Zo scherpt de ene man
het aangezicht van de ander.l

18 Hĳ die de vĳgenboom bevei-
ligt, zal zelf de vrucht ervan eten,m

en hĳ die zĳnmeester behoedt, zal
ge

¨
eerd worden.n

19 Zoals in water aangezicht
met aangezicht overeenkomt, zo
het hart van een mens met [dat
van] een mens.

20 Ja, Sje _o _ol en [de plaats
van de] vernietigingo raken niet
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verzadigd;a evenmin raken de
ogen van een mens verzadigd.b

21 De smeltkroes is voor het
zilver,c en de smeltoven is voor
het goud;d en een persoon is over-
eenkomstig zĳn lof.e

22 Zelfs al zoudt gĳ de dwaas
met een stamper in een vĳzel
fĳnstampen, tussen gestoten ko-
ren, zĳn dwaasheid zal niet van
hem wĳken.f

23 Gĳ behoort beslist te weten
hoe uw kleinvee eruitziet. Zet uw
hart op uw kudden;g 24 want
een schat zal niet tot onbepaalde
tĳd zĳn,h noch een diadeem voor
alle geslachten.

25 Het groene gras is geweken,
en het nieuwe gras is versche-
nen, en de plantengroei van de
bergen is vergaard.i 26 De jon-
ge rammen zĳn voor uw kleding,j

en de bokken zĳn de prĳs van het
veld. 27 En er is volop geiten-
melk voor uw voedsel, voor het
voedsel van uw huisgezin, en de
levensmiddelenk voor uw meis-
jes.

28 De goddelozen vluchten
werkelĳk al wanneer er

geen vervolger is,l maar de recht-
vaardigen zĳn als een jonge leeuw
die vol vertrouwen is.m

2 Wegens de overtreding van
een land zĳn zĳn [opeenvolgen-
de] vorsten vele,n maar door een
mens met onderscheidingsver-
mogen, die kennis heeft van het
recht, zal [de vorst] lang blĳven.o

3 Een fysiek sterke man die
over weinig middelen beschikt
en die de geringen te kort doet,p

is als een wegspoelende regen,
zodat er geen voedsel is.

4 Zĳ die de wet verlaten, roe-
men de goddeloze,q maar zĳ die de
wet onderhouden, winden zich te-
gen hen op.r

5 Mannen die zich aan slecht-
heid overgeven, kunnen het recht
niet begrĳpen, maar zĳ die Jeho-
vah zoeken, kunnen alles begrĳ-
pen.s

6 Beter is de onbemiddelde die
in zĳn rechtschapenheid wan-

delt, dan al wie krom is in [zĳn]
wegen, ook al is hĳ rĳk.a

7 Een verstandige zoon neemt
dewet in acht,b maarwie omgang
heeft met veelvraten, maakt zĳn
vader te schande.c

8 Hĳ die zĳn waardevolle din-
gen vermeerdert door rented en
woeker, brengt ze louter bĳeen
voorwie gunst betoont aan de ge-
ringen.e

9 Hĳ die zĳn oor afwendt van
het horen der wetf — zelfs zĳn
gebed is iets verfoeilĳks.g

10 Hĳ die de oprechten doet
afdwalenh naar de slechte weg,
zal zelf in zĳn eigen kuil vallen,i

maar de onberispelĳken, die zul-
len in het bezit van het goede ko-
men.j

11 Een rĳk man is wĳs in zĳn
eigen ogen,k maar de geringe die
onderscheidingsvermogen heeft,
doorzoekt hem.l

12 Wanneer de rechtvaardigen
uitbundige vreugde hebben,m is
er overvloedige schoonheid;maar
wanneer de goddelozen opkomen,
vermomt een mens zich.n

13 Wie zĳn overtredingen be-
dekt, zal geen succes hebben,o

maar wie [ze] belĳdt en laat, zal
barmhartigheid worden betoond.p

14 Gelukkig is de mens die
voortdurendangst gevoelt,q maar
hĳ die zĳn hart verhardt, zal in
rampspoed vallen.r

15 Als een grommende leeuw
en een aanstormende beer is een
goddeloze heerser over een ge-
ring volk.s

16 Een leider die het aan waar-
achtig onderscheidingsvermogen
ontbreekt, is ook overvloedig in
bedrieglĳke praktĳken,t maar hĳ
die onrechtvaardige winst haat,u

zal [zĳn] dagen verlengen.

17 Een mens beladen met de
bloedschuld wegens een ziel, zal
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zelf vluchten, ja, naar de kuil.a

Laten zĳ hem niet vastgrĳpen.

18 Hĳ die onberispelĳk wan-
delt, zal gered worden,b maar hĳ
die krom is gemaakt in [zĳn] we-
gen, zal opeens vallen.c

19 Hĳ die zĳn eigen land be-
bouwt, zal zĳn genoegen aan
brood hebben,d en hĳ die dingen
najaagt welke niets waard zĳn,
zal zĳn genoegen aan armoede
hebben.e

20 Een man van getrouwe da-
den zal vele zegeningen verkrĳ-
gen,f maar hĳ die zich haast om
rĳkdom te verwerven, zal niet
onschuldig blĳven.g

21 Het betonen van partĳdig-
heid is niet goed;h evenmin dat
een fysiek sterke man louter om
een stuk brood een overtreding
zou begaan.

22 Een man met een afgunstig
oog jaagt naar waardevolle din-
gen,i maar hĳ weet niet dat het
gebrek zelf hem overkomen zal.

23 Hĳ die een mens terecht-
wĳst,j zal later meer gunst vinden
dan hĳ die met zĳn tong vleit.

24 Hĳ die zĳn vader en zĳn
moeder berooftk en zegt: „Het
is geen overtreding”,l is een met-
gezel van een man die verderf
sticht.

25 Hĳ die arrogant van ziel is,
verwekt twist,m maar hĳ die zich
op Jehovah verlaat, zal vet ge-
maakt worden.n

26 Hĳ die op zĳn eigen hart ver-
trouwt, is verstandeloos,o maar hĳ
die in wĳsheid wandelt, die zal
ontkomen.p

27 Hĳdie aan de onbemiddelde
geeft, zal geen gebrek hebben,q

maar hĳ die zĳn ogenverbergt, zal
vele vervloekingen krĳgen.r

28 Wanneer de goddelozen op-
komen, verbergt een mens zich;s

maar wanneer zĳ omkomen, wor-
den de rechtvaardigen vele.t

29 Een man die herhaaldelĳk
is terechtgewezenu maar

zĳn nek verhardt,v zal plotseling
gebroken worden, en dat zonder
genezing.w

2 Wanneer de rechtvaardigen
vele worden, verheugt zich het
volk;a maar wanneer een godde-
loze heerst, zucht het volk.b

3 Een man die wĳsheid lief-
heeft, verheugt zĳn vader,c maar
hĳ die omgang heeft met prosti-
tuees, vernietigt waardevolle din-
gen.d

4 Door gerechtigheid doet een
koning een land standhouden,e

maar een man die op steekpen-
ningen uit is, haalt het omver.f

5 Een fysiek sterke man die
zĳn metgezel vleit,g spreidt niets
dan een net uit voor zĳn schre-
den.h

6 In de overtreding van een
slechte man ligt een strik,i maar
hĳ die rechtvaardig is, heft een
vreugdegeroep aan en is vrolĳk.j

7 De rechtvaardige kent dewet-
telĳke aanspraak van de gerin-
gen.k Hĳ die goddeloos is, geeft
geen acht op zulke kennis.l

8 Mannen van pochend gepraat
doen een stadontvlammen,m maar
zĳ die wĳs zĳn, wenden toorn af.n

9 Een wĳs man die in het ge-
richt is getreden met een dwaas
man — hĳ heeft zich opgewon-
den en heeft ook gelachen, en er
is geen rust.o

10 Bloeddorstige mannen ha-
ten al wie onberispelĳk is;p en
wat de oprechten betreft, zĳ blĳ-
ven de ziel van iedereen zoeken.q

11 Heel zĳn geest laat een ver-
standeloze de vrĳe loop, maar wie
wĳs is, houdt die tot het laatst toe
kalm.r

12 Waar een heerser aandacht
schenkt aan leugentaal, zullen
allen die hem bedienen, godde-
loos zĳn.s

13 De onbemiddelde en deman
van onderdrukkingen hebben el-
kaar ontmoet;t [maar] Jehovah
verlicht hun beider ogen.u

h Sp 26:28; Ro 16:18; i Sp 5:22; 2Ti 2:26; j Ps

97:11; 1Pe 1:8; k Ps 41:1; l Jer 5:28; m Sp 11:11;

Han 19:29; Jak 3:6; n Ex 32:11; Han 19:35; o Sp

26:4; p Ge 27:41; 1Sa 20:31; 1Jo 3:12; q Jer

38:12; Mr 10:45; r Sp 14:29; Sp 25:28; Am 5:13;

s 1Kon 21:11; Jer 38:5; t Sp 22:2; u Mt 5:45.

HFDST. 28

a Ge9:6

1Kon 21:19
Mt 27:5

b Ps 25:21

Ps 26:1
Mt 24:13

c Ps 73:18

1Th 5:3
Opb 3:3

d Sp 12:11

e Sp 23:21

Lu 15:14

f 1Sa 18:5

Ne 7:2
Ps 101:6

g 2Kon 5:22

Sp 20:21
Jer 17:11
1Ti 6:9

h Le 19:15

De 16:19
Sp 18:5
Jak 2:1

i De15:9

Mt 6:23
Mt 20:12
Mr 7:22
2Pe 2:14

j 2Sa 12:7

Ps 141:5
Sp 27:6
Ga 2:11

k Sp 19:26

Mr 7:11

l Mal 1:8

m Sp 10:12

1Ti 6:4

n 1Kon 3:13

Ps 84:12

o Sp 3:5
Jer 17:9

p Job 28:28

Jak 3:13

q De15:7

Ps 41:1
Sp 14:21
Sp 19:17
Sp 22:9
Jes 58:7
2Kor 9:6
Heb 13:16

r Sp 11:26

s Job 24:4
Sp 28:12

t Es 8:17

�����������������������������

HFDST. 29

u 1Sa 2:25

2Kr 36:16
Jer 25:3

v Ex 11:10

2Kr 36:13
Ps 75:5
Jer 17:23

w Sp 6:15

�����������������������������

2ekolom

a 1Kon 4:20

b Es 3:15

Sp 28:15

c Sp 10:1

Sp 15:20
Sp 27:11
Lu 1:14

d Sp 5:9

Sp 6:26
Lu 15:13

e 2Sa 8:15

Ps 89:14
Jes 9:7

f Sp 17:23

g Ef 4:25

1Th 2:5

867 Edelmoedigheid. Eigenzinnigheid SPREUKEN 28:18–29:13



14 Waar een koning in waar-
achtigheid rechtspreekt over de
geringen,a zal zĳn troon voor al-
tĳd stevig bevestigd worden.b

15 De roede en terechtwĳzing,
die geven wĳsheid;c maar een
aan zichzelf overgelaten knaap
zal zĳn moeder beschaamd ma-
ken.d

16 Wanneer de goddelozenvele
worden, is de overtreding over-
vloedig; maar zĳ die rechtvaardig
zĳn, zullen hun v

´
al zien.e

17 Tuchtig uw zoon en hĳ zal u
rust verschaffen en uw ziel veel
genot schenken.f

18 Waar geen visioen is, wordt
het volk bandeloos,g maar geluk-
kig zĳn zĳ die de wet onderhou-
den.h

19 Een knecht zal zich niet
door louter woorden laten corri-
geren,i want hĳ begrĳpt [ze]maar
hĳ stoort zich er niet aan.j

20 Hebt gĳ een man aan-
schouwd die haastig is met zĳn
woorden?k Er is meer hoop voor
een verstandeloze dan voor hem.l

21 Indien men zĳn knecht van
jongs af verwent, zal hĳ in zĳn la-
tere leven zelfs een ondankbare
worden.

22 Een man die snel toornig
is, verwekt twist,m en al wie tot
woede geneigd is, [begaat] meni-
ge overtreding.n

23 Juist de hoogmoed van de
aardse mens zal hem vernederen,o

maar hĳ die nederig van geest is,
zal heerlĳkheid vastgrĳpen.p

24 Hĳ die deelgenoot is met
een dief, haat zĳn eigen ziel.q

Een eed waarbĳ een vervloeking
betrokken is, hoort hĳ wellicht,
maar hĳ geeft niets aan.r

25 Het beven voor mensen, dat
spant een strik,s maar hĳ die
op Jehovah vertrouwt, zal be-
schermd worden.t

26 Velen zĳn het die het aan-
gezicht van een heerser zoeken,u

maar het recht van een man
[komt] van Jehovah.v

27 Een manvan onrecht is iets
verfoeilĳks voor de rechtvaardi-
gen,a en wie oprecht is in zĳn
weg, is iets verfoeilĳks voor een
goddeloze.b

30 De woorden van _Agur, de
zoon van J _ake, de gewich-

tige boodschap.c De uitspraak van
de fysiek sterke man tot _Ithi

¨
el, tot

_Ithi
¨
el en _Uchal.

2 Want ik ben redelozer dan
ieder ander,d en ik heb niet het
verstandvan de mensheid;e 3 en
ik heb geen wĳsheid geleerd;f en
de kennis van de Allerheiligste
ken ik niet.g

4 Wie is ten hemel opgestegen
opdat hĳ kan neerdalen?h Wie
heeft dewindi in de holte van bei-
de handen vergaderd? Wie heeft
de wateren in een mantel ge-
wikkeld?j Wie heeft al de einden
der aarde opgericht?k Hoe is zĳn
naaml en hoe de naam van zĳn
zoon, ingeval gĳ het weet?m

5 Elk woord van God is gelou-
terd.n Hĳ is een schild voor wie
hun toevlucht tot hem nemen.o

6 Voeg niets aan zĳn woorden
toe,p opdat hĳ u niet terechtwĳst
en opdat gĳ geen leugenaar be-
hoeft te blĳken.q

7 Twee dingen heb ik van u ge-
vraagd.r Onthoud ze mĳ niet voor-
dat ik sterf.s 8 Onwaarheid en
het leugenachtige woord, doe ze
ver van mĳ.t Geef mĳ noch armoe-
de noch rĳkdom.u Laat mĳ het mĳ
toebedeelde voedsel verorberen,v

9 opdat ik niet verzadigd word en
ik [u] werkelĳk verloochenw en
zeg: „Wie is Jehovah?”,x en opdat
ik niet tot armoede geraak en ik
werkelĳk steel en mĳ vergrĳp aan
de naam van mĳn God.y

10 Belaster een knecht niet
bĳ zĳn meester,z opdat hĳ geen
kwaad over u afsmeekt en opdat
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gĳ niet schuldig geacht behoeft
te worden.a

11 Er is een geslacht dat zelfs
over zĳn vader kwaad afsmeekt
en dat zelfs zĳn moeder niet ze-
gent.b

12 Er is een geslacht dat zui-
ver is in zĳn eigen ogenc maar dat
van zĳn eigen uitwerpselen niet
gewassen is.d

13 Er is een geslacht welks
ogen — o hoe hovaardig zĳn ge-
worden, en welks stralende ogen
verheven zĳn.e

14 Er is een geslacht welks tan-
den zwaarden en welks kaken
slachtmessen zĳn,f om de ellen-
digen weg te eten van de aarde
en de armen van onder de mens-
heid.g

15 De bloedzuigers hebben twee
dochters [die roepen]: „Geef!
Geef!” Er zĳn drie dingen die
niet verzadigd raken, vier die
niet hebben gezegd: „Genoeg!”
16 Sje _o _olh en een toegesloten
moederschoot,i een land dat niet
verzadigd is van water,j en vuurk

dat niet heeft gezegd: „Genoeg!”l

17 Het oog dat een vader be-
spot en dat gehoorzaamheid aan
een moeder verachtm — de raven
van het stroomdal zullen het uit-
pikken en de zonen van de arend
zullen het opeten.

18 Er zĳn drie dingen die voor
mĳ te wonderlĳk zĳn gebleken,
en vier die ik niet te weten ben
gekomen: 19 de weg van een
arend in de hemel, de weg van
een slang op een rots, de weg
van een schip in het hart der zeen

en de weg van een fysiek sterke
man bĳ een meisje.o

20 Ziehier de weg van een
overspelige vrouw: zĳ heeft ge-
geten en heeft haar mond afge-
veegd en zĳ heeft gezegd: „Ik heb
niets verkeerds gedaan.”p

21 Onder drie dingen is de aar-
de in beroering geraakt, en onder
vier kan ze het niet uithouden:
22 onder een slaaf wanneer hĳ
als koning regeert,q en een per-
soon zonder verstandwanneer hĳ
zĳn genoegen aan voedsel heeft;r

23 onder een gehate vrouw wan-
neer zĳ als echtgenote in bezit
wordt genomen,a en een dienst-
maagd wanneer zĳ haar meeste-
res uit haar bezit verdringt.b

24 Er zĳn vier dingen die de
kleinste der aarde zĳn, maar ze
zĳn instinctief wĳs:c 25 de mie-
ren zĳn een volk dat niet sterk
is,d en toch bereiden ze in de zo-
mer hun voedsel;e 26 de klip-
dassenf zĳn een volk dat niet
machtig is, en toch zetten ze hun
huis zowaar op een steile rots;g

27 de sprinkhanenh hebben geen
koning, en toch trekken ze er
alle in groepen verdeeld op uit;i

28 de [muur]gekkoj houdt zich
met zĳn eigen handen vast en hĳ
is in het prachtige paleis van een
koning.

29 Drie zĳn er die [hun] schre-
den goed zetten, en vier die
[zich] goed voortbewegen: 30 de
leeuw, die de sterkste is onder
de dieren en die voor niemand
rechtsomkeert maakt;k 31 de
hazewind of de geitenbok, en een
koning van een troep soldaten
van zĳn eigen volk.l

32 Indien gĳ onverstandig hebt
gehandeld door u te verheffen,m

en indien gĳ uw gedachte [daar-
op] hebt gevestigd, [leg] de hand
op de mond.n 33 Want het kar-
nen van melk, dat brengt boter
voort, en het drukken van de
neus, dat brengt bloed voort, en
het pressen tot toorn, dat brengt
ruzie voort.o

31 De woorden van L _emu
¨
el,

de koning, de gewichtige
boodschapp die zĳn moeder hem
bĳ wĳze van correctie gaf:q

2 Wat, o mĳn zoon [zal ik zeg-
gen], en wat, o zoon van mĳn
buik,r en wat, o zoon van mĳn ge-
loften?s

3 Geef uw vitale kracht niet
aan vrouwen,t noch uw wegen
aan [wat leidt tot] het wegvagen
van koningen.u
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4 Het komt niet toe aan konin-
gen, o L _emu

¨
el, het komt niet toe

aan koningen om wĳn te drin-
ken, noch aan hoogwaardigheids-
bekleders [om te zeggen:] „Waar is
bedwelmende drank?”,a 5 opdat
men niet drinkt en het verorden-
de vergeet en de rechtszaak van
wie ook van de zonen der ellende
verdraait.b 6 Geeft bedwelmen-
de drankaan degene die dreigt om
te komenc en wĳn aan wie bitter
van ziel zĳn.d 7 Laat men drin-
ken en zĳn armoede vergeten, en
laat men aan zĳnmoeite niet meer
denken.

8 Openuw mondvoor de stom-
me,e in de rechtszaak van al-
len die bezig zĳn te verdwĳnen.f

9 Open uw mond, oordeel recht-
vaardig en bepleit de zaak van de
ellendige en de arme.g

� [’A�lef ]

10 Een bekwame vrouw, wie
kan [haar] vinden?h Haar waarde
gaat die van koralenver te boven.

� [B
¯
eth]

11 In haar heeft het hart van
haar eigenaar vertrouwen ge-
steld, enwinst ontbreekt er niet.i

� [Gi�mel ]

12 Zĳ heeft hem beloond met
het goede, en nietmet het kwade,
al de dagen van haar leven.j

� [Da�leth]

13 Zĳ heeft wol en linnen ge-
zocht, en zĳ werkt aan al wat de
lust van haar handen is.k

� [He’]

14 Zĳ is als de schepen van
een koopman gebleken.l Van ver-
re brengt zĳ haar voedsel aan.

� [Waw]

15 Ook staat zĳ op terwĳl het
nog nacht is,m en geeft haar huis-
gezin voedsel en haar jonge vrou-
wen het [hun] voorgeschreven
deel.n

� [Za�jin]

16 Zĳ heeft haar zinnen gezet
op een veld en het vervolgens

verworven;a van de vrucht van
haar handen heeft zĳ een wĳn-
gaard geplant.b

	 [Ch
¯
eth]

17 Zĳ heeft haar heupen met
sterkte omgord, en zĳ geeft haar
armen kracht.c


 [T
¯
eth]

18 Zĳ heeft bemerkt dat haar
koophandel goed is; haar lamp
gaat ’s nachts niet uit.d

� [J
¯
odh]

19 Haar handen heeft zĳ uitge-
stoken naar het spinrokken, en
haar eigen handen grĳpen de spil
vast.e

� [Kaf ]

20 Haar handpalm heeft zĳ
naar de ellendige uitgestrekt, en
haar handen heeft zĳ naar de
arme uitgestoken.f

 [La�medh]

21 Zĳ vreest niet voor haar
huisgezin vanwege de sneeuw,
want heel haar huisgezin is met
dubbele kleren gekleed.g

� [Mem]

22 Spreienh heeft zĳ zich ge-
maakt. Haar kleding is van lin-
nen en roodpurpergeverfde wol.i

� [Noen]

23 Haar eigenaarj is iemand die
bekend is in de poorten,k wanneer
hĳ neerzit met de oudere mannen
van het land.

� [Sa�mekh]

24 Zĳ heeft zelfs onderklede-
ren gemaaktl en [ze] vervolgens
verkocht, en gordels heeft zĳ ge-
leverd aan de handelaars.

� [�A�jin]

25 Sterkte en pracht zĳn haar
kleding,m en zĳ lacht een toekom-
stige dag toe.n

� [Pe’]

26 Haar mond heeft zĳ ge-
opend in wĳsheid,o en de wet der
liefderĳke goedheid is op haar
tong.p

HFDST. 31

a Le 10:9

Es 3:15

Pr 10:17

Jes 28:7

Da 5:4

Ho 4:11

b Hab 2:5

c Ps 104:15

Mt 27:34

d Jer 16:7

e 1Sa 19:4

1Sa 22:14

Es 4:14

Es 7:3
Ps 82:4

f Ps 79:11

g De1:17

2Sa 8:15

Ps 58:11
Ps 72:2

Jes 11:4

Jer 22:3

Jo 7:24

Heb 1:9

Opb 19:11

h Ru3:11

Sp 12:4

Sp 19:14

i 1Pe 3:7

j 1Pe 3:6

k 1Sa 2:19

Han 9:39

Tit 2:5

l 2Kr 9:21

Ps 107:23

m Jo 20:1

n 1Ti 5:10

�����������������������������

2ekolom

a Joz 15:19

b Sp 10:4

Sp 13:4
Sp 21:5

c Ge18:6

Ge 24:20

d Mt25:4

e Ex 35:25

f 1Sa 25:18

Sp 19:17

Sp 22:9

Han 9:36

Ef 4:28
1Ti 2:10

Heb 13:16

g 1Ti 5:8

h Sp 7:16

i Ex 39:29

Es 8:15

Han 16:14

j Ge20:3

De 22:22

2Sa 11:26

1Kor 11:9

k De16:18

Ru 4:1

Job 29:7

l Han 9:39

m Ge24:20

Re 5:24

Job 40:10

n Mt6:34

o Re13:23

1Sa 25:31

2Sa 20:16

Es 5:8

Ps 68:11

Sp 31:1

Han 18:26

Tit 2:3

p Ge24:18

Joz 2:6

2Kon 4:10

Han 16:15

SPREUKEN 31:4-26 Vlĳtige, edelmoedige, wĳze vrouw 870



cccdccc

1 De woorden van de bĳeen-
brenger,a de zoon van D _avid,

de koning te Jer _uzalem.b 2 „De
grootste ĳdelheid!”,c heeft de bĳ-
eenbrenger gezegd, „de groot-
ste ĳdelheid! Alles is ĳdelheid!”d

3 Welk voordeel is er voor een
mens gelegen in al zĳn harde
werk waaraan hĳ hard werkte

onder de zon?f 4 Een geslacht
gaat,g en een geslacht komt;h

maar de aarde staat zelfs tot on-
bepaalde tĳd.i 5 En ook de zon
is stralend opgegaan, en de zon is
ondergegaan,j en hĳgend gaat ze
naar haar plaats waar ze stralend
zal opgaan.k

6 De wind gaat naar het zui-
den, en hĳ draait rond naar het
noorden.l Al maar door draait hĳ
onophoudelĳk rond,m en op zĳn
ronddraaiingenn keert de wind
ook weer terug.

7 Alle winterstromeno gaan uit
naar de zee;p toch is de zee zelf
niet vol.q Naar de plaats waar de
winterstromen uitgaan, daarheen
keren ze terug om uit te gaan.r

8 Alle dingen zĳn afmattend;s nie-
mand kan erover spreken. Het
oog wordt niet verzadigd van het
zien,t noch raakt het oor vervuld
van het horen.u 9 Dat wat ge-
schied is, dat is wat geschieden
zal;v en dat wat gedaan is, dat

is wat gedaan zal worden; er is
dus niets nieuws onder de zon.a

10 Bestaat er ook maar iets waar-
vanmenkan zeggen: „Zie dit eens;
het is nieuw”? Het heeft reeds
onbepaalde tĳd bestaan;b wat tot
bestaan is gekomen, is uit de tĳd
die v

´
o

´
or ons geweest is.c 11 Er

is geen gedachtenis aan mensen
uit vroeger tĳden, noch zal [die]
er ook zĳn aan hen die later zul-
len komen.d Er zal zelfs geen ge-
dachtenis aan hen blĳken te zĳn
onder degenen die nog weer later
zullen komen.e

12 Ik, de bĳeenbrenger, was ko-
ning geworden over _Isra

¨
el te Jer _u-

zalem.f 13 En ik zette mĳn hart
erop wĳsheid te zoeken en na te
vorseng in verband met alles wat
er onder de hemel is gedaan — de
rampspoedige bezigheid die God
aan de mensenzonen gegeven
heeft om zich daarmee bezig te
houden.h 14 Ik zag alle werken
die onder de zon werden gedaan,i

en zie! alles was ĳdelheid en een
najagen van wind.j

15 Dat wat krom is gemaakt,
kan niet recht worden gemaakt,k
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27 Zĳ waakt over de gang van
zaken in haar huisgezin, en het
brood der luiheid eet zĳ niet.a

� [Q
¯
of ]

28 Haar zonen zĳn opgestaan
en hebben haar vervolgens ge-
lukkig geprezen;b haar eigenaar
[staat op], en hĳ roemt haar.c

� [R
¯
esj ]

29 Er zĳn vele dochtersd die
zich bekwaam hebben betoond,
maar gĳ — gĳ zĳt boven hen al-
len uitgestegen.e

� [Sjin]

30 Charme kan bedrieglĳk

zĳna en schoonheid ĳdel;b [maar]

de vrouw die Jehovah vreest, die

verwerft zich lof.c

� [Taw]

31 Geeft haar van de vrucht

van haar handen,d en laten haar

werken haar zelfs in de poorten

roemen.e
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en dat wat ontbreekt, kan onmo-
gelĳk worden geteld. 16 Ik, ja
ik, sprak met mĳn harta en zei:
„Zie! Ikzelf ben zeer toegenomen
in wĳsheid, meer dan al wie zich
v

´
o

´
or mĳ in Jer _uzalem bevond,b

en mĳn eigen hart heeft heel
veel wĳsheid en kennis gezien.”c

17 Ik gaf voorts mĳn hart om
wĳsheid te kennen en omwaanzin
te kennen,d en ik heb dwaasheid
leren kennen,e dat ook dit een na-
jagen van wind is.f 18 Want in
de overvloed van wĳsheid is een
overvloed van ergernis,g zodat hĳ
die kennis vermeerdert, smart
vermeerdert.h

2 Ik, ja ik, zei in mĳn hart:i

„Kom nu toch, laat ik u op de
proef stellen met verheuging.j Zie
ook het goede.”k En zie! ook dat
was ĳdelheid. 2 Ik zei tot het
lachen: „Waanzin!”,l en tot de ver-
heuging:m „Wat doet deze?”

3 Ik vorste na met mĳn hart
door mĳn vlees zelfs met wĳn
op te vrolĳken,n terwĳl ik mĳn
hart met wĳsheid leidde,o ja, om
dwaasheid te grĳpen, totdat ik
kon zienwat voor goeds er voor de
mensenzonen was in hetgeen zĳ
onder de hemel deden gedurende
het getal van hun levensdagen.p

4 Ik hield mĳ bezig met grote-
re werken.q Ik bouwde mĳ hui-
zen;r ik plantte mĳ wĳngaarden.s

5 Ik legde mĳ tuinen en parken
aan,t en ik plantte daarin aller-
lei vruchtbomen. 6 Ik legdemĳ
watervĳvers aan,u om daarmee
het woud, waarin bomen opscho-
ten, te bevloeien.v 7 Ik verwierf
dienstknechten en dienstmaag-
den,w en ik kreeg zonen van het
huisgezin.x Ook kwam ik in het
bezit van vee, runderen en klein-
veekudden in grote hoeveelheid,
meer dan allen die zichv

´
o

´
ormĳ in

Jer _uzalem bevonden.y 8 Ik sta-
pelde ook zilver en goud voor mĳ
op,z en het bezit dat eigen is aan
koningen en de rechtsgebieden.a

Ik verschafte mĳ zangers en zan-
geressenb en de heerlĳke verruk-
kingenc der mensenzonen, een

dame, ja, dames.a 9 En ik werd
groter en nam meer toe dan al
wie zich v

´
o

´
or mĳ in Jer _uzalem be-

vond.b Bovendien bleefmĳn eigen
wĳsheid bĳ mĳ.c

10 En alles waar mĳn ogen om
vroegen, onthield ik ze niet.d Ik
hield mĳn hart van geen enke-
le soort van verheuging terug,
want mĳn hart was verheugdwe-
gens al mĳn harde werk,e en dit
werd mĳn deel van al mĳn harde
werk.f 11 En ik, ja ik, wendde
mĳ tot al mĳn werken die mĳn
handen hadden verricht en tot
het harde werk waaraan ik hard
had gewerkt om [het] tot stand
te brengen,g en zie! alles was ĳdel-
heid en een najagen van wind,h

en er was niets dat voordeel af-
wierp onder de zon.i

12 En ik, ja ik, wendde mĳ om
wĳsheidj en waanzin en dwaas-
heid te zien;k want wat kan de
aardse mens doen die na de ko-
ning komt? Dat watmen reeds ge-
daan heeft. 13 En ik zag, ja ik,
dat er meer voordeel bestaat voor
de wĳsheid dan voor de dwaas-
heid,l net zoals er meer voordeel
is voor het licht dan voor de duis-
ternis.m

14 Wat de wĳze betreft, zĳn
ogen zĳn in zĳn hoofd;n maar de
verstandeloze loopt voort in vol-
slagen duisternis.o En ik ben te
weten gekomen, ook ik, dat er
´
e

´
en afloop is die hen allen treft.p

15 En ikzelf zei in mĳn hart:q

„Een afloop zoals die van de ver-
standelozer zal ook mĳ treffen.”s

Waaromwas ik dan, ja ik, destĳds
zo uitermate wĳs geworden?t En
ik sprak in mĳn hart: „Ook dit is
ĳdelheid.” 16 Want er is tot on-
bepaalde tĳd niet m

´
e

´
er gedach-

tenis aan de wĳze dan aan de ver-
standeloze.u In de dagen die reeds
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aanbreken, wordt iedereen stellig
vergeten; en hoe zal de wĳze ster-
ven? M

´
et de verstandeloze.a

17 En ik haatte het leven,b om-
dat het werk dat onder de zon
is gedaan, rampspoedig was van
mĳn standpunt uit beschouwd,c

want alles was ĳdelheid en een
najagen van wind.d 18 En ik,
ja ik, haatte al mĳn harde werk
waaraan ik hard werkte onder de
zon,e dat ik zou achterlaten voor
de mens die na mĳ zou komen.f

19 En wie weet of hĳ wĳs zal blĳ-
ken te zĳn of dwaas?g Toch zal hĳ
gaan heersen over al mĳn harde
werk waaraan ik hard heb ge-
werkt en waarin ik wĳsheid heb
getoond onder de zon.h Ook dit
is ĳdelheid. 20 En ik voor mĳ
wendde mĳ om mĳn hart te doen
wanhopeni over al het hardewerk
waaraan ik hard had gewerkt on-
der de zon. 21 Want er bestaat
een mens wiens harde werk met
wĳsheid en met kennis en met be-
drevenheid is geweest,j maar aan
een mens die niet hard heeft ge-
werkt aan zo iets, zal diens deel
worden gegeven.k Ook dit is ĳdel-
heid en een grote rampspoed.l

22 Want wat krĳgt een mens
voor al zĳn harde werk en voor
het streven van zĳn hart waar-
mee hĳ hardwerkt onder de zon?m

23 Want al zĳn dagen betekent
zĳn bezigheid smarten en erger-
nis;n ook ’s nachts legt zĳn hart
zich nog niet neer.o Ook dit is lou-
ter ĳdelheid.

24 In het geval van een mens
is er niets beters [dan] dat hĳ eet
en inderdaad drinkt en zĳn ziel
het goede doet zien wegens zĳn
harde werk.p Ook dit heb ik ge-
zien, ja ik, dat dit uit de hand
van de [ware] God is.q 25 Want
wie eetr en wie drinkt er beter
dan ik?s

26 Want aan de mens die goed
is voor zĳn aangezichtt heeft hĳ
wĳsheiden kennis enverheuging
gegeven,u maar aan de zondaar
heeft hĳ de bezigheid gegeven
om slechts te vergaren en bĳeen
te brengen ten einde het aan de-

gene te geven die goed is voor het
aangezicht van de [ware] God.a

Ook dit is ĳdelheid en een na-
jagen van wind.b

3 Voor alles is er een vastgestel-
de tĳd,c ja, een tĳd voor elke

aangelegenheid onder de hemel:
2 een tĳd voor geboorted en een
tĳd om te sterven,e een tĳd om
te planten en een tĳd om het
geplante te ontwortelen,f 3 een
tĳd om te dodeng en een tĳd om
te genezen,h een tĳd om neer te
halen en een tĳd om te bouwen,i

4 een tĳd om te wenenj en een
tĳd om te lachen,k een tĳd om te
weeklagenl en een tĳd om rond
te huppelen,m 5 een tĳd om ste-
nen weg te werpenn en een tĳd
om stenen bĳeen te brengen,o een
tĳd om te omhelzenp en een tĳd
om zich verre te houden van om-
helzen,q 6 een tĳd om te zoe-
kenr en een tĳd om [iets] als ver-
loren op te geven, een tĳd om
te bewaren en een tĳd om weg
te werpen,s 7 een tĳd om van-
een te scheurent en een tĳd om
aan elkaar te naaien,u een tĳd
om zich stil te houdenv en een
tĳd om te spreken,w 8 een tĳd
om te beminnen en een tĳd om
te haten,x een tĳd voor oorlogy

en een tĳd voor vrede.z 9 Welk
voordeel is er voor de werker ge-
legen in datgene waaraan hĳ hard
werkt?a

10 Ik heb de bezigheid gezien
die God aan de mensenzonen
heeft gegeven om daarmee bezig
te zĳn.b 11 Alles heeft hĳ fraai
gemaakt op zĳn tĳd.c Zelfs onbe-
paalde tĳd heeft hĳ in hun hart
gelegd,d opdat de mensheid het
werk dat de [ware] God heeft

i Jes 44:28; Jes 65:21; Jer 31:28; Da 9:25; j Jo

16:20; Ro 12:15; 2Kor 7:11; Jak 4:9; k Ps 126:2;

l Ge 23:2; Jer 25:34; m Ex 15:20; 2Sa 6:16; n 2Kon

3:25; Mt 24:2; o Joz 10:27; 1Kon 6:7; p Ge 29:13;

Ge 33:4; Ge 48:10; 2Kon 4:16; q Ex 19:15; Sp 5:20;

Lu 10:4; r Ex 12:35; Lu 15:8; s Jes 2:20; Jon 1:5;

t 2Sa 3:31; 2Sa 13:19; u Ex 26:1; Ex 35:35; v Ps

39:1; Sp 9:8; Jes 53:7; w 1Sa 19:4; 1Sa 25:24; Es

4:14; Ps 145:11; x Ps 139:21; Ro 12:9; y Jo
¨
e 3:9;

z 1Kon 4:24; Ps 37:11; Jes 2:4; a Pr 1:3; Pr 5:16;

b Pr 2:26; c Ge 1:31; Pr 7:29; Mr 7:37; Ro 1:20;

d 2Pe 3:18; Ju 25.

HFDST. 2

a Pr 6:8

Ro 5:12

Heb 9:27

b Nu11:15

1Kon 19:4
Job 7:6

Jer 20:18
Jon 4:3
Ro 8:20

c Pr 1:14

Pr 2:21

d Pr 5:16

e Pr 2:4

Pr 5:18
Pr 9:9

f 1Kon 11:43

Ps 17:14
Ps 39:6
Lu 12:20

g 1Kon 12:8

2Kr 10:13
2Kr 12:9

h 1Kon 7:2

i 1Sa 27:1

j 1Kon 4:30

2Kr 1:12

k 2Kr 9:31

Pr 2:18

Pr 5:15

l Pr 5:16

m Ps 127:2

Pr 1:3
Pr 3:9

Pr 4:8

n Ge47:9

Job 14:1

o Ge31:40

Da 6:18

Lu 12:29

p De12:18

De 20:6

Pr 3:22
Pr 5:18
Pr 8:15
Han 14:17

q Ps 145:16

Pr 3:13
Pr 5:19

r 1Kon 4:7

1Kon 4:22

s 1Kon 10:5

1Kon 10:21

t Ge7:1

1Sa 18:14

2Kr 31:20
Sp 3:32
Jes 3:10
Lu 1:6

u Sp 2:6

�����������������������������

2ekolom

a De6:11

Job 27:17
Sp 13:22
Sp 28:8

b Pr 2:11

�����������������������������

HFDST. 3

c 2Kon 5:26

Sp 15:23
Pr 3:17

d Ge1:28

e De34:5

Job 14:5
Jo 7:8

f Jer 1:10

g Nu31:2

Jer 48:10
Ez 9:6

h Jer 33:6

Ho 6:1

Opb 22:2

873 Voor alles bestemde tĳd. Hard werken goed PREDIKER 2:17–3:11



gemaakt, nooit van het begin
tot het eind kan doorgronden.a

12 Ik ben te weten gekomen dat
er voor hen niets beters is dan
zich te verheugen en goed te
doen tĳdens zĳn leven;b 13 en
ook dat ieder mens eet en in-
derdaad drinkt en het goede ziet
voor al zĳn hardewerk.c Het is de
gave Gods.d

14 Ik ben te weten gekomen dat
alles wat de [ware] God maakt, tot
onbepaalde tĳd zal blĳken te zĳn.e

Daar is niets aan toe te voegen en
daar is niets van af te doen;f maar
de [ware] God zelf heeft het ge-
maakt,g opdat men bevreesd moge
zĳn wegens hem.h

15 Wat geworden is, dat was er
al geweest, en wat zal worden,
heeft zich al voorgedaan;i en de
[ware] Godj zelf blĳft zoeken wat
wordt nagejaagd.k

16 En dan heb ik nog onder
de zon de plaats van gerechtig-
heid gezien waar goddeloosheid
was en de plaats van rechtvaar-
digheid waar goddeloosheid was.l

17 Ikzelf heb in mĳn hart ge-
zegd:m „De [ware] God zal zowel
de rechtvaardige als de godde-
loze oordelen,n want er is een tĳd
voor elke aangelegenheid en be-
treffende elk werk daar.”o

18 Ik, ja ik, heb in mĳn hart
gezegd met betrekking tot de
mensenzonen, dat de [ware] God
hen zal selecteren, opdat zĳ mo-
gen zien dat zĳ op zichzelf ge-
nomen dieren zĳn.p 19 Want er
is een afloop met betrekking tot
de mensenzonen en een afloop
met betrekking tot de dieren, en
zĳ hebben dezelfde afloop.q Zoals
de

´
e

´
en sterft, zo sterft de ander,r

en zĳ allen hebben slechts
´
e

´
en

geest,s zodat er geen superiori-
teit is van de mens over het dier,
want alles is ĳdelheid. 20 Allen
gaan naar

´
e

´
en plaats.t Zĳ zĳn al-

len uit het stof ontstaan,u en zĳ
keren allen tot het stof terug.v

21 Wie weet of de geest van de
mensenzonen opstĳgt naar bo-
ven en of de geest van de dieren
neerwaarts daalt naar de aarde?w

22 En ik heb gezien dat er niets
beters is dan dat de mens zich
verheugt in zĳn werken,a want
dat is zĳn deel; want wie zal hem
erbĳ halen om datgene te zien
wat na hem zal zĳn?b

4 En ik voor mĳ wendde mĳ
omalle dadenvan onderdruk-

kingc te kunnen zien die onder de
zon worden bedreven, en zie! de
tranen der onderdrukten,d maar
zĳ hadden geen trooster;e en aan
de zĳde van hun onderdrukkers
was macht, zodat zĳ geen troos-
ter hadden. 2 En ik prees de
doden, die reeds gestorven wa-
ren, gelukkig boven de levenden,
die nog in leven waren.f 3 Dus
beter af dan die beiden [is] de-
gene die nog niet tot bestaan is
gekomen,g die het rampspoedige
werk dat onder de zon wordt ge-
daan, niet heeft gezien.h

4 En ikzelf heb al het harde
werk en al de bedrevenheid in
het werk gezien,i dat het de wed-
ĳver betekent van de een tegen-
over de ander;j ook dit is ĳdel-
heid en een najagen van de wind.

5 De verstandeloze vouwt zĳn
handenk en eet zĳn eigen vlees.l

6 Beter is een handvol rust dan
twee handen vol hardwerk en na-
jagen van de wind.m

7 Ik voormĳwenddemĳ omde
ĳdelheid onder de zon te kunnen
zien: 8 Er bestaat er

´
e

´
en, maar

geen tweede;n ook heeft hĳ geen
zoon of broeder,o maar er is geen
eind aan al zĳn harde werk. Ook
worden zĳn ogen zelf niet verza-
digd van rĳkdom:p „En voor wie
werk ik hard en laat ik het mĳn
ziel ontbreken aan goede din-
gen?”q Ook dit is ĳdelheid, en het
is een rampspoedige bezigheid.r

9 Twee zĳn beter dan
´
e

´
en,s om-

dat zĳ een goede beloning hebben
voor hun harde werk.t 10 Want
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indien een van hen zou vallen,
kan de ander zĳn metgezel op-
richten.a Maar hoe zal het zĳn
met slechts de ene die valt, wan-
neer er geen ander is om hem op
te richten?b

11 Indien er bovendien twee te
zamen neerliggen, dan zullen zĳ
stellig warm worden; maar hoe
kan slechts

´
e

´
en warm blĳven?c

12 En indien iemand
´
e

´
en die al-

leen is zou kunnen overweldi-
gen, zouden twee te zamen te-
gen hem kunnen standhouden.d

En een drievoudig snoer kan niet
zo snel in twee

¨
en getrokken wor-

den.

13 Beter is een behoeftig maar
wĳs kinde dan een oudemaar ver-
standeloze koning,f die niet ge-
noeg teweten is gekomen omzich
nog langer te laten waarschu-
wen.g 14 Want hĳ is zowaar uit
het gevangenhuis gekomen om
koning te worden,h alhoewel hĳ
onder diens koningschap als een
onbemiddeld persoon was gebo-
ren.i 15 Ik heb alle levenden
gezien die er onder de zon rond-
lopen, [hoe het gaat] met het kind,
dat tweede is, dat opstaat in de
plaats van de ander.j 16 Er is
geen eind aan al het volk, aan al-
len voor wier aangezicht hĳ zich
bevond;k ook zullen de mensen
later zich niet over hem verheu-
gen,l want ook dit is ĳdelheid en
een najagen van de wind.m

5 Behoed uw voetenn telkens
als gĳ naar het huis van de

[ware] God gaat; en laat er veel-
eer worden genaderd om te ho-
reno dan om een slachtoffer te
geven, zoals de verstandelozen
doen,p want zĳ zĳn zich er niet
van bewust dat zĳ kwaad doen.q

2 Haast u niet met betrekking
tot uw mond; en wat uw hartr be-
treft, laat het niet haastig zĳn om
eenwoord uit te brengenvoor het
aangezicht van de [ware] God.s

Want de [ware] God is in de he-
mel,t maar gĳ zĳt op de aarde.
Daarom dienen uw woorden wer-
kelĳk weinig te zĳn.u 3 Want
een droom komt stellig vanwege

een overvloed aan bezigheid,a en
de stem van een verstandeloze
vanwege de overvloed van woor-
den.b 4 Telkens wanneer gĳ een
gelofte aan God doet, aarzel niet
die te betalen,c want er is geen be-
hagen in de verstandelozen.d Wat
gĳ plechtig belooft, betaal dat.e

5 Het is beter dat gĳ niet plech-
tig belooft,f dan dat gĳ plechtig
belooft en niet betaalt.g 6 Laat
niet toe dat uw mond uw vlees
doet zondigen,h en zeg niet voor
het aangezicht van de engeli dat
het een vergissing was.j Waarom
zou de [ware] God verontwaar-
digd worden wegens uw stem en
het werk van uw handen teniet
moeten doen?k 7 Want wegens
een overvloed [aan bezigheid] zĳn
er dromen,l en er zĳn ĳdelheden
en woorden in overvloed. Maar
vrees de [ware] God zelf.m

8 Indien gĳ enige onderdruk-
king van de onbemiddelde en
het gewelddadig wegnemen van
rechtn en van rechtvaardigheid
ziet in een rechtsgebied, verbaas
u niet over de aangelegenheid,o

want iemand die hoger is dan de
hogep waakt,q en er zĳn er die
hoog boven hen zĳn.

9 Ook is het voordeel van de
aarde onder hen allen;r de koning
zelf is gediend voor een veld.s

10 Iemand die enkel het zilver
liefheeft, zalvan zilver niet verza-
digd worden, noch wie maar ook
die rĳkdom liefheeft, van inkom-
sten.t Ook dit is ĳdelheid.u

11 Wanneer goede dingen vele
worden, worden degenen die er-
van eten stellig vele.v En welk
voordeel is er voor de voortreffe-
lĳke bezitter ervan, dan [er] met
zĳn ogen [naar] te kĳken?w

12 Zoet is de slaapx van degene
die dient, of hĳ nu weinig of veel
eet; maar de overvloed die de
rĳke toebehoort, staat hem niet
toe te slapen.
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13 Er bestaat een ernstige
rampspoed die ik onder de zon
heb gezien: rĳkdom die wordt be-
waard voor de voortreffelĳke be-
zitter ervan tot zĳn rampspoed.a

14 En die rĳkdom is vergaanb we-
gens een rampspoedige bezigheid,
en hĳ is vader geworden van een
zoon terwĳl er volstrekt niets in
zĳn hand is.c

15 Juist zoals menuit zĳn moe-
ders buik is voortgekomen, zal
men naakt weer heengaan,d juist
zoals men gekomen is; en men
kan volstrekt niets wegdragene

voor zĳn harde werk, dat hĳ met
zĳn hand kan meenemen.

16 En ook dit is een ernstige
rampspoed: precies zoals men ge-
komen is, zo zal men heengaan;
en welk voordeel is er voor dege-
ne die hard blĳft werken voor de
wind?f 17 Ookeet hĳ al zĳn da-
gen in de duisternis zelf, met heel
veel ergernis,g met ziekte zĳner-
zĳds en [reden tot] verontwaardi-
ging.

18 Zie! Het beste dat ik voor
mĳ heb gezien, dat uitstekend
is, is dat men eet en drinkt en
het goede ziet voor al zĳn harde
werkh waarmee hĳ hard werkt
onder de zon gedurende het ge-
tal van zĳn levensdagen die de
[ware] God hem gegeven heeft,
want dat is zĳn deel. 19 Ja, ie-
der mens aan wie de [ware] God
rĳkdomen stoffelĳkebezittingen
heeft gegeven,i die heeft hĳ zelfs
gemachtigd ervan te etenj en zĳn
deel weg te dragen en zich in
zĳn harde werk te verheugen.k

Dit is de gave Gods.l 20 Want
niet vaak zal hĳ aan zĳn levens-
dagen denken, omdat de [ware]
God [hem] bezighoudt met dat
wat zĳn hart verheugt.m

6 Er bestaat een rampspoed die
ik heb gezien onder de zon, en

die komt veelvuldig voor onder
de mensheid: 2 een man aanwie
de [ware] God rĳkdom en stoffe-
lĳke bezittingen en heerlĳkheid
geeftn en die, voor zĳn ziel, geen
gebrek heeft aan ook maar iets
waarnaar zĳn verlangen uitgaat,o

en toch stelt de [ware] God hem
niet in staat ervan te eten,a hoe-
wel het kan zĳn dat louter een
buitenlanderb ervan eet. Dit is
ĳdelheiden het is een kwade ziek-
te. 3 Indien een man honderd-
maal vader zou worden,c en hĳ
vele jaren zou leven, zodat de da-
gen van zĳn jaren talrĳk zouden
worden,d maar zĳn eigen ziel niet
wordt verzadigd van goede din-
gene en zelfs het graf hem niet ten
deel is gevallen,f moet ik zeggen
dat een te vroeg geborene beter af
is dan hĳ.g 4 Want tevergeefs is
die gekomen en in duisternis gaat
hĳ heen, en met duisternis zal
zĳn eigen naam worden bedekt.h

5 Ook de zon heeft hĳ niet gezien,
noch gekend.i Deze heeft meer
rust dan de eerste.j 6 Veronder-
stel zelfs eens dat hĳ al tweemaal
duizend jaar heeft geleefd en hĳ
toch het goede niet heeft gezienk

— gaat niet iedereen naar slechts
´
e

´
en plaats?l

7 Al het harde werk van de
mensheid is voor hun mond,m

maar zelfs hun eigen ziel wordt
niet gevuld. 8 Want wat heeft
de wĳze voor op de verstande-
loze?n Wat heeft de ellendige er-
aan, dat hĳ weet hoe hĳ in te-
genwoordigheid van de levenden
moet wandelen? 9 Beter is het
zien van de ogen dan het rond-
wandelen van de ziel.o Ook dit is
ĳdelheid en een najagen van de
wind.p

10 Wat er ook geworden is,
daarvan is de naam reeds uitge-
sproken, en het is bekend gewor-
den wat de mens is;q en hĳ kan
zĳn zaak niet bepleiten tegen-
over iemand die sterker is dan
hĳ.r

11 Omdat er veel dingen be-
staan die veel ĳdelheid veroorza-
ken,s wat voor voordeel heeft een
mens? 12 Want wie weet wat
voor goeds een mens in het leven
heeftt gedurende het getal der da-
gen van zĳn ĳdele leven, wanneer
hĳ ze doorbrengt als een scha-
duw?u Want wie kan de mens ver-
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tellenwat er na hem zal gebeuren
onder de zon?a

7 Een naam is beter dan goe-
de olie,b en de dag des doods

dan de dag dat iemand geboren
wordt.c 2 Het is beter te gaan
naar het huis van rouw dan te
gaan naar het huis van feestge-
lag,d want dat is het einde van
de gehele mensheid; en de leven-
de dient [het] ter harte te nemen.
3 Wrevel is beter dan lachen,e

want door de verstoordheid van
het aangezicht wordt het hart be-
ter.f 4 Het hart van de wĳzen is
in het huis van rouw,g maar het
hart van de verstandelozen is in
het huis van verheuging.h

5 Het is beter de bestraffing
van een wĳze te horeni dan de
mante zĳn die het liedvan de ver-
standelozen hoort.j 6 Want als
het geluid van doorns onder de
pot, zo is het gelach van de ver-
standeloze;k en ook dit is ĳdel-
heid. 7 Want louter onderdruk-
king kan een wĳze waanzinnig
doen handelen,l en een geschenkm

kan het hart te gronde richten.n

8 Beter is het einde naderhand
van een zaak dan het begin er-
van.o Beter iemand die geduldig
is dan iemand die hoogmoedig
van geest is.p 9 Haast u niet in
uw geest om ge

¨
ergerd te raken,q

want ergernis rust in de boezem
der verstandelozen.r

10 Zeg niet: „Waarom is het
geschied dat de vroegere dagen
beter zĳn gebleken dan deze?”,s

want het is niet uit wĳsheidt dat
gĳ hiernaar hebt gevraagd.

11 Wĳsheid samen met een
erfdeel is goed en werpt voor-
deel af voor hen die de zon zien.u

12 Want wĳsheid is tot bescher-
mingv [evenals] geld tot bescher-
ming is;w maar het voordeel van
kennis is, dat dew

´
ı
´
jsheid haar be-

zitters in het leven houdt.x

13 Zie het werky van de [ware]
God, want wie kan recht maken
wat hĳ krom heeft gemaakt?z

14 Betoon u op een goede dag
welgemoed,a en zie op een ramp-

spoedige dag dat de [ware] God
ook deze evenzeer heeft gemaakt
als die,a met de bedoeling dat de
mensheid volstrekt niets na zich
kan ontdekken.b

15 Alles heb ik gezien geduren-
de mĳn ĳdele dagen.c Er bestaat
de rechtvaardige die omkomt in
zĳn rechtvaardigheid,d en er be-
staat de goddeloze die lang blĳft
in zĳn slechtheid.e

16 Word niet al te rechtvaar-
dig,f en betoon u niet boven-
mate wĳs.g Waarom zoudt gĳ
verwoesting over uzelf brengen?h

17 Wees niet al te goddeloos,i en
word niet dwaas.j Waarom zoudt
gĳ sterven als het uw tĳd niet
is?k 18 Het is beter dat gĳ het
ene zoudt vastgrĳpen, maar trek
ook van het andere uw hand niet
af;l want hĳ die God vreest, zal
met dat alles vrĳuit gaan.m

19 De wĳsheid zelf is voor de
wĳze sterker dan tien machtheb-
bers die zich in een stad hebben
bevonden.n 20 Want er is geen
mens rechtvaardig op de aarde,
die voortdurend doet wat goed is
en niet zondigt.o

21 Geef ook uw hart niet aan
alle woorden die de mensen zoal
spreken,p opdat gĳ uw knecht
geen kwaad over u hoort afsme-
ken.q 22 Want uw eigen hart
weet maar al te goed de vele ma-
len zelfs dat gĳ, ja gĳ, kwaadover
anderen hebt afgesmeekt.r

23 Dit alles heb ik met wĳs-
heid beproefd. Ik zei: „Ik wil wĳs
worden.” Maar ze was verre van
mĳ.s 24 Wat geworden is, is ver
weg en buitengewoon diep. Wie
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kan het doorgronden?a 25 Ik
voor mĳ wendde mĳ, ja, mĳn
hart deed dit,b om wĳsheid en de
grond der dingen te weten te ko-
men en na te vorsen en te zoe-
ken,c en om de goddeloosheid
van onverstand en de dwaasheid
van waanzin te leren kennen;d

26 en ik ontdekte: Bitterder dan
de doode [vond ik] de vrouw die
zelf vangnetten is en wier hart
sleepnetten is [en] wier handen
boeien zĳn.f Men is goed voor
het aangezicht van de [ware] God
indien men aan haar ontkomt,
maar men zondigt indien men
door haar wordt gevangen.g

27 „Zie! Dit heb ik gevonden,”
zei de bĳeenbrenger,h „het een bĳ
het ander [genomen], om de slot-
som te vinden,i 28 die mĳn ziel
voortdurend heeft gezocht, maar
ik niet heb gevonden. E

´
en man

uit duizend heb ik gevonden,j

maar een vrouw onder al dezen
heb ik niet gevonden.k 29 Zie!
Slechts dit heb ik gevonden, dat
de [ware] God de mensheid op-
recht heeft gemaakt,l maar zĳzelf
hebben veel plannen bedacht.”m

8 Wie is als de wĳze?n En wie
kent de uitlegging van een

zaak?o Het is ’s mensen wĳsheid
die zĳn aangezicht doet stralen,
en zelfs de strengheid van zĳn
aangezicht wordt veranderd [ten
goede].p

2 Ik [zeg]: „Houd u aan het be-
v

´
el van de koning,q en dat uit

eerbied voor de eed van God.r

3 Haast u niet, opdat gĳ vanvoor
zĳn aangezicht kunt weggaan.s

Neem geen stelling in een slech-
te zaak.t Want al wat hem be-
haagt [te doen], zal hĳ doen,u

4 want het woord van de koning
is de heersende macht;v en wie
kan tot hem zeggen: ’Wat doet
gĳ?’”

5 Hĳ die het gebod onderhoudt,
zal geen rampspoed ervaren,w en
het wĳze hart zal zowel tĳd als
oordeel kennen.x 6 Want voor
elke aangelegenheid bestaat er
een tĳd en oordeel,y omdat de

rampspoedvan de mensheidover-
vloedig is over hen.a 7 Want
niemand weet wat er komen zal,b

want wie kan hem vertellen hoe
het precies komen zal?

8 Geen mens heeft macht over
de geest, om de geest tegen te
houden;c noch is er enige heer-
sende macht op de dag van de
dood;d noch is er enig verlof tĳ-
dens de oorlog.e En goddeloosheid
zal geen ontkoming verschaffen
aan hen die zich eraan overge-
ven.f

9 Dit alles heb ik gezien, en
mĳn hart legde zich toe op ieder
werk dat onder de zon is ge-
daan, [gedurende] de tĳd dat de
ene mens over de andere mens
heeft geheerst tot diens nadeel.g

10 Doch hoewel dit zo is, heb
ik de goddelozen begraven zien
worden,h hoe zĳ binnenkwamen
en hoe zĳ uit de heilige plaatsi

zelf plachten weg te gaan en dan
vergeten werden in de stad waar
zĳ zo gehandeld hadden.j Ook dit
is ĳdelheid.

11 Omdat het vonnis over een
slecht werk niet spoedig is vol-
trokken,k daarom is het hart der
mensenzonen in hen er volko-
men op gericht kwaad te doen.l

12 Hoewel een zondaar misschien
honderdmaal kwaad doetm en lan-
ge tĳd blĳft zoals hĳ verkiest,
ben ik mĳ er toch ook van be-
wust dat het goed zal aflopen met
hen die de [ware] God vrezen,n

omdat zĳ hem hebben gevreesd.o

13 Maar het zal volstrekt niet
goed aflopen met de goddeloze,p

noch zal hĳ zĳn dagen verlengen,
die als een schaduw zĳn,q omdat
hĳ God niet vreest.r

14 Er bestaat een ĳdelheid die
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zich op de aarde voltrekt, dat er
rechtvaardigen bestaan die het
gaat als betrof het het werk van
de goddelozen,a en er bestaan
goddelozen die het gaat als betrof
het het werk van de rechtvaardi-
gen.b Ik zei dat ook dit ĳdelheid is.

15 En ik voor mĳ liet mĳ prĳ-
zend uit over de verheuging,c om-
dat de mens niets beters onder
de zon heeft dan te eten en te
drinken en zich te verheugen,
en dat dit hem dient te vergezel-
len bĳ zĳn harde werk geduren-
de de dagen van zĳn levend die
de [ware] God hem onder de zon
heeft gegeven.e 16 In overeen-
stemming hiermee legde ik mĳn
hart erop toef wĳsheid te kennen
en de bezigheid te zien die op
de aarde wordt verricht,g omdat
er iemand is die geen slaap ziet
met zĳn ogen, noch overdag noch
’s nachts.h

17 En ik zag al het werk van de
[ware] God,i hoe de mensen niet
in staat zĳn het werk dat onder de
zon is gedaan, te doorgronden;j

hoezeer de mensen ook hard blĳ-
ven werken om te zoeken, toch
doorgronden zĳ het niet.k En ook
al zouden zĳ zeggen dat zĳ wĳs
genoeg zĳn om het te weten,l zĳ
zouden niet in staat zĳn het te
doorgronden.m

9 Want ik nam dit alles ter har-
te, ja, om dit alles uit te vor-

sen,n dat de rechtvaardigen en de
wĳzen en hun werken in de hand
van de [ware] God zĳn.o De men-
sen zĳn zich niet bewust van het-
zĳ al de liefde of de haat die er
v

´
o

´
or henwas.p 2 Allen zĳn het-

zelfde in wat allen hebben.q E
´
en

afloopr is er voor de rechtvaardi-
ges en de goddeloze,t de goede en
de reine en de onreine, en degene
die slachtoffers brengt en dege-
ne die geen slachtoffers brengt.
De goede is hetzelfde als de zon-
daar;u degene die zweert is het-
zelfde als al wie bevreesd is ge-
weest voor een gezworen eed.v

3 Dit is hetgeen rampspoedig is
in alles wat er onder de zon is

gedaan, dat, omdat er
´
e

´
en af-

loop voor allen is,a het hart van
de mensenzonen ook vol slecht-
heid is;b en er is waanzinc in hun
hart tĳdens hun leven, en daarna
— naar de doden!d

4 Wantmet betrekking tot een
ieder die met alle levenden ver-
enigd is, bestaat er vertrouwen,
omdat een levende honde beter af
is dan een dode leeuw.f 5 Want
de levenden zĳn zich ervan be-
wust dat zĳ zullen sterven;g maar
wat de doden betreft, zĳ zĳn zich
van helemaal niets bewust,h ook
hebben zĳ geen loon meer, want
de gedachtenis aan hen is verge-
ten.i 6 Ook hun liefde en hun
haat en hun jaloezie zĳn reeds
vergaan,j en zĳ hebben tot onbe-
paalde tĳd geen deel meer aan iets
wat onder de zon moet worden ge-
daan.k

7 Ga, eet uw voedsel met ver-
heuging en drink uw wĳn met
een vrolĳk hart,l want de [ware]
God heeft reeds een welgeval-
len gevonden aan uw werken.m

8 Laten uw kleren bĳ iedere ge-
legenheid wit blĳken te zĳn,n en
laat olie niet ontbreken op uw
hoofd.o 9 Zie het leven met de
vrouw die gĳ liefhebt,p al de da-
gen van uw ĳdele leven die Hĳ u
gegeven heeft onder de zon, alle
dagen van uw ĳdelheid, want dat
is uw deel in het levenq en in
uw harde werk waarmee gĳ hard
werkt onder de zon. 10 Alles
wat uw hand te doen vindt, doe
dat met uw kr

´
acht,r want er is

geen werk noch overleg noch
kenniss noch wĳsheidt in Sje _o _ol,u

de plaats waarheen gĳ gaat.v

11 Ik wendde mĳ om te zien
onder de zon dat niet de snel-
len de wedloop hebben,w noch de
sterken de strĳd,x noch ook de
wĳzen het voedsel hebben,y noch
ook de verstandigen de rĳkdom
hebben,z noch zelfs zĳ die kennis
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bezitten de gunst hebben;a want
tĳd en onvoorziene gebeurtenis-
sen treffen hen allen.b 12 Want
de mensc weet ook zĳn tĳd niet.d

Net als vissen die worden gevan-
gen in een boos net,e en als vo-
gels die worden gevangen in een
klapnet,f zo worden ook de men-
senzonen verstrikt op een ramp-
spoedige tĳd,g wanneer die hen
plotseling overvalt.h

13 Ook dit zag ik met betrek-
king tot wĳsheid onder de zon
— en het was groots voor mĳ:
14 Er was een kleine stad, en
de mannen daarin waren weini-
ge; en er kwam een groot ko-
ning naar toe, en hĳ omsingelde
haar en bouwde grote vestin-
gen tegen haar.i 15 En daarin
werd een man gevonden, behoef-
tig [maar] wĳs, en die verschafte
de stad ontkoming door zĳn wĳs-
heid.j Maar geen mens dacht nog
aan die behoeftige man.k 16 En
ik voor mĳ zei: „Wĳsheid is beter
dan kracht;l toch wordt de wĳs-
heid van de behoeftige veracht,
en naar zĳn woorden wordt niet
geluisterd.”m

17 De woorden van de wĳzen
in rust [gesproken], vinden meer
gehoorn dan het geschreeuw van
iemand die heerst onder verstan-
delozen.o

18 Wĳsheid is beter dan strĳd-
werktuigen, en slechts

´
e

´
en zon-

daar kan veel goeds tenietdoen.p

10 Dode vliegen doen de olie
van de zalfbereiderq stin-

ken, opborrelen. [Zo] werkt een
weinig dwaasheid bĳ iemand die
kostbaar is wegens wĳsheid en
heerlĳkheid.r

2 Het hart van de wĳze is aan
zĳn rechterzĳde,s maar het hart
van de verstandeloze aan zĳn
linkerzĳde.t 3 En welke weg de
dwaas ook bewandelt,u zĳn eigen
hart ontbreekt, en hĳ zegt stellig
tot iedereen dat hĳ dwaas is.v

4 Indien de geest van een heer-
ser tegen u zou oprĳzen, verlaat
uw eigen plaats niet,w want de
kalmte zelf verzacht grote zon-
den.x

5 Er bestaat iets rampspoedigs
dat ik onder de zon heb gezien,
zoals wanneer er een fouta uit-
gaat vanwege de machthebber:b

6 Dwaasheid is in veel hoge po-
sities gezet,c maar de rĳken zelf
blĳven slechts in een lage staat
verkeren.

7 Ik heb knechten te paard
gezien maar vorsten die net als
knechten op de aarde liepen.d

8 Hĳ die een kuil graaft, zal er
zelf regelrecht in vallen;e en hĳ
die door een stenen muur heen
breekt, een slang zal hem bĳten.f

9 Hĳ die stenen uit de groeve
haalt, zal zich eraan bezeren. Hĳ
die houtblokken klooft, zal daar-
bĳ voorzichtigheid moeten be-
trachten.g

10 Indien een ĳzeren werktuig
stomp is geworden en iemand de
snede ervan niet heeft gewet,h

dan zal hĳ zĳn eigenvitale krach-
ten aanwenden. Zo betekent het
aanwenden van wĳsheid met het
oog op succes, voordeel.i

11 Indien de slang bĳt zonder
dat er een bezwering volgt,j dan
is er geen voordeel voor degene
die de tong laat gaan.

12 De woorden uit de mond van
de wĳze betekenen gunst,k maar
de lippen van de verstandeloze
verzwelgen hem.l 13 Het begin
van de woorden uit zĳn mond is
dwaasheid,m en het einde nader-
hand uit zĳn mond is rampspoe-
dige waanzin. 14 En de dwaas
spreekt veel woorden.n

De mens weet niet wat er zal
komen; en dat wat na hem zal
komen, wie kan het hem vertel-
len?o

15 Het harde werk van de ver-
standelozen mat hen af,p want
niet

´
e

´
en is te weten gekomen hoe

naar de stad te gaan.q

16 Hoe zal het met u zĳn,
o land, wanneer uw koning een
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knaap isa en uw eigen vorsten
zelfs ’s morgens blĳven eten?
17 Gelukkig zĳt gĳ, o land, wan-
neer uw koning de zoon van ede-
len is enuweigenvorsten te rech-
ter tĳd eten om zich te sterken,
niet louter om te drinken.b

18 Door grote luiheid zakt het
balkwerk door, en door het laten
hangen van de handen lekt het
huis.c

19 Brood is voor het lachen van
de werkers, en de wĳn zelf ver-
blĳdt het leven;d maar geld is dat-
gene wat weerklank vindt in al-
les.e

20 Smeek zelfs in uw slaapka-
mer geen kwaad af over de koning
zelf,f en smeek in de binnenka-
mers waar gĳ neerligt geen kwaad
af over een rĳke;g want een vlie-
gend schepsel van de hemel zal
het geluid overbrengen, en iets
dat vleugels bezit, zal de zaak
vertellen.h

11 Zend uw brood uiti op de
oppervlakte van de wate-

ren,j want na verloop van vele
dagen zult gĳ het terugvinden.k

2 Geef een deel aan zeven, of zelfs
aan acht,l want gĳ weet niet wel-
ke rampspoed op de aarde zal ge-
schieden.m

3 Indien de wolken gevuld zĳn
[met water], gieten ze louter stort-
regen uit op de aarde;n en in-
dien een boom naar het zuiden
valt of indien [hĳ] naar het noor-
den [valt], op de plaats waar de
boomo valt, daar zal hĳ blĳken te
zĳn.

4 Hĳdie op dewind let, zal niet
zaaien; en hĳ die naar de wolken
ziet, zal niet oogsten.p

5 Evenmin als gĳ u ervan be-
wust zĳt wat de weg van de geest
is in de beenderen in de buik van
haar die zwanger is,q zo ook kent
gĳ het werk van de [ware] God
niet, die alle dingen doet.r

6 Zaai in de morgen uw zaad
en laat tot de avond uw hand niet
rusten;s want gĳ weet niet waar
dit succes zal hebben,t hetzĳ hier

of daar, of dat beide even goed
zullen zĳn.

7 Het licht is ook zoet, en het
is goed voor de ogen de zon te
zien;a 8 want al leeft een mens
zelfs vele jaren, laat hĳ zich in
die alle verheugen.b En laat hĳ
denken aan de dagen van duis-
ternis,c hoewel die vele zouden
kunnen zĳn; elke [dag] die is ge-
komen, is ĳdelheid.d

9 Verheug u,e jonge man, in uw
jeugd, en laat uw hart u goed
doen in uw jongelingsdagen, en
wandel in de wegen van uw hart
en naar de dingen die uw ogen
zien.f Maar weet dat de [ware]
God u wegens dit alles in het ge-
richt zal brengen.g 10 Verwĳder
daarom kommer uit uw hart, en
weer rampspoed van uw vlees;h

want jeugd en de bloei des levens
zĳn ĳdelheid.i

12 Gedenk nu uw Grootse
Schepperj in uw jongelings-

dagen,k voordat de rampspoedi-
ge dagen gaan komen,l of de ja-
ren zĳn aangebroken waarin gĳ
zult zeggen: „Ik heb er geen beha-
gen in”;m 2 voordat de zon en
het licht en de maan en de ster-
ren duister worden,n en de wol-
ken zĳn teruggekeerd, daarna de
stortregen; 3 op de dag dat de
bewakers van het huiso beven, en
demannenvanvitale kracht zich
hebben gekromd,p en de maal-
stersq zĳn opgehouden met wer-
ken omdat zĳ weinige zĳn gewor-
den, en de vrouwen die door de
vensters zienr het duister hebben
gevonden; 4 en de deuren naar
de straat zĳn gesloten,s wanneer
het geluid van de molen zwak
wordt,t en men opstaat op het ge-
luid van een vogel, en alle doch-
ters van het lied gedempt klin-
ken.u 5 Ook zĳn zĳ alleen al
voor wat hoog is bevreesd gewor-
den, en er zĳn verschrikkingen
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cccdccc

1 Het subliemste lied,a dat van
S _alomo is:b 2 „Hĳ kusse mĳ

met de kussen van zĳn mond,c

want uw liefkozingen zĳn beter
danwĳn.d 3 Goedvan geur zĳn
uw oli

¨
en.e Als een olie die wordt

uitgegoten is uw naam.f Daar-
om hebben meisjes, ja zĳ, u lief-
gehad. 4 Trek mĳ met u mee;g

laten wĳ hard lopen. De koning
heeft mĳ in zĳn binnenkamers
gebracht!h Latenwĳ toch blĳ zĳn
en ons in u verheugen. Laten wĳ
toch meer van uw liefkozingen
gewagen dan van wĳn.i Terecht
hebben zĳ u liefgehad.j

5 Een zwart meisje ben ik, maar
lieflĳk, o GIJ dochters van Jer _uza-
lem,k als de tenten van K _edar,l [en

toch] als de tentkledena van S _alo-
mo. 6 Kĳkt niet naar mĳ omdat
ik zwartachtig ben, want de zon
heeft mĳ in het oog gekregen. De
zonen van mĳn eigen moeder wer-
den toornig op mĳ; zĳ stelden mĳ
aan tot bewaakster van de wĳn-
gaarden, [hoewel] ik mĳn wĳn-
gaard,b een die van mĳ was, niet
heb bewaakt.

7 Zegmĳ toch, o gĳ diemĳn ziel
heeft liefgehad,c waar gĳ weidt,d

waar gĳ op de middag de kudde
doet neerliggen. Waarom toch zou
ik als een in rouwgewaad gehulde
vrouw worden bĳ de kudden van
uw metgezellen?”

c 1Sa 18:20; Jes 5:1; d Hgl 6:3; Jo 10:11; Opb 7:17.
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op de weg. En de amandelboom
draagt bloesems,a en de sprink-
haan sleept zich voort, en de kap-
perbes springt open, omdat de
mens op weg is naar zĳn huis
dat van lange duur zal zĳnb en
de weeklagers zĳn rondgegaan op
de straat;c 6 voordat het zilve-
ren koord wordt verwĳderd, en de
gouden schaal wordt verbrĳzeld,d

en de kruik bĳ de bron wordt ge-
broken, en het scheprad voor de
regenput verbrĳzeld is. 7 Dan
keert het stof terug tot de aar-
de,e net zoals het geweest is, en
de geestf zelf keert terug tot de
[ware] God,g die hem gegeven
heeft.h

8 „De grootste ĳdelheid!”, zei
de bĳeenbrenger,i „Alles is ĳdel-
heid.”j

9 En behalve dat de bĳeenbren-
ger wĳs was geworden,k onder-
wees hĳ ook het volk voortdurend
in kennis,l en hĳ dacht diep na
en stelde een grondig onderzoek
in,m om veel spreuken welgeor-
dend samen te stellen.n 10 De
bĳeenbrenger zocht de verrukke-
lĳke woorden te vindeno en het

schrĳven van juiste woorden van
waarheid.a

11 De woorden van de wĳzen
zĳn als ossenprikkels,b en net als
ingeslagen spĳkersc zĳn zĳ die
zich wĳden aan verzamelingen
[van zinspreuken]; ze zĳn gege-
ven door

´
e

´
en herder.d 12 Aan-

gaande al wat hierbuiten ligt,
mĳn zoon, laat u waarschuwen:
Aan het maken van veel boeken
komt geen eind, en veel toewĳ-
ding [eraan] is afmattend voor
het vlees.e

13 Het slot van de zaak, nu al-
les is gehoord, is: Vrees de [ware]
Godf en onderhoud zĳn geboden.g

Want dit is de gehele [verplich-
ting] van de mens. 14 Want de
[ware] God zelf zal elk soort van
werk in het gericht brengen met
betrekking tot alles wat verbor-
gen is, [om te zien] of het goed is
of slecht.h
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8 „Indien gĳ het zelf niet weet,
o gĳ schoonste onder de vrou-
wen,a ga er dan zelf op uit in de
sporen van de kudde en weid uw
geitjes naast de verblĳven van de
herders.”

9 „Met eenmerrie vanmĳ voor
de wagens van Farao heb ik u
vergeleken,b o mĳn metgezellin.c

10 Uw wangen zĳn lieflĳk tussen
de haarvlechten, uw hals in een
kralensnoer.d 11 Gouden ringe-
tjes zullenwĳ voor u maken,e met
zilveren knopjes.”

12 „Zolang de koning aan zĳn
ronde tafel is, heeft mĳn eigen
nardusf zĳn geur afgegeven.g

13 Als een zakjemirreh ismĳmĳn
beminde; tussen mĳn borsteni zal
hĳ overnachten. 14 Als een tros
hennaj is mĳ mĳn beminde, tussen
de wĳngaarden van En-G _edi.”k

15 „Zie! Gĳ zĳt schoon, o mĳn
metgezellin.l Zie! Gĳ zĳt schoon.
Uw ogen zĳn [als die der] dui-
ven.”m

16 „Zie! Gĳ zĳt schoon,n mĳn
beminde, ook aangenaam. Ook
is onze divano er een van lover.
17 De balken van ons prachtige
huis zĳn ceders,p onze dakspar-
ren jeneverbomen.

2 Niets dan een saffraanq van
de kustvlakter ben ik, een le-

lie van de laagvlakten.”s

2 „Als een lelie tussen doornig
onkruid, zo is mĳn metgezellin
onder de dochters.”t

3 „Als een appelboomu onder
de bomen van het woud, zo is
mĳn beminde onder de zonen.v

Zĳn schaduw heb ik hartstochte-
lĳk begeerd, en daar heb ik mĳ
neergezet, en zĳn vrucht is zoet
geweest voor mĳn gehemelte.
4 Hĳ heeft mĳ in het wĳnhuis
gebracht,w en zĳn banierx over
mĳ was liefde.y 5 Verkwikt mĳ
met rozĳnenkoeken,z sterkt mĳ
met appels; want ik ben ziek van
liefde.a 6 Zĳn linkerhand is on-
der mĳn hoofd; en zĳn rechter-
hand — die omhelst mĳ.b 7 Ik
heb U onder een eed gesteld,c

o dochters van Jer _uzalem, bĳ de

vrouwtjesgazellena of bĳ de hin-
denb van het veld, dat GIJ niet
tracht liefde [in mĳ] op te wek-
ken of wakker te roepen totdat
ze zich [daartoe] geneigd voelt.c

8 Het geluid van mĳn bemin-
de!d Zie! Deze komt,e klimmend
over de bergen, springend over de
heuvels. 9 Mĳn beminde gelĳkt
een gazellef of het hertenjong.
Zie! Deze staat achter onze muur,
kĳkt met gespannen aandacht
door de vensters, blikt door de
tralies.g 10 Mĳn beminde heeft
het woord genomen en tot mĳ
gezegd: ’Sta op, gĳ metgezellin
van mĳ, mĳn schone,h en kom
mee.i 11 Want zie! de regentĳdj

is al verstreken, de stortregen
is al voorbĳ, die is heengegaan.
12 De bloesems zĳn al in het land
verschenen,k ja, de tĳd voor het
snoeien van de wĳnstokkenl is
aangebroken, en de stem van de
tortelduifm is al in ons land ge-
hoord. 13 Wat de vĳgenboomn

betreft, die heeft een rĳpe kleur
voor zĳn vroege vĳgeno gekre-
gen; en de wĳnstokken staan in
bloei, ze hebben [hun] geur ge-
geven. Sta op, kom, o mĳn metge-
zellin,p mĳn schone, en kom mee.
14 O mĳn duifq in de schuilhoe-
kenvan de steile rots, in de schuil-
plaats van de steile weg, toon mĳ
uw gedaante,r laat mĳ uw stem
horen, want uw stem is aange-
naamenuw gedaante is lieflĳk.’”s

15 „Grĳpt voor ons de vossen,t

de kleine vossen die schade aan
de wĳngaarden toebrengen, daar
onzewĳngaarden immers in bloei
staan.”u

16 „Mĳn beminde is van mĳ en
ik ben van hem.v Hĳ weidtw tus-
sen de lelies.x 17 Totdat de dag
ademt en de schaduwen zĳn ge-
vloden, keer om, o mĳn beminde;
wees als de gazelley of als het her-
tenjong op de bergen der schei-
ding.
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3 Op mĳn bed in de nachten heb
ik degene gezocht die mĳn ziel

heeft liefgehad.a Ik zocht hem,
maar ik vond hem niet. 2 Laat
ik toch opstaan en rondgaan in de
stad;b laat ik op de straten en op
de openbare pleinenc degene zoe-
ken die mĳn ziel heeft liefgehad.
Ik zocht hem, maar ik vond hem
niet. 3 De wachtersd die in de
stad de ronde deden, troffen mĳ
aan: ’Hebt gĳlieden soms degene
gezien die mĳn ziel heeft liefge-
had?’ 4 Nauwelĳks was ik van
hen verder gegaan of ik vond de-
gene die mĳn ziel heeft liefgehad.
Ik greep hem vast, en ik wilde
hem niet laten gaan, totdat ik
hem in het huis van mĳn moeder
had gebracht en in de binnenka-
mer vanhaar die zwanger van mĳ
was geweest. 5 Ik heb U onder
een eed gesteld,e o dochters van
Jer _uzalem, bĳ de vrouwtjesgazel-
len of bĳ de hinden van het veld,f

dat GIJ niet tracht liefde [in mĳ]
op tewekken ofwakker te roepen
totdat ze zich [daartoe] geneigd
voelt.”g

6 „Wat komt daar op uit de wil-
dernis als rookzuilen, doorgeurd
van mirre en geurige hars,h ja,
van allerlei reukpoeder van een
handelaar?”i

7 „Zie! Het is zĳn rustbed, dat
wat S _alomo toebehoort. Zestig
sterke mannen zĳn eromheen,
uit de sterke mannen van _Is-
ra

¨
el,j 8 allen in het bezit van

een zwaard, onderwezen in oor-
logvoering, ieder met zĳn zwaard
aan zĳn dĳ vanwege de angst in
de nachten.”k

9 „Het is de draagstoel die ko-
ning S _alomo zich heeft gemaakt
van de bomen van de L _ibanon.l

10 De zuilen ervan heeft hĳ ge-
maakt van zilver, zĳn steunsels
van goud. De zitting ervan is van
roodpurpergeverfde wol, het in-
terieur ervan liefdevol ingelegd
door de dochters van Jer _uzalem.”

11 „Gaat uit en kĳkt, o GIJ doch-
ters van S _ion, naar koning S _alomo
met de kransm die zĳn moedern

voor hem gevlochten heeft op de

dag van zĳn huwelĳk en op de dag
van de verheuging van zĳn hart.”a

4 „Zie! Gĳ zĳt schoon,b o mĳn
metgezellin. Zie! Gĳ zĳt

schoon. Uw ogen zĳn [als die der]
duiven,c achter uw sluier.d Uw
haar is als een kudde geitene die
uit het bergland van G _ileadf naar
beneden zĳn komen springen.
2 Uw tanden zĳn als een kudde
pasgeschoren [ooien]g die van de
wassing zĳn opgekomen, die alle
tweelingen voortbrengen, terwĳl
geen ervan haar jongen heeft ver-
loren. 3 Uw lippen zĳn net als
een scharlaken draad, en uw spre-
ken is innemend.h Als een gra-
naatappelschĳfje zĳn uw slapen
achter uw sluier.i 4 Uw halsj is
als de torenk van D _avid, gebouwd
in lagen van steen, waaraan dui-
zend schilden zĳn gehangen, al
de ronde schildenl van de sterke
mannen. 5 Uw twee borstenm

zĳn als twee jongen, de tweeling
van een vrouwtjesgazelle, die wei-
den tussen de lelies.”n

6 „Totdat de dag ademto en de
schaduwen zĳn gevloden, zal ik
naar de berg van mirre en naar de
heuvel van geurige hars gaan.”p

7 „Gĳ zĳt in alle opzichten
schoon,q o mĳn metgezellin, en
er is geen enkel gebrek aan u.r

8 Dat gĳ met mĳ van de L _iba-
non, o bruid,s dat gĳ met mĳ van
de L _ibanont moogt komen. Dat gĳ
moogt afdalen van de top van de
_Anti L _ibanon, van de top van de
S _enir,u ja, de H _ermon,v van de ho-
len der leeuwen, van de bergen
der luipaarden. 9 Gĳ hebt mĳn
hart doen kloppen, o mĳn zuster,w

[mĳn] bruid,x gĳ hebt mĳn hart
doen kloppen door een van uw
ogen,y door

´
e

´
en hanger van uw

halsketting. 10 Hoe schoon zĳn
uw liefkozingen,z o mĳn zuster,
[mĳn] bruid! Hoeveel beter zĳn
uw liefkozingen dan wĳn, en de
geur van uw oli

¨
en dan allerlei par-

fums!a 11 Van raathoning blĳ-
ven uw lippen druipen,b o [mĳn]
bruid. Honingc en melk zĳn onder
uw tong, en de geur vanuw kleren
is als de geurd van de L _ibanon.
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12 Een gegrendelde tuin is mĳn
zuster,a [mĳn] bruid, een gegren-
delde tuin, een verzegelde bron.
13 Uw huid is een paradĳs van
granaatappels, met de meest uit-
gelezen vruchten,b hennaplanten
met nardusplanten;c 14 nardusd

en saffraan,e [specerĳ]rietf en ka-
neel,g met allerlei bomenvan geu-
rige hars, mirre en alo

¨
e,h met al

de fĳnste parfums;i 15 [en] een
bron der tuinen, een put met
fris water,j en druppelende stro-
men van de L _ibanon.k 16 Ont-
waak, o noordenwind, en kom bin-
nen, o zuidenwind.l Adem op mĳn
tuin.m Laat zĳn parfums druppe-
len.”

„Laat mĳn beminde in zĳn tuin
komen en de meest uitgelezen
vruchten ervan eten.”

5 „Ik ben in mĳn tuin geko-
men,n o mĳn zuster,o [mĳn]

bruid.p Ik heb mĳn mirreq met
mĳn specerĳ geplukt. Ik heb mĳn
honingraat met mĳn honing ge-
geten;r ik heb mĳn wĳn met mĳn
melk gedronken.”

„Eet, o metgezellen! Drinkt
en wordt dronken van liefkozin-
gen!”s

2 „Ik slaap, maar mĳn hart is
wakker.t Daar is het geluid van
mĳn beminde die klopt!”u

„Doe mĳ open,v o mĳn zuster,
mĳn metgezellin, mĳn duif, mĳn
onberispelĳke!w Want mĳn hoofd
is vol van dauw, mĳn haarlokken
van de druppels van de nacht.”x

3 „’Ik heb mĳn lange gewaad
uitgetrokken. Hoe kan ik het weer
aandoen? Ik heb mĳn voeten ge-
wassen. Hoe kan ik ze vuilma-
ken?’ 4 Mĳn beminde zelf trok
zĳn hand terug uit het gat [van
de deur], en mĳn inwendige de-
leny zelf werden onstuimig in mĳ.
5 Ik stond op, ja ik, om mĳn be-
minde open te doen, en mĳn eigen
handen dropen van mirre en mĳn
vingers van vloeibare mirre, op de
holten van het slot. 6 Ik deed
open, ja ik, voor mĳn beminde,
maar mĳn beminde zelf had zich
afgewend, hĳ was verder gegaan.

Mĳn ziel zelf was uit [mĳ] gegaan
toen hĳ sprak. Ik zocht hem, maar
ik vond hem niet.a Ik riep hem,
maar hĳ antwoordde mĳ niet.
7 De wachtersb die in de stad de
ronde deden, troffen mĳ aan. Zĳ
sloegen mĳ, zĳ verwondden mĳ.
De wachters van de murenc licht-
ten mĳn wĳde omslagdoek van
mĳ af.

8 Ik heb U onder een eed ge-
steld,d o dochters van Jer _uzalem,e

dat GIJ, indien GIJ mĳn bemindef

vindt, hem dient te vertellen dat
ik ziek ben van liefde.”g

9 „In welk opzicht is uw be-
minde meer dan enige andere be-
minde,h o gĳ schoonste onder de
vrouwen?i In welk opzicht is uw
beminde meer dan enige andere
beminde, dat gĳ ons onder zo’n
eed hebt gesteld?”j

10 „Mĳn beminde is verblin-
dend en blozend, de meest in het
oog vallende onder tienduizend.k

11 Zĳn hoofd is goud, gelouterd
goud. Zĳn haarlokken zĳn dadel-
trossen. Zĳn zwarte [haar] is als
de raaf. 12 Zĳn ogen zĳn als dui-
ven bĳ de waterkanalen, die zich
baden in melk, zittend binnen de
randen. 13 Zĳn wangen zĳn als
een tuinbed met specerĳen,l to-
rens van geurige kruiden. Zĳn
lippen zĳn lelies, druipend van
vloeibare mirre.m 14 Zĳn han-
den zĳn gouden cilinders, gevuld
met chrysoliet. Zĳn onderlĳf is
een ivoren plaat bedekt met saffie-
ren. 15 Zĳn benen zĳn marme-
ren zuilen, rustend op voetstuk-
ken met inzinking van gelouterd
goud. Zĳn uiterlĳke verschĳning
is als de L _ibanon, uitgelezen als
de ceders.n 16 Zĳn gehemelte is
louter zoetheid, en alles aan hem
is in alle opzichten begeerlĳk.o Dit
is mĳn beminde, en dit is mĳn
metgezel, o dochters van Jer _uza-
lem.”

6 „Waarheen is uw beminde ge-
gaan, o schoonste onder de

vrouwen?p Waarheen heeft uw
beminde zich gewend, dat wĳ hem
met u kunnen zoeken?”
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2 „Mĳn eigen beminde is afge-
daald naar zĳn tuin,a naar de tuin-
bedden met specerĳplanten,b om
te weidenc tussen de tuinen, en
om lelies te plukken. 3 Ik ben
van mĳn beminde, en mĳn bemin-
de is van mĳ.d Hĳ weidte tussen de
lelies.”

4 „Gĳ zĳt schoon, o mĳn met-
gezellin,f als de Aangename Stad,g

lieflĳk als Jer _uzalem,h geducht als
troepeni geschaard rondom banie-
ren.j 5 Wend uw ogenk van mĳ
af, want juist die hebben mĳ in
verwarring gebracht. Uw haar is
als een kudde geiten die uit G _ilead
naar beneden zĳn komen sprin-
gen.l 6 Uw tanden zĳn als een
kudde ooien die van de wassing
zĳn opgekomen, die alle tweelin-
gen voortbrengen, terwĳl geen er-
van haar jongen heeft verloren.m

7 Als een granaatappelschĳfje
zĳn uw slapen achter uw sluier.n

8 Er mogen zestig koninginnen
zĳn en tachtig bĳvrouwen en
meisjes zonder tal.o 9 E

´
en is er

die mĳn duif is,p mĳn onberispe-
lĳke.q E

´
en is er die haar moeder

toebehoort. Zĳ is de zuivere van
degene die haar baarde. De doch-
ters hebben haar gezien, en zĳ
prezen haar vervolgens gelukkig;
koninginnen en bĳvrouwen, en zĳ
roemden haar voorts:r 10 ’Wie
is deze vrouws die neerblikt als
de dageraad,t schoon als de vol-
le maan,u zuiver als de gloeien-
de zon,v geducht als troepen ge-
schaard rondom banieren?’”w

11 „Naarde tuinx van de noten-
bomen was ik afgedaald, om de
knoppen in het stroomdaly te zien,
om te zien of de wĳnstok was
uitgesproten, of de granaatappel-
bomen tot bloei waren gekomen.z

12 Voordat ik het wist, had mĳn
eigen ziel mĳ op de wagens van
mĳn gewillige volk geplaatst.”

13 „Kom terug, kom terug,
o Sulammitische! Kom terug,
kom terug, opdat wĳ u mogen
aanschouwen!”a

„Wat aanschouwt gĳlieden in
de Sulammitische?”b

„Iets als de dans van twee kam-
pen!”

7 „Hoe schoon zĳn uw schreden
in [uw] sandalen geworden,a

o gewilligeb dochter! De welvin-
gen van uw heupen zĳn als siera-
den,c het werk van kunstenaars-
handen. 2 Uw navelrol is een
ronde schaal. Laat de gemengde
wĳnd [daarin] niet ontbreken.Uw
buik is een tarwehoop, omgeven
met lelies.e 3 Uw twee borsten
zĳn als twee jongen, de twee-
ling van een vrouwtjesgazelle.f

4 Uw halsg is als een ivoren to-
ren. Uw ogenh zĳn als de vĳvers
in H _esbon,i bĳ de poort van Bath-
R _abbim. Uw neus is als de Liba-
nontoren, die uitziet op Dam _as-
kus. 5 Uw hoofd op u is als de
K _armel,j en het los naar beneden
vallende haark vanuwhoofd is als
roodpurpergeverfde wol.l De ko-
ning is geboeid door de golven.m

6 Hoe schoon zĳt gĳ, en hoe aan-
genaam zĳt gĳ, o geliefd meisje,
onder heerlĳke verrukkingen!n

7 Die gestalte vanu gelĳktwaar-
lĳk een palmboom,o en uw bor-
stenp dadeltrossen. 8 Ik heb ge-
zegd: ’Ik zal in de palmboom
klimmen, opdat ik zĳn dadelris-
ten kan grĳpen.’q En mogen uw
borsten toch worden als trossen
van de wĳnstok, en de geur van
uw neus als appels, 9 en uw ge-
hemelte als de beste wĳnr die vlot
naar binnen glĳdts voor mĳn be-
minde, zachtjes vloeiend over de
lippen van slapenden.”

10 „Ik ben van mĳn beminde,t

en naar mĳ gaat zĳn sterke be-
geerte uit.u 11 Kom toch, o mĳn
beminde, laten wĳ uitgaan naar
het veld;v laten wĳ toch over-
nachten tussen de hennaplan-
ten.w 12 Laten wĳ toch vroeg
opstaan en naar de wĳngaarden
gaan, opdat wĳ kunnen zien of
de wĳnstok is uitgesproten,x de
bloesem is opengesprongen,y de
granaatappelbomen in bloei zĳn
geraakt.z Daar zal ik u mĳn lief-
kozingen geven.a 13 Ja, de al-

z De 8:8; Hgl 6:11; a Hgl 1:4; Hgl 4:10.
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1 Het visioena van Jes _aja,b de
zoon van _Amoz, dat hĳ ge-

schouwd heeft betreffende J _uda
en Jer _uzalem in de dagen van
Uzz _ia,c J _otham,d _Achaze [en] Hiz-
k _ia,f koningen van J _uda:g

2 Hoort,h o hemelen, en leen
het oor, o aarde, want Jehovah
zelf heeft gesproken: „Zonen heb
ik grootgebracht en opgevoed,i

maar zĳ, zĳ zĳn tegen mĳ in
opstand gekomen.a 3 Een stier
kent heel goed zĳn koper, en de
ezel de krib van zĳn eigenaar;
_Isra

¨
el van zĳn kant heeft niet

gekend,b mĳn eigen volk heeft
zich niet verstandig gedragen.”c

i De 1:31; Ez 16:13; 2e kolom a De 4:25; Jes

30:9; Ez 20:8; b Ho 4:6; c De 32:28; Ps 32:9; Ro

1:28.
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Jes 6:1

d 2Kr 27:1

e 2Kr 28:1

f 2Kon 19:2

2Kr 29:1

2Kr 32:20

g Mt1:9

h Ps 50:4

ruinena hebben [hun] geur gege-
ven, en bĳ onze ingangen zĳn alle
soorten van de meest uitgelezen
vruchten.b Zowel de nieuwe als
de oude, o mĳn beminde, heb ik
voor u opgespaard.

8 O dat gĳ als een broer van
mĳ waart,c zuigende de bor-

sten van mĳn moeder!d Trof ik
u buiten aan, ik zou u kussen.e

Men zou mĳ zelfs niet eens ver-
achten. 2 Ik zou u leiden, ik
zou u brengen in het huis van
mĳn moeder,f die mĳ placht te
onderwĳzen. Ik zou u gekruide
wĳn te drinken geven,g het verse
sap van granaatappels. 3 Zĳn
linkerhand zou onder mĳn hoofd
zĳn; en zĳn rechterhand — die
zou mĳ omhelzen.h

4 Ik heb U onder een eed ge-
steld, o dochters van Jer _uzalem,
dat GIJ niet tracht liefde [in mĳ]
op te wekken of wakker te roe-
pen totdat ze zich [daartoe] ge-
neigd voelt.”i

5 „Wie is de vrouwj die daar op-
komt uit de wildernis,k leunend
op haar beminde?”l

„Onder de appelboom heb ik u
gewekt. Daar was uw moeder in
barenswee

¨
en van u. Daar onder-

ging zĳ die u baarde, wee
¨
en.m

6 Plaats mĳ als een zegel op
uw hart,n als een zegel op uw
arm; want liefde is even sterk als
de dood,o het staan op exclusieve
toewĳdingp is even onverzettelĳk
als Sje _o _ol. Haar gloed is de gloed
van een vuur, de vlam van Jah.q

7 Zelfs vele wateren kunnen de
liefde niet uitblussen,a ook rivie-
ren kunnen haar niet wegspoe-
len.b Indien een man alle waar-
devolle dingen van zĳn huis voor
liefde zou geven, zouden perso-
nen ze beslist verachten.”

8 „Wĳ hebben een kleine zus-
terc die geen borsten heeft. Wat
zullen wĳ voor onze zuster doen
op de dag dat zĳ zal worden ge-
vraagd?”

9 „Indien zĳ een muur is,d zul-
len wĳ zilveren kantelen op haar
bouwen; maar indien zĳ een deur
is,e zullen wĳ haar afsluiten met
een cederen plank.”

10 „Ik ben een muur, en mĳn
borsten zĳn als torens.f In dit ge-
val ben ik in zĳn ogen geworden
als zĳ die vrede vindt.

11 Er was een wĳngaardg die
S _alomo eens in B _a

¨
al-H _amon had.

Hĳ gaf de wĳngaard aan de be-
wakers over.h Ieder placht voor
de vrucht ervan duizend zilver-
stukken op te brengen.

12 Mĳn wĳngaard, die aan mĳ
behoort, staat tot mĳn beschik-
king. De duizend behoren aan u,
o S _alomo, en tweehonderd aan
hen die zĳn vrucht bewaken.”

13 „O gĳ die in de tuinenwoont,i

de metgezellen schenken aan-
dacht aan uw stem. Laat mĳ die
horen.”j

14 „Snel weg, mĳn beminde, en
maak u als een gazelle of als
een hertenjong op de bergen met
specerĳen.”k
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4 Wee de zondige natie,a het
volk zwaarbeladen met dwaling,
een zaad van boosdoeners,b ver-
derfelĳke zonen!c Zĳ hebben Je-
hovah verlaten,d zĳ hebben de
Heilige _Isra

¨
els met minachting be-

jegend,e zĳ hebben zich achter-
waarts gekeerd.f 5 Waar elders
wilt GIJ nog meer geslagen wor-
den,g daar GIJ er verdere opstan-
digheid aan toevoegt?h Het gehe-
le hoofd is in een zieke toestand,
en het gehele hart is krachte-
loos.i 6 Van de voetzool zelfs
tot het hoofd is er geen gave
plek aan.j Wonden en builen en
verse striemen — ze zĳn niet
uitgedrukt of verbonden, noch is
er een verzachten met olie ge-
weest.k 7 UW land is een woes-
tenĳ,l UW steden zĳn met vuur
verbrand;m UWgrond — vlak voor
UW ogen wordt die door vreem-
denn verteerd,o en de woestenĳ
is als een omkering door vreem-
den.p 8 En de dochter van S _ionq

is overgebleven als een hut in
een wĳngaard, als een uitkĳkhut
in een komkommerveld, als een
ingesloten stad.r 9 Indien niet
Jehovah der legerscharen zelf ons
slechts weinige overlevenden had
overgelaten,s zouden wĳ net als
S _odom zĳn geworden, wĳ zouden
aan Gom _orra zelf gelĳk zĳn ge-
weest.t

10 Hoort het woord van Jeho-
vah,u GIJ dictatorsv van S _odom.w

Leent het oor aan de wet van
onze God, GIJ volk van Gom _orra.
11 „Wat baat mĳ de veelheid van
UW slachtoffers?”, zegt Jehovah.
„Ik heb genoeg gehad van vol-
ledige brandoffersx van rammeny

en het vet van weldoorvoede die-
ren;z en in het bloeda van jonge
stieren en mannetjeslammeren en
bokkenb heb ik geen behagen ge-
schept.c 12 Wanneer GIJ steeds
maar weer komt om mĳn aange-
zicht te zien,d wie heeft dit vanUW

hand ge
¨
eist, om mĳnvoorhoven te

vertreden?e 13 Houdt ermee op
nog langer graanoffers te brengen
die geen enkele waarde hebben.f

Reukwerk — het is mĳ iets ver-

foeilĳks.a Nieuwe maanb en sab-
bat,c het bĳeenroepen van een
samenkomstd — ik kan [het ge-
bruik van] magische krachte te
zamen met de plechtige verga-
dering niet verdragen. 14 UW

nieuwe manen en UW feesttĳden
heeft mĳn ziel gehaat.f Ze zĳn
mĳ tot een last geworden;g ik
ben het moe geworden [ze] te
dragen.h 15 En wanneer GIJ UW

handpalmenuitbreidt,i verberg ik
mĳn ogen voor U.j Ook al zendt
GIJ veel gebeden op,k ik luister
niet;l met bloedvergieten zĳn UW

eigen handenvervuld geworden.m

16 Wast U,n reinigt U,o doet de
slechtheid van UW handelingen
vanvoor mĳn ogenweg,p houdt op
kwaad te doen.q 17 Leert goed
te doen,r zoekt gerechtigheid,s

wĳst de verdrukker terecht,t ver-
schaft de vaderloze jongen recht,u

bepleit de zaak van de weduwe.”v

18 „Komt nu, en latenwĳ de za-
ken rechtzetten tussen ons”, zegt
Jehovah.w „Al zouden UW zon-
den als scharlaken blĳken te zĳn,
ze zullen zo wit worden gemaakt
als sneeuw;x al zouden ze rood
zĳn als karmozĳnen stof, ze zul-
len zelfs als wol worden. 19 In-
dien GIJ Ugewillig betoont enwer-
kelĳk luistert, zult GIJ het goede
van het land eten.y 20 Maar in-
dien GIJ weigertz en inderdaad
weerspannig zĳt, zult GIJ door het
zwaardverteerdworden; want Je-
hovah’s eigen mond heeft [het]
gesproken.”a

21 O hoe is de getrouwe stadb

tot een prostituee geworden!c

Ze was vol gerechtigheid;d lou-
ter rechtvaardigheid overnacht-
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te altĳd in haar,a maar nu moor-
denaars.b 22 Ja, uw zilver is
tot schuimslakken geworden.c

Uw tarwebier is versneden met
water.d 23 Uw vorsten zĳn on-
handelbaar en deelgenoten met
dieven.e Ieder van hen heeft
steekpenningen lieff en jaagt ge-
schenken na.g Een vaderloze jon-
gen verschaffen zĳ geen recht,
en zelfs het rechtsgeding van
een weduwe vindt geen toegang
bĳ hen.h

24 Daarom is de uitspraak van
de [ware] Heer, Jehovah der leger-
scharen, de Machtige van _Isra

¨
el:i

„Aha! Ik zalmĳ ontlastenvanmĳn
tegenstanders, en ik wil mĳ wre-
kenj op mĳn vĳanden.k 25 En ik
wil mĳn hand doen terugkeren
op u, en ik zal uw schuimslak-
ken door smelting uitzuiveren als
met loog, en ik wil al uw afval-
producten verwĳderen.l 26 En
ik wil weer rechters voor u te-
rugbrengen zoals eerst, en raads-
lieden voor u zoals in het begin.m

Hierna zult gĳ worden genoemd:
Stad der Rechtvaardigheid, Ge-
trouwe Stad.n 27 S _ion zal door
gerechtigheid verlost worden,o en
wie van haar terugkeren, door
rechtvaardigheid.p 28 En de in-
eenstorting van opstandigen en
die van zondaars zal tegelĳker-
tĳd zĳn,q en zĳ die Jehovah verla-
ten, zullen aan hun eind komen.r

29 Want zĳ zullen beschaamd
worden over de machtige bomen
die GIJ hebt begeerd,s en GIJ zult
schaamrood worden wegens de
tuinen die GIJ hebt verkozen.t

30 Want GIJ zult worden als een
grote boom waarvan het loof ver-
welkt,u en als een tuin die geen
water heeft. 31 En de krachti-
ge man zal stellig tot vlasafval
worden,v en het product van zĳn
activiteit tot een vonk; en bei-
de zullen stellig tegelĳkertĳd in
vlammen opgaan, zonder dat er
iemand blust.”w

2 Datgene wat Jes _aja, de zoon
van _Amoz, geschouwd heeft

betreffende J _uda en Jer _uzalem:x

2 En het moet geschieden in het

laatst der dagena [dat] de berg van
het huisb van Jehovah stevig be-
vestigd zal worden boven de top
der bergen,c en hĳ zal stellig ver-
heven worden boven de heuvels;d

en daarheen moeten alle nati
¨
en

stromen.e 3 En vele volken zul-
len stellig heengaan en zeggen:
„Komt,f en laten wĳ opgaan naar
de berg van Jehovah, naar het
huis van de God van J _akob; en hĳ
zal ons onderrichten omtrent zĳn
wegen, enwĳ willen zĳn paden be-
wandelen.”g Want uit S _ion zal [de]
wet uitgaan, en het woord van Je-
hovah uit Jer _uzalem.h 4 En hĳ
zal stellig rechtspreken onder de
nati

¨
eni en de zaken rechtzettenj

met betrekking tot vele volken.k

En zĳ zullen hun zwaarden tot
ploegscharen moeten smeden en
hun speren tot snoeimessen.l Na-
tie zal tegen natie geen zwaard
opheffen, ook zullen zĳ de oorlog
niet meer leren.m

5 O huis van J _akob, komt en la-
ten wĳ in het licht van Jehovah
wandelen.n

6 Want gĳ hebt uw volk, het
huis van J _akob, verstoten.o Want
zĳ zĳn vol geworden van wat uit
het Oosten is,p en zĳ zĳn magie-
beoefenaarsq gelĳk de Filistĳ-
nen, en het wemelt bĳ hen van
de kinderen van buitenlanders.r

7 En hun land is gevuld met zil-
ver en goud, en er is geen eind
aan hun schatten.s En hun land
is gevuld met paarden, en er
is geen eind aan hun wagens.t

8 En hun land is gevuld met go-
den die niets waard zĳn.u Voor
het werk van hun handen buigen
zĳ zich neer, voor datgene wat
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hun vingers hebben gemaakt.a

9 En de aardse mens buigt zich
neer, en de man verlaagt zich, en
gĳ kunt hun onmogelĳk vergiffe-
nis schenken.b

10 Ga de rots binnen en ver-
berg u in het stof wegens de
angstwekkendheid van Jehovah,
en voor zĳn luisterrĳke superio-
riteit.c 11 De hoogmoedige ogen
van de aardse mens moeten neer-
geslagenworden, en de hovaardig-
heid der mannen moet neergebo-
gen worden;d en Jehovah alleen
moet hoog verheven worden op
die dag.e 12 Want het is de dag
die Jehovah der legerscharen toe-
behoort.f Die [dag] is over al wie
zichzelf verhoogt en hovaardig is
en over al wie verheven of laag is;g

13 en over alle ceders van de L _i-
banonh die hoog oprĳzen en ver-
heven zĳn en over alle statige bo-
men van B _asan;i 14 en over alle
hoog oprĳzende bergen en over
alle verheven heuvels;j 15 en
over elke hoge toren en over elke
versterkte muur;k 16 en over
alle schepen van T _arsisl en over
alle begeerlĳke boten. 17 En de
hoogmoed van de aardse mens
moet neergebogen worden, en de
hovaardigheid der mannen moet
omlaaggehaaldworden;m en Jeho-
vah alleen moet hoog verheven
worden op die dag.n

18 En de goden zelf die niets
waard zĳn, zullen volkomen ver-
dwĳnen.o 19 En men zal in de
grotten der rotsen en in de ho-
len van het stof gaan wegens de
angstwekkendheid van Jehovah
en voor zĳn luisterrĳke superio-
riteit,p wanneer hĳ opstaat om de
aarde te doen beven.q 20 Opdie
dag zal de aardsemens zĳn goden
van zilver, die waardeloos zĳn,
en zĳn goden van goud, die niets
waard zĳn, die men voor hem had
gemaakt om zich daarvoor neer
te buigen, voor de spitsmuizen
en voor de vleermuizen werpen,r

21 om in de holen in de rotsen en
in de kloven van de steile rotsen te
gaan, wegens de angstwekkend-

heid van Jehovah envoor zĳn luis-
terrĳke superioriteit,a wanneer
hĳ opstaat om de aarde te doen
beven. 22 LAAT om uwentwil af
van de aardse mens, wiens adem
in zĳn neusgaten is,b want op ba-
sis waarvan dient hĳzelf in aan-
merking genomen te worden?c

3 Want zie! de [ware] Heer,d

Jehovah der legerscharen,
neemt uit Jer _uzaleme en uit J _uda
steun en stut weg, de gehele steun
van brood en de gehele steun van
water,f 2 sterke man en krĳgs-
man, rechter en profeet,g en be-
oefenaar van waarzeggerĳ en
oudere man,h 3 overste van vĳf-
tigi en hĳ die hoog in aanzien staat
en raadsman en expert in ma-
gische kunsten, en de kundige
bezweerder.j 4 En ik zal stellig
knapen tot hun vorsten maken,
en louter willekeur zal over hen
heersen.k 5 En het volk zal wer-
kelĳk de een de ander, ja, elk zĳn
naaste, tiranniseren.l Zĳ zullen
losstormen, de knaap op de grĳs-
aard,m en de geringgeachte op de-
gene die ge

¨
eerd dient te worden.n

6 Want ieder zal zĳn broeder aan-
grĳpen in het huis van zĳn vader
[en zeggen:] „Gĳ hebt een mantel.
Een dictatoro dient gĳ voor ons
te worden, en deze omvergewor-
pen massa dient onder uw hand
te zĳn.” 7 Hĳ zal op die dag [zĳn
stem] verheffen en zeggen: „Ik
zal geen wondenverbinder wor-
den; en in mĳn huis is brood noch
mantel. Gĳlieden moet mĳ niet tot
dictator over het volk aanstellen.”

8 Want Jer _uzalem is gestrui-
keld, en J _uda zelf is gevallen,p

omdat hun tong en hun handelin-
gen tegen Jehovah zĳn,q doordat
zĳ zich in de ogen van zĳn heer-
lĳkheid weerspannig gedragen.r

9 De uitdrukking van hun ge-
zicht alleen al getuigt in feite te-
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gen hen,a en over hun zonde als
die van S _odom vertellen zĳ zo-
waar.b Zĳ hebben [ze] niet ver-
heeld. Wee hun ziel! Want zĳ
hebben zichzelf rampspoed aan-
gedaan.c

10 Zegt dat het goed [zal zĳn]
met de rechtvaardige,d want de
vrucht van hun handelingen zul-
len zĳ eten.e 11 Wee de godde-
loze! — Rampspoed; want de door
zĳn eigen handen [gegeven] be-
handeling zal hem worden gege-
ven!f 12 Wat mĳn volk betreft,
zĳn taaktoewĳzers handelen met
gestrengheid, en louter vrouwen
heersen er in werkelĳkheid over.g

O mĳn volk, degenen die u voort-
leiden, doen [u] dolen,h en de weg
vanuw paden hebben zĳ verward.i

13 Jehovah stelt zich op om een
rechtsstrĳd te voeren en staat op
om vonnis te vellen over volken.j

14 Jehovah zelf zal in het gericht
treden met de ouderen van zĳn
volk en diens vorsten.k

„En GIJ zĳt het die dewĳngaard
hebt platgebrand. Wat door roof
aan de ellendige werd ontnomen,
is in UW huizen.l 15 Wat hebt
GIJ ermee voor dat GIJ mĳn volk
verbrĳzelt, en dat GIJ zelfs het
aangezicht van de ellendigenver-
maalt?”,m is de uitspraak van de
Soevereine Heer, Jehovah der le-
gerscharen.

16 En Jehovah zegt: „Omdat
de dochters van S _ion hoogmoedig
zĳn geworden en zĳ rondlopen
met gerekte hals enmet hun ogen
lonken, zĳ rondlopen met trip-
pelende pasjes en met hun voe-
ten een rinkelend geluid maken,n

17 zal Jehovah de schedel van de
dochters van S _ion ook werkelĳk
schurftig maken,o en hun voor-
hoofd zal Jehovah zelf ontbloten.p

18 Op die dag zal Jehovah weg-
nemen de luister van de voetrin-
gen en de hoofdbanden en de
maanvormige sieraden,q 19 de
oorbellen en de armbanden en de
sluiers,r 20 de hoofdtooisels en
de voetkettinkjes en de borstban-
dens en de ’huizen van de ziel’ en
de tot sieraad dienende zoemende

schelpen,a 21 de vingerringen
en de neusringen,b 22 de lange
staatsiegewaden en de opperkle-
deren en de omslagdoeken en
de geldbeurzen, 23 en de hand-
spiegelsc en de onderklederen en
de tulbandend en de grote sluiers.e

24 En het moet geschieden dat
er voor balsemolief louter een
duffe lucht in de plaats zal komen;
en voor een gordel een touw; en
voor een artistieke haaropmaak
kaalheid;g en voor een rĳk kleed
omgording met een zak;h een
brandmerki in plaats van schoon-
heid. 25 Door het zwaard zullen
uw eigen mannen vallen, en uw
sterkte door oorlog.j 26 En haar
ingangen zullen moeten treurenk

en droefheid tot uitdrukking moe-
ten brengen, en ze zal stellig wor-
den uitgeschud. Ter aarde zal ze
neerzitten.”l

4 En zeven vrouwen zullen op
die dag werkelĳk

´
e

´
en man

aangrĳpenm en zeggen: „Wĳ zul-
len ons eigen brood eten en onze
eigen mantels dragen; mogen wĳ
slechts naar uw naam genoemd
worden, om onze smaad weg te
nemen.”n

2 Op die dag zal wat Jehovah
doet uitspruiten,o tot sieraad en
tot heerlĳkheid worden,p en de
vrucht van het land zal iets zĳn
omtrots op te zĳnq en iets luister-
rĳks voor degenen van _Isra

¨
el die

zĳn ontkomen.r 3 En het moet
geschieden dat er van degenen
die overblĳven in S _ion en van de-
genen die worden overgelaten in
Jer _uzalem, gezegd zal worden dat
zĳ heilig voor hem zĳn,s een ieder
die ten leven is opgeschreven in
Jer _uzalem.t

4 Wanneer Jehovah de uit-
werpselen van de dochters van
S _ion zal hebbenweggewassenu en
hĳ zelfs het bloedvergietenv van
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Jer _uzalem uit haar midden zal
wegspoelena door de geest van ge-
richt en door de geest van ver-
branding,b 5 dan zal Jehovah
stellig over elke vaste plaats van
de berg S _ionc en over haar plaats
van samenkomst een wolk bĳ
dag en een rook scheppen, en
het schĳnsel van een vlammend
vuurd bĳ nacht;e want over alle
heerlĳkheid zal een beschutting
zĳn.f 6 En er zal een hut komen
tot schaduw des daags tegen de
droge hitte,g en tot een toevlucht
en tot een schuilplaats tegen de
slagregen en tegen de neerslag.h

5 Laat mĳ alstublieft voor mĳn
geliefde zingen een lied van

mĳn beminde over zĳnwĳngaard.i

Er was een wĳngaard die mĳn ge-
liefde in bezit kreeg op eenvrucht-
bare heuvelhelling. 2 Hĳ dan
spitte hem om en maakte hem
vrĳ van stenen en beplantte hem
met een uitgelezen rode wĳnstok
en bouwde er een toren midden-
in.j En er was ook een wĳnpers
die hĳ erin uithieuw.k En hĳ bleef
hopen dat hĳ druivenl zou voort-
brengen, maar geleidelĳk bracht
hĳ wilde druiven voort.m

3 „En nu, o GIJ inwoners van
Jer _uzalem en GIJ mannen van
J _uda, oordeelt alstublieft tussen
mĳ en mĳn wĳngaard.n 4 Wat
valt er nog meer te doenvoor mĳn
wĳngaard dat ik er niet reeds aan
heb gedaan?o Waarom hoopte ik
dat hĳ druiven zou voortbrengen,
maar bracht hĳ geleidelĳk wilde
druiven voort? 5 Nu dan, mag
ik ulieden alstublieft bekendma-
ken wat ik met mĳn wĳngaard
doe: Zĳn hegp zal worden wegge-
nomen, en hĳ moet bestemd zĳn
voor verbranding.q Zĳn stenen
muur moet worden neergehaald,
en hĳ moet bestemd zĳn tot een
plaats van vertreding.r 6 En ik
zal hem stellen tot iets wat ver-
woest is.s Hĳ zal niet gesnoeid
noch met de hak bewerkt wor-
den.t En hĳ moet opkomen met
het doornbos en het onkruid;u en
de wolken zal ik gebieden geen
regen op hem te laten vallen.v

7 Want de wĳngaarda van Jeho-
vah der legerscharen is het huis
van _Isra

¨
el, en de mannen van

J _uda zĳn de planting waar zĳn
lust naar uitging.b En hĳ bleef ho-
pen op recht,c maar ziet! wetsver-
krachting; op rechtvaardigheid,
maar ziet! geschreeuw.”d

8 Wee hun die huis aan huis
voegen,e [en] hun die veld aan
veld trekken, tot er geen plaats
meer overblĳftf en GIJ de enige
bewoners in het midden van het
land zĳt geworden! 9 In mĳn
oren [heeft] Jehovah der leger-
scharen [gezworen dat] vele hui-
zen, hoewel groot en goed, een
volslagen voorwerp van ontzet-
ting zullen worden, zonder be-
woner.g 10 Want zelfs tien juk-
matenh wĳngaard zullen slechts
´
e

´
en bath-maati opleveren, en zelfs

een homer-maat zaad zal slechts
een efa-maat opleveren.j

11 Wee hun die vroeg in de mor-
gen opstaan alleen maar om be-
dwelmende drank te zoeken,k

die tot laat in de avondscheme-
ring blĳven hangen zodat de wĳn
zelf hen verhit!l 12 En harp en
snaarinstrument, tamboerĳn en
fluit, en wĳn moeten er op hun
feestenm blĳken te zĳn; maar naar
datgene wat Jehovah doet, kĳken
zĳ niet, en het werk van zĳn han-
den hebben zĳ niet gezien.n

13 Daarom zal mĳnvolk in bal-
lingschap moeten gaan wegens
gebrek aan kennis;o en hun heer-
lĳkheid zal verhongerde mannen
zĳn,p en hun menigte zal ver-
smacht van dorst zĳn.q 14 Daar-
omheeft Sje _o _ol haar ziel ruim ge-
maakt en haar mond grenzeloos
wĳd geopend;r en wat prachtig
is in haar, ook haar menigte en
haar gedruis en degene die uit-
bundige vreugde heeft, zal er stel-
lig in afdalen.s 15 En de aardse
mens zal neergebogen worden, en
de man zal verlaagd worden, en
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zelfs de ogen van de hogen zullen
neergeslagen worden.a 16 En
Jehovah der legerscharen zal ver-
hoogd worden door het gericht,b

en de [ware] God, de Heilige,c zal
zich stellig heiligen door recht-
vaardigheid.d 17 En de manne-
tjeslammeren zullen [er] werke-
lĳk grazen als op hunweide; en de
ru

¨
ınes der weldoorvoede dieren

zullen door inwonende vreemde-
lingen worden afgeweid.e

18 Wee hun die de dwaling tot
zich trekken met koorden van
onwaarheid, en de zonde als met
wagentouwen;f 19 die zeggen:
„Zĳn werk haaste zich; laat het
toch vlug komen, zodat wĳ [het]
zien; en laat het raadsbesluit van
de Heilige _Isra

¨
els naderen en ko-

men, opdat wĳ [het] weten!”g

20 Wee hun die zeggen dat goed
slecht is en slecht goed,h die duis-
ternis tot licht stellen en het licht
tot duisternis, die het bittere tot
zoet stellen en het zoete tot bit-
ter!i

21 Weehundiewĳs zĳn in eigen
ogen en beleidvol zelfs voor hun
eigen aangezicht!j

22 Weehundie sterk zĳn in het
drinken van wĳn, en de mannen
met vitale kracht om bedwelmen-
de drank te mengen,k 23 die de
goddeloze rechtvaardig verklaren
voor een steekpenning,l en die
de rechtvaardige zelfs zĳn recht-
vaardigheid nog ontnemen!m

24 Daarom, net zoals een tong
van vuur stoppels verteertn en
louter verdord gras in de vlam-
men verzinkt, zal hun eigen wor-
telstok net als een duffe lucht
worden,o en hun bloesem zelf zal
opstuiven net als fĳn stof, omdat
zĳ de wet van Jehovah der leger-
scharen verworpen hebbenp en
het woord van de Heilige _Isra

¨
els

hebben geminacht.q 25 Daar-
om is de toorn van Jehovah ont-
brand tegen zĳn volk, en hĳ zal
zĳn hand ertegen uitstrekken en
het slaan.r En de bergen zullen
in beroering worden gebracht,s

en hun dode lichamen zullenwor-

den als afval midden op de stra-
ten.a

Met het oog op dit alles heeft
zĳn toorn zich niet afgewend,
maar zĳn hand is nog steeds uit-
gestrekt. 26 En hĳ heeft een
signaal opgehevenvoor een grote
natie, ver weg,b en hĳ heeft er-
naar gefloten aan het uiteinde der
aarde;c en zie! in haast zal ze snel
aankomen.d 27 Er is geen ver-
moeide en geen die struikelt on-
der hen. Niemand is doezelig en
niemand slaapt. En de gordel om
hun lendenen zal stellig niet wor-
den losgemaakt, noch de riem
van hun sandalen in twee

¨
en wor-

den gescheurd; 28 want hun
pĳlen zĳn gescherpt en al hun bo-
gen zĳn gespannen.e Ja, de hoe-
ven van hun paarden zullen als
vuursteen moeten worden be-
schouwd,f en hun wielen als een
stormwind.g 29 Hun gebrul is
als dat van een leeuw, en zĳ brul-
len als jonge leeuwen met ma-
nen.h En zĳ zullen grommen en de
prooi grĳpen en [ze] in veiligheid
brengen, en er zal geen bevrĳder
zĳn.i 30 En zĳ zullen er op die
dag over grommen als met het ge-
grom van de zee.j En men zal in
feite naar het land staren, en zie!
er is benauwende duisternis;k en
zelfs het licht is verduisterd we-
gens de druppels die erop vallen.

6 In het jaar dat koning Uzz _ia
stierf,l kreeg ik echter Jeho-

vah te zien,m zittend op een hoge
en verheven troon,n en zĳn zo-
men vulden de tempel.o 2 Se-
rafs stonden boven hem.p Elk
had zes vleugels. Met twee hield
hĳ zĳn aangezicht bedekt,q en
met twee hield hĳ zĳn voeten
bedekt, en met twee placht hĳ
rond te vliegen. 3 En de een
riep de ander toe en zei: „Heilig,
heilig, heilig is Jehovah der le-
gerscharen.r De volheid van heel
de aarde is zĳn heerlĳkheid.”

i Ps 50:22; Jes 42:22; j Jer 6:23; k Jes 8:22; Jer

4:23; Jo
¨
e 2:10; Am 8:9; HFDST. 6 l 2Kr 26:23;

m Ex 33:20; De 4:12; De 4:15; Jo 1:18; Jo 4:24;

n 1Kon 22:19; o Da 7:9; p Jes 6:6; q Ex 3:6; r Ex

15:11; Hab 1:13; Opb 4:8.

HFDST. 5

a Jes 2:11

Jes 13:11
Da 4:37

1Pe 5:5

b Ps 9:16

Ro 2:5

Opb 19:2

c Jes 6:3

Jes 8:13
Jes 57:15

Opb 4:8

d De32:4

2Kr 19:7
Ps 98:2

e De28:33

Ne 9:37

Jes 1:7

Klg 5:2

Ho 8:7

f Ps 10:3

Ps 14:1

Ps 36:3
Sp 6:18

g Sp 24:9

Jer 5:12

Jer 17:15
Ez 12:22

Am5:18

h Sp 17:15

Mal 2:17

i Mt15:6

2Pe 2:3

j Sp 3:7

Sp 15:12

Jo 9:41
Ro 1:22

Ro 12:16

k Sp 23:20

Sp 31:5

Jes 5:11

l De16:19

Sp 17:23

Jes 1:23

Mi 3:11

Jak 2:9

m 1Kon 21:13

Ps 94:21
Sp 17:15
Mt 23:35

Jak 5:6

n Ex 15:7

Jo
¨
e 2:5

Na 1:10

Mal 4:1

o Job 18:16

Ho 9:16
Am2:9

p 1Sa 15:23

2Kon 17:14

Ne 9:26

Ps 50:17

Heb 10:28

q De31:20

Jes 1:4

r De31:17

2Kr 36:16

Klg 2:2

s Na 1:5

�����������������������������

2ekolom

a 2Kon 9:37

Ps 83:10

Jer 8:2

b Jer 52:4

c De28:49

Jer 5:15

d Jer 4:13

Klg 4:19

e Ps 120:4

f Sp 21:31

Ez 3:9

g Hab 1:8

h Jer 50:17

893 Gods toorn. Signaal opgeheven. Tempelvisioen JESAJA 5:16–6:3



4 De tappena in de dorpels dan
trilden van de stem van degene
die riep, en het huis zelf werd ge-
leidelĳk met rook gevuld.b

5 Toen zei ik: „Wee mĳ! Want
ik ben zo goed als tot zwĳgen ge-
bracht, want een man onrein van
lippen ben ik,c en te midden van
een volk dat onrein van lippen is,
woon ik;d want mĳn ogen hebben
de Koning zelf, Jehovah der le-
gerscharen, gezien!”e

6 Daarop vloog een der serafs
naar mĳ toe, en in zĳn hand was
een gloeiende koolf die hĳ met
een tang van het altaar geno-
men had.g 7 En hĳ raakte ver-
volgens mĳn mond aanh en zei:
„Zie! Deze heeft uw lippen aan-
geraakt, en uw dwaling is gewe-
ken en uw zonde zelf wordt ver-
zoend.”i

8 Nu hoorde ik de stem van Je-
hovah zeggen: „Wie zal ik zenden,
en wie zal voor ons gaan?”j Waar-
op ik zei: „Hier ben ik! Zend mĳ.”k

9 En hĳ zei vervolgens: „Ga, en
gĳ moet tot dit volk zeggen:
’Hoort steeds weer, maar begrĳpt
niet; en ziet steeds weer, maar
krĳgt geen kennis.’l 10 Maak
het hart van dit volk onontvanke-
lĳk,m en maak zelfs hun oren on-
gevoelig,n en strĳk zelfs hun ogen
dicht, opdat zĳ niet zien met hun
ogen en met hun oren niet ho-
ren, en opdat hun eigen hart niet
begrĳpt en opdat zĳ niet werke-
lĳk terugkeren en genezing voor
zichzelf verkrĳgen.”o

11 Hierop zei ik: „Hoe lang,
o Jehovah?”p Toen zei hĳ: „Tot-
dat de steden werkelĳk tot puin-
hopen instorten, om zonder inwo-
ner te zĳn, en de huizen zonder
aardse mens zĳn, en de grond zelf
geru

¨
ıneerd is tot een woestenĳ;q

12 en Jehovah de aardse mensen
werkelĳk ver verwĳdert, en de
verlaten toestand inderdaad zeer
uitgestrekt wordt in het midden
van het land.r 13 En er zal nog
een tiende in zĳn,s en het moet
wederom iets ter verbranding
worden, gelĳk een grote boom en
gelĳk een statige boom waarin,

wanneer [ze] worden omgehakt,a

een tronk is;b een heilig zaad zal
de tronk ervan zĳn.”c

7 Nu geschiedde het in de da-
gen van _Achaz,d de zoon van

J _otham, de zoon vanUzz _ia, de ko-
ning van J _uda, dat R _ezin,e de ko-
ning van S _yri

¨
e — en P _ekah,f de

zoon van Rem _alia, de koning van
_Isra

¨
el — tegen Jer _uzalem ten

strĳde trok, en hĳ bleek niet bĳ
machte te zĳn ertegen te strĳ-
den.g 2 En aan het huis van D _a-
vid werd gemeld en gezegd: „S _y-
ri

¨
e heeft op _Efra

¨
ımh gesteund.”

Toen trilde zĳn hart en het hart
van zĳn volk, gelĳk het trillen
van de bomen van het woud we-
gens de wind.i

3 En Jehovah zei nu tot Jes _aja:
„Ga alstublieft uit, _Achaz tege-
moet, gĳ en uw zoon Sch _ear-
J _aschub,j naar het eind van de
waterleidingk van de bovenvĳver
aan de grote weg van het veld
van de wasman.l 4 En gĳ moet
tot hem zeggen: ’Neem u in acht
en blĳf rustig.m Wees niet be-
vreesd, en laat uw hart zelf niet
versaagd zĳnn wegens de twee
stompen van deze rokende hout-
blokken, wegens de laaiende toorn
van R _ezin en S _yri

¨
e en de zoon van

Rem _alia,o 5 omdat S _yri
¨
e [met]

_Efra
¨
ım en de zoon van Rem _a-

lia kwaad tegen u beraadslaagd
heeft, door te zeggen: 6 „Laten
wĳ optrekken tegen J _uda en het
vaneenscheuren en het door het
slaan van bressen voor ons ver-
overen; en laten wĳ een andere
koning daarin doen regeren, de
zoon van T _abe

¨
el.”p

7 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: „Het zal niet be-
staan, noch zal het geschieden.q

8 Want het hoofd van S _yri
¨
e is Da-

m _askus, en het hoofdvan Dam _as-
kus is R _ezin; en binnen slechts
vĳfenzestig jaar zal _Efra

¨
ım ver-

brĳzeld worden zodat het geen
volk meer is.r 9 En het hoofd

o 2Kon 15:30; Jes 8:6; p 2Kon 16:5; q Ps 2:4; Ps

33:11; Sp 21:30; r 2Kon 17:6; Ho 1:6.

HFDST. 6

a Sp 26:14

b Opb 15:8

c Job 14:4

d Jes 29:13

Jak 3:2

e Ge32:30

Ex 33:20

Re 6:22

Re 13:22

Jo 1:18

Jo 4:24

f Ez 10:2

g Opb 8:5

h Jer 1:9

Da 10:16

i Ps 51:2

Mi 7:18

Za 3:4

j Ge1:26

Ge 3:22

Jo 1:2

k 1Sa 3:8

Ps 110:3

Mt 4:20

l Jes 44:18

Jer 5:21

Mt 13:14

Lu 8:10

Han 28:26

m Ex 7:3

1Sa 6:6

Ez 3:7

2Kor 2:16

n Jer 6:10

Za 7:11

Jo 3:20

Han 28:27

o 1Sa 2:25

Mt 13:15

p Ps 74:10

Ps 94:3

q 2Kr 36:21

Jes 1:7

Jes 3:26

Jes 24:1

r 2Kon 25:11

Jer 52:28

s Jes 10:20

Ro 9:27

�����������������������������

2ekolom

a Mt3:10

b Ro 11:7

c Ge22:18

Ro 11:5

Ga 3:16

Ga 3:29

�����������������������������

HFDST. 7

d 2Kon 16:1

2Kr 28:1

e 2Kon 16:5

f 2Kon 15:37

2Kr 28:6

g 2Kon 16:5

h 2Kr 25:7

Jes 11:13

Ez 37:16

i Le 26:36

Sp 28:1

j Jes 8:18

k 2Kon 18:17

2Kon 20:20

l Jes 36:2

m Klg 3:26

Mt 10:28

n De20:3

JESAJA 6:4–7:9 Jesaja krĳgt opdracht. Hoe lang? Achaz bevreesd 894



van _Efra
¨
ım is Sam _aria,a en het

hoofdvan Sam _aria is de zoon van
Rem _alia.b Indien gĳlieden geen
geloof hebt, zult GIJ in dat geval
niet lang bestaan.” ’ ”c

10 En Jehovah ging voort nog
meer tot _Achaz te spreken, door
te zeggen: 11 „Vraag u een te-
ken van Jehovah, uw God,d het
zo diep makend als Sje _o _ol of het
zo hoog makend als de bovenste
gewesten.” 12 Maar _Achaz zei:
„Ik zal niet vragen, noch zal ik
Jehovah op de proef stellen.”

13 Toen zei hĳ: „Luistert alstu-
blieft, o huis van D _avid. Is het U

zo iets gerings, mensen moede te
maken, dat GIJ ook mĳn God moe-
de dient te maken?e 14 Daarom
zal Jehovah zelf U een teken ge-
ven: Ziet! Het meisjef zelf zal wer-
kelĳk zwanger worden,g en zĳ
baart een zoon,h en zĳ zal hem
stellig de naam Imm _anu

¨
el geven.

15 Boter en honing zal hĳ eten
tegen de tĳd dat hĳ het slechte
weet te verwerpen en het goede
te kiezen.i 16 Want voordat de
jongen het slechte zal weten te
verwerpen en het goede te kie-
zen,j zal de grond van de twee
koningen voor wie gĳ een ziek-
makende angst gevoelt, volko-
men verlaten zĳn.k 17 Jehovah
zal tegen ul en tegen uw volk en
tegen het huis van uw vader da-
gen brengen zoals er niet geko-
men zĳn sinds de dag dat _Efra

¨
ım

van J _uda’s zĳde week,m namelĳk
de koning van Ass _yri

¨
e.n

18 En het moet geschieden op
die dag dat Jehovah de vliegen zal
fluiten die aan het uiteinde van
de Nĳlkanalen van Eg _ypte zĳn, en
de bĳeno die in het land Ass _yri

¨
e

zĳn,p 19 en ze zullen stellig ko-
men en neerstrĳken, allemaal, in
de steile stroomdalen en in de klo-
ven der rotsen en in alle doorn-
struiken en op alle drinkplaat-
sen.q

20 Op die dag zal Jehovah door
middel van een gehuurd scheer-
mes in de streek van de Rivier,r

ja, door bemiddeling van de ko-

ning van Ass _yri
¨
e,a het hoofd[haar]

en het haar van de voeten afsche-
ren, en het zal ook de baard zelf
wegvagen.b

21 En het moet geschieden op
die dag dat iemand een jonge koe
uit het rundvee en twee scha-
pen in het leven zal houden.c

22 En het moet geschieden dat
hĳ als gevolg van de overvloed
van melk die er wordt geleverd,
boter zal eten; want boter en ho-
ningd zal ieder eten die overblĳft
in het midden van het land.

23 En het moet geschieden op
die dag dat elke plek waar door-
gaans duizend wĳnstokken wa-
ren, ter waarde van duizend zil-
verstukken,e zal worden — voor
de doornbossen en voor het on-
kruid zal ze worden.f 24 Met pĳ-
len en de boog zal hĳ erheen ko-
men,g omdat het gehele land enkel
doornbossen en onkruid zal wor-
den. 25 En alle bergen die men
met een hak van hinderlĳke plan-
ten placht te ontdoen — gĳ zult
daar niet komen uit vrees voor
doornbossen en onkruid; en het
zal stellig een plaats worden om
er stieren los te laten en om door
schapen vertreden te worden.”h

8 Jehovah zei nu totmĳ: „Neem
u een grote schrĳftafeli en

schrĳf daarop met de griffel van
een sterfelĳkmens: ’M _aher-Sch _a-
lal-Chaz-Baz.’ 2 En laat mĳ voor
mĳzelf een formeel getuigenisj

hebben door getrouwe getuigen,k

de priester Ur _ial en Zachar _ia, de
zoon van Jeber _echja.”

3 Toen naderde ik tot de profe-
tes, en zĳ werd zwanger en baar-
de mettertĳd een zoon.m Jeho-
vah zei nu tot mĳ: „Geef hem
de naam M _aher-Sch _alal-Chaz-Baz,
4 want voordat de jongen zal we-
ten te roepen:n ’Mĳn vader!’ en
’Mĳn moeder!’, zal men het ver-
mogen van Dam _askus en de buit
van Sam _ariawegdragen voor het
aangezicht van de koning van
Ass _yri

¨
e.”o

5 En Jehovah ging voort nog
verder tot mĳ te spreken, door
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te zeggen: 6 „Omdat dit volk
de wateren van de Sil _oaha heeft
verworpen,b die zacht vloeien, en
er uitbundige vreugde isc over
R _ezin en de zoon van Rem _alia,d

7 ja daarom, zie! doet Jehovah
tegen hen opkomene de mach-
tige en de velewateren van de Ri-
vier,f de koning van Ass _yri

¨
eg en

al zĳn heerlĳkheid.h En hĳ zal
stellig boven al zĳn stroombed-
dingen uit stĳgen en buiten al
zĳn oevers treden 8 en door-
trekken dwars door J _uda. Hĳ zal
werkelĳk overstromen en over-
lopen.i Tot aan de hals zal hĳ rei-
ken.j En de uitspreiding van zĳn
vleugelsk moet geschieden om de
breedte van uw land te vullen,
o Imm _anu

¨
el!”l

9 Richt schade aan, o GIJ vol-
ken, en wordt verbrĳzeld; en leent
het oor, GIJ allen die in afgelegen
streken van de aarde zĳt!m Om-
gordt Un en wordt verbrĳzeld!o

Omgordt U en wordt verbrĳzeld!
10 Beraamt een plan en het zal
verbroken worden!p Spreekt welk
woord maar ook en het zal niet
tot stand komen, want God is met
ons!q 11 Want dit heeft Jehovah
met de sterkte van [zĳn] hand
tot mĳ gezegd, om mĳ af te bren-
gen van het wandelen op de weg
van dit volk, namelĳk: 12 „Gĳ-
lieden moogt niet zeggen: ’Een sa-
menzwering!’ met betrekking tot
alles waarvan dit volk blĳft zeg-
gen: ’Een samenzwering!’,r en het
voorwerp van hun vrees moogt
gĳlieden niet vrezen, noch er-
voor beven.s 13 Jehovah der le-
gerscharen — H

´
em dient GIJ als

heilig te beschouwen,t en hĳ dient
het voorwerp van UW vrees te
zĳn,u en hĳ dient het te zĳn die
U doet beven.”v

14 En hĳ moet tot een heili-
ge plaats worden;w maar tot een
steen waaraan men zich stoot en
tot een rots waarover men strui-
keltx voor de beide huizen van

_Isra
¨
el, tot een val en tot een

strik voor de inwoners van Jer _u-
zalem.y 15 En velen onder hen

zullen stellig struikelen en val-
len en verbroken worden, en ver-
strikt en gevangen worden.a

16 Wikkel het formele getuige-
nis in,b doe een zegel om de wet
onder mĳn discipelen!c 17 En
ik wil Jehovah blĳven verwach-
ten,d die zĳn aangezicht verbergt
voor het huis van J _akob,e en ik
wil op hem hopen.f

18 Zie! Ik en de kinderen die
Jehovah mĳ gegeven heeft,g zĳn
tot tekenenh en tot wonderen in
_Isra

¨
el vanwege Jehovah der le-

gerscharen, die verblĳf houdt op
de berg S _ion.i

19 En ingeval men tot ulieden
zou zeggen: „Wendt U tot de spiri-
tistische mediumsj of tot hen die
een voorspellende geest hebben,
die daar piepenk en op gedempte
toon iets uitbrengen” — dient
welk volk maar ook zich niet tot
zĳn God te wenden?l [Dient men
zich te wenden] tot dode perso-
nen ten behoeve van levende per-
sonen?m 20 Tot de wet en tot
het formele getuigenis!n

Voorwaar, zĳ zullen blĳven zeg-
gen wat overeenkomstig deze
verklaring is,o die geen licht van
de dageraad zal hebben.p 21 En
ieder zal stellig zwaar gedrukt
en hongerig door het land trek-
ken;q en het moet geschieden dat
hĳ, omdat hĳ honger lĳdt en ver-
ontwaardiging bĳ zich heeft la-
ten opkomen, zĳn koning en zĳn
Godr werkelĳk kwaad zal toe-
wensen en stellig zĳn blik naar
boven zal wenden. 22 En naar
de aarde zal hĳ kĳken, en zie!
benauwdheid en duisternis,s don-
kerte, moeilĳke tĳden en donker-
heid zonder enige helderheid.t

9 Maar de donkerte zal niet zo
zĳn als toen het land in be-

nardheid was, zoals in de vroe-
gere tĳd toen men het land van
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Z _ebulon en het land van N _aftalia

met verachting bejegende en toen
men [het] in de latere tĳd tot eer
brachtb — de weg aan de zee, in
de Jordaanstreek, Galil _ea der na-
ti

¨
en.c 2 Het volk dat in de duis-

ternis wandelde, heeft een groot
licht gezien.d Wat hen betreft die
in het land van diepe schaduwe

woonden — licht heeft op hen
geschenen.f 3 Gĳ hebt de natie
volkrĳk gemaakt;g voor haar hebt
gĳ de verheuging groot gemaakt.h

Zĳ hebben zich voor uw aange-
zicht verheugd als met de verheu-
ging in de oogsttĳd,i zoals zĳ die
blĳ zĳn wanneer zĳ de buit ver-
delen.j

4 Want het juk van hun vrachtk

en de stok op hun schouders, de
staf van degene die hen tot wer-
ken aandreef,l hebt gĳ verbrĳ-
zeld als op de dag van M _idian.m

5 Want elke laars van degene die
dreunend stamptn en de mantel
in bloed gewenteld, zĳn zelfs ter
verbranding geworden als voed-
sel voor het vuur.o 6 Want een
kind is ons geboren,p een zoon
is ons gegeven;q en de vorstelĳke
heerschappĳ zal op zĳn schouder
komen.r En zĳn naam zal wor-
den genoemd: Wonderbaar Raad-
gever,s Sterke God,t Eeuwige
Vader,u Vredevorst.v 7 Aan de
overvloedvan de vorstelĳke heer-
schappĳw en aan vrede zal geen
einde zĳn,x op de troon van D _avidy

en over zĳn koninkrĳk, om het
stevig te bevestigenz en om het te
schragen door middel van gerech-
tigheida en door middel van recht-
vaardigheid,b van nu aan en tot
onbepaalde tĳd. Ja, de ĳver van
Jehovah der legerscharen zal dit
doen.c

8 Er was een woord dat Je-
hovah zond tegen J _akob, en het
viel op _Isra

¨
el.d 9 En het volk

zal [het] stellig weten,e ja, zĳ
allen, _Efra

¨
ım en de inwoner van

Sam _aria,f wegens [hun] hoog-
moed en wegens de onbeschaamd-
heid van [hun] hart, doordat zĳ
zeggen:g 10 „Bakstenen zĳn er
gevallen, maar met gehouwen

stenena zullen wĳ bouwen. Sy-
comoorbomenb zĳn er omgehakt,
maar ceders zullen wĳ ervoor
in de plaats stellen.” 11 En Je-
hovah zal de tegenstanders van
R _ezin tegen hem verheffen, en
diens vĳanden zal hĳ ophitsen,c

12 S _yri
¨
e uit het oostend en de Fi-

listĳnen van achteren,e en zĳ zul-
len _Isra

¨
el met open mond opeten.f

Met het oog op dit alles heeft zĳn
toorn zich niet afgewend, maar
zĳn hand is nog steeds uitge-
strekt.g

13 En het volk van zĳn kant is
niet teruggekeerd tot Degene die
hen sloeg,h en Jehovah der leger-
scharen hebben zĳ niet gezocht.i

14 En Jehovah zal van _Isra
¨
el af-

snĳden kopj en staart,k scheut en
bies, op

´
e

´
en dag.l 15 De bejaar-

de en aanzienlĳke is de kop,m

en de profeet die vals onderricht
geeft, is de staart.n 16 En de-
genen die dit volk voortleiden,
blĳken degenen te zĳn die [hen]
doen dolen;o en degenen van hen
die worden voortgeleid, degenen
die verward raken.p 17 Daarom
zal Jehovah zich zelfs over hun
jonge mannen niet verheugen,q

en ten aanzien van hun vaderloze
jongens en hun weduwen zal hĳ
geen barmhartigheid tonen; want
allen zĳn zĳ afvalligenr en boos-
doeners en elke mond spreekt
zinneloosheid. Met het oog op dit
alles heeft zĳn toorn zich niet
afgewend, maar zĳn hand is nog
steeds uitgestrekt.s

18 Want de goddeloosheid is
ontbrand net als een vuur;t

doornbossen en onkruid zal het
verteren.u En het zal vlam vat-
ten in de struikgewassen van het
woud,v en ze zullen omhoogge-
voerd worden als het opstĳgen
van rook.w 19 In de verbolgen-
heid van Jehovah der legerscha-
ren is het land in brand gezet, en
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het volk zal tot voedsel voor het
vuur worden.a Niemand zal me-
dedogen tonen, zelfs niet met zĳn
broeder.b 20 En men zal rechts
afsnĳden en zal stellig honger lĳ-
den; en men zal links eten, en zĳ
zullen stellig niet verzadigd wor-
den.c Zĳ zullen ieder het vlees van
hun eigen arm eten,d 21 Man _as-
se _Efra

¨
ım, en _Efra

¨
ım Man _asse. Te

zamen zullen ze tegen J _uda zĳn.e

Met het oog op dit alles heeft zĳn
toorn zich niet afgewend, maar
zĳn hand is nog steeds uitge-
strekt.f

10 Wee hun die schadelĳke
voorschriften verordeneng

en hun die, voortdurend schrĳ-
vend, louter moeite hebben uit-
geschreven, 2 ten einde de ge-
ringen weg te dringen uit een
rechtsgeding en om de ellendigen
van mĳn volk van gerechtigheid
te beroven,h opdat de weduwen
hun buit worden en opdat zĳ zelfs
de vaderloze jongens kunnen uit-
plunderen!i 3 En wat zult gĳlie-
den doen op de dag dat er aan-
dacht [aan U] wordt geschonkenj

en bĳ het verderf, wanneer het
van verre komt?k Tot wie zult GIJ

vlieden om hulp,l en waar zult GIJ

UW heerlĳkheid laten,m 4 tenzĳ
het is dat men zich moet krom-
men onder de gevangenen en dat
er personen blĳven vallen onder
hen die zĳn gedood?n Met het oog
op dit alles heeft zĳn toorn zich
niet afgewend, maar zĳn hand is
nog steeds uitgestrekt.o

5 „Ha, de Assyri
¨
er,p de roede

voor mĳn toorn,q en de stok die in
hun hand is voor mĳn openlĳke
veroordeling! 6 Tegen een af-
valliger natie zal ik hem zenden,
en tegen het volk vanmĳnverbol-
genheid zal ik hem bevel geven,s

om veel buit te nemen en om veel
roofgoed te nemen en om het tot
een plaats van vertrapping te ma-
ken gelĳk het leem der straten.t

7 Hoewel hĳ misschien niet zo is,
zal hĳ zich geneigd voelen; hoe-
wel zĳn hart misschien niet zo
is, zal hĳ snode plannen beramen,
want te verdelgen is in zĳn hartu

en om nati
¨
en af te snĳden, niet

weinig.a 8 Want hĳ zal zeggen:
’Zĳn niet mĳn vorsten tevens ko-
ningen?b 9 Is K _alnoc niet net
als K _arkemis?d Is H _amathe niet
net als _Arpad?f Is Sam _ariag niet
net als Dam _askus?h 10 Telkens
wanneer mĳn hand gereikt heeft
aan de koninkrĳken van de god
die niets waard is, wiens gehou-
wen beelden meer zĳn dan die
te Jer _uzalem en te Sam _ariai —
11 zal het niet zĳn dat ik, net
zoals ik gedaan zal hebben aan
Sam _aria en aan haar goden die
niets waard zĳn,j evenzo aan Je-
r _uzalem en aan haar afgoden zal
doen?’k

12 En het moet geschieden dat
wanneer Jehovah al zĳn werk op
de berg S _ion en in Jer _uzalem vol-
eindigt, ik afrekening zal hou-
den voor de vrucht van de on-
beschaamdheid van het hart van
de koning van Ass _yri

¨
e en voor de

eigendunk van de hovaardigheid
van zĳn ogen.l 13 Want hĳ heeft
gezegd: ’Met de kracht van mĳn
hand zal ik stellig handelen,m en
met mĳn wĳsheid, want ik heb
werkelĳk verstand; en ik zal de
grenzen der volken verwĳderen,n

en de door hen opgehoopte goe-
deren zal ik stellig plunderen,o en
ik zal, net als een machtige, de in-
woners neerwerpen.p 14 En net
alsof het een nest is, zal mĳn
handq aan het vermogenr der vol-
ken reiken; en net als wanneer
men verlaten eieren bĳeenraapt,
wil ik voor mĳ zelfs heel de aarde
bĳeenrapen, en er zal stellig nie-
mand zĳn die met [zĳn] vleugels
slaat of [zĳn] snavel opendoet of
piept.’ ”

15 Zal de bĳl zich verheffen
boven degene die ermee hakt, of
de zaag zich grootmaken boven
degene die haar heen en weer
beweegt, alsof de staf degenen
die hem opheffen heen en weer
bewoog, alsof de stok hem op-
hief die geen hout is?s 16 Daar-
om zal de [ware] Heer, Jehovah
der legerscharen, over zĳn vet-
gemesten een wegterende ziekte
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blĳven zenden,a en onder zĳn
heerlĳkheid zal een brand blĳ-
venwegbranden als de brand van
een vuur.b 17 En _Isra

¨
els Lichtc

moet een vuur worden,d en zĳn
Heilige een vlam;e en het moet
oplaaien en op

´
e

´
en dag zĳn on-

kruid en zĳn doornbossen verte-
ren.f 18 En de heerlĳkheid van
zĳn woud en van zĳn boomgaard
zal Hĳ tot een eind brengen,g ja,
van de ziel af tot zelfs het vlees
toe, en het moet worden als het
wegteren van iemand die zieke-
lĳk is.h 19 En de rest van de bo-
men van zĳn woud — die zullen
dusdanig in aantal worden dat
zelfs een knaap ze zal kunnen op-
schrĳven.i

20 En het zal stellig geschie-
den op die dag dat zĳ die van
_Isra

¨
el overblĳvenj en zĳ die ont-

komen zĳn van het huis van J _a-
kob, nooit meer zullen steunen op
degene die hen sloeg,k en zĳ zul-
len stellig steunen op Jehovah,
de Heilige _Isra

¨
els,l in waarachtig-

heid.m 21 Slechts een overblĳf-
sel zal terugkeren, het overblĳf-
sel van J _akob, tot de Sterke God.n

22 Want al zou uw volk, o _Isra
¨
el,

als de zandkorrels der zee blĳken
te zĳn,o slechts een overblĳfsel
onder hen zal terugkeren.p Een
verdelgingq waartoe besloten is,
zal als een vloed doorstromen in
rechtvaardigheid,r 23 want een
verdelgings en een strenge beslis-
sing zal de Soevereine Heer, Je-
hovah der legerscharen, voltrek-
ken in het midden van het gehele
land.t

24 Daarom heeft de Soeverei-
neu Heer, Jehovah der legerscha-
ren, dit gezegd: „Wees niet be-
vreesd, o mĳn volk dat in S _ion
woont,v wegens de Assyri

¨
er, die

[u] met de stok placht te slaanw

en die zĳn eigen staf tegen u
placht op te heffen naar de wĳze
van Eg _ypte.x 25 Want nog een
zeer korte tĳd — en de openlĳ-
ke veroordelingy zal tot een ein-
de zĳn gekomen, en mĳn toorn,
wanneer zĳ wegteren.z 26 En
Jehovah der legerscharen zal stel-

lig een zweep tegen hem zwaaiena

zoals bĳ het verslaan van M _idian
bĳ de rots _Oreb;b en zĳn staf zal
zĳn over de zee,c en hĳ zal hem
stellig opheffen zoals hĳ in het
geval van Eg _ypte heeft gedaan.d

27 En het moet geschieden op
die dag dat zĳn vracht van uw
schouder zal wĳken,e en zĳn juk
van uw hals,f en het juk zal stel-
lig te gronde worden gerichtg we-
gens de olie.”

28 Hĳ heeft _Ajathh overval-
len; hĳ is door M _igron getrok-
ken; te M _ichmasi deponeert hĳ
zĳn voorwerpen. 29 Zĳ zĳn de
doorwaadbare plaats overgesto-
ken, G _ebaj is een plaats waar zĳ de
nacht doorbrengen, R _amak heeft
gebeefd, ja, G _ibeal van Saul is
gevlucht. 30 Laat uw stem het
uitgillen, o dochter van G _allim.m

Schenk aandacht, o La _
¨
ısja. O gĳ

gekwelde, _Anathoth!n 31 Mad-
m _ena heeft de wĳk genomen.
Ja, de inwoners van G _ebim heb-
ben zich in veiligheid gesteld.
32 Het is nog dag in Nobo om
halt te houden. Hĳ zwaait [drei-
gend] met zĳn hand naar de berg
van de dochter van S _ion, de heu-
vel van Jer _uzalem.p

33 Zie! De [ware] Heer, Jeho-
vah der legerscharen, kapt met
een verschrikkelĳke slag grote
takken af;q en de hoog opgescho-
tenen worden omgehouwen, en de
hogen zelf worden neergehaald.r

34 Enhĳ heeft de struikgewassen
van het woud met een ĳzeren ge-
reedschap neergeslagen, en door
een machtige zal de L _ibanon zelf
vallen.s

11 Ener moet een rĳsjet voort-
komen uit de tronk van

_Isa
¨
ı;u en uit zĳn wortels zal een

spruitv vruchtbaar zĳn.w 2 En
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op hem moet de geest van Jeho-
vah komen te rusten,a de geest
van wĳsheidb en van verstand,c

de geest van raad en van kracht,d

de geest van kennise en van de
vrees voor Jehovah;f 3 en hĳ zal
vreugde scheppen in de vrees voor
Jehovah.g

En hĳ zal niet richten naar wat
zĳn ogen alleen maar zien, noch
terechtwĳzen naar wat zĳn oren
slechts horen.h 4 Enmet recht-
vaardigheid moet hĳ de geringen
richten,i en met oprechtheid moet
hĳ terechtwĳzing geven ten be-
hoeve van de zachtmoedigen der
aarde. En hĳ moet de aarde slaan
met de roede van zĳn mond;j en
met de geest van zĳn lippen zal hĳ
de goddeloze ter dood brengen.k

5 En rechtvaardigheid moet de
gordel van zĳn heupen blĳken te
zĳn,l en getrouwheid de gordel
van zĳn lendenen.m

6 En de wolf zal werkelĳk een
poosje bĳ het mannetjeslam ver-
toeven,n en bĳ het bokje zal de
luipaard zelf zich neerleggen, en
het kalf en de jonge leeuw met
maneno en het weldoorvoede dier
alle bĳ elkaar;p en een kleine jon-
gen nog maar zal leider over ze
zĳn. 7 Ja, de koe en de beer zul-
lenweiden; samen zullen hun jon-
gen neerliggen. En zelfs de leeuw
zal stro eten net als de stier.q

8 En de zuigeling zal stellig spe-
len bĳ het hol van de cobra;r en
op de lichtopening van een gif-
tige slang zal een gespeend kind
werkelĳk zĳn eigen hand leggen.
9 Men zal generlei kwaad doens

noch enig verderf stichten op heel
mĳn heilige berg;t want de aarde
zal stellig vervuld zĳn van de ken-
nis van Jehovah, zoals de wateren
ook de zee bedekken.u

10 En het moet geschieden op
die dagv dat de wortel van _Isa

¨
ı er

zal zĳn,w die daar zal staan tot
een signaal voor de volken.x Tot
hem zullen zelfs de nati

¨
en zich

vragend wenden,y en zĳn rust-
plaats moet heerlĳk worden.z

11 En het moet geschieden op

die dag dat Jehovah wederom
zĳn hand zal bieden, een tweede
maal,a omhet overblĳfsel van zĳn
volk te verwerven, dat zal over-
blĳven uit Ass _yri

¨
eb en uit Eg _yp-

tec en uit P _athrosd en uit Kusche

en uit _Elamf en uit S _inearg en uit
H _amath en van de eilanden der
zee.h 12 En hĳ zal stellig een
signaal opheffen voor de nati

¨
en

en de verdrevenen van _Isra
¨
el ver-

gaderen;i en de verstrooiden van
J _uda zal hĳ bĳeenbrengen van de
vier uiteinden der aarde.j

13 En de jaloezie van _Efra
¨
ım

moet wĳken,k en zelfs zĳ die
blĳk geven van vĳandschap je-
gens J _uda, zullen worden afge-
sneden. Ja, _Efra

¨
ım zal niet jaloers

zĳn op J _uda, noch J _uda blĳk ge-
ven van vĳandschap ten opzichte
van _Efra

¨
ım.l 14 En westwaarts

moeten zĳ de Filistĳnen op de
schouder vliegen;m samen zullen
zĳ de zonen van het Oosten plun-
deren.n Naar _Edom en M _oab zul-
len zĳ hun hand uitsteken,o en
de zonen van _Ammon zullen hun
onderdanen zĳn.p 15 En Jeho-
vah zal stellig de tong van de
Egyptische zeeq afsnĳden en in
de gloed van zĳn geest zĳn hand
over de Rivierr zwaaien. En hĳ
moet haar slaan in [haar] zeven
stromen, en hĳ zal de mensen
werkelĳk in [hun] sandalen doen
lopen.s 16 En er moet een hoofd-
weg koment uit Ass _yri

¨
e voor het

overblĳfselu van zĳn volk, dat zal
overblĳven,v net zoals er [een] ge-
komen is voor _Isra

¨
el ten dage dat

het optrok uit het land Eg _ypte.

12 Enop die dagw zult gĳ stel-
lig zeggen: „Ik zal u dan-

ken, o Jehovah, want [hoewel] gĳ
vertoornd op mĳ werdt, heeft uw
toorn zich geleidelĳk afgewend,x

en gĳ zĳt mĳ gaan vertroosten.y
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2 Zie! God is mĳn redding.a Ik zal
vertrouwen en niet in angst ver-
keren;b want Jah Jehovah is mĳn
sterktec en [mĳn] macht,d en hĳ
werd mĳ tot redding.”e

3 Met uitbundige vreugde zult
gĳlieden stellig water putten uit
de bronnen der redding.f 4 En
op die dag zult GIJ stellig zeg-
gen: „Dankt Jehovah!g Roept zĳn
naam aan.h Maakt onder de vol-
ken zĳn handelingen bekend.i

Vermeldt dat zĳn naam hoog ver-
heven is.j 5 Bezingt Jehovah
met melodie

¨
en,k want allesover-

treffend is hetgeen hĳ heeft ge-
daan.l Dit wordt op de gehele
aarde bekendgemaakt.

6 Jubel en juich, o gĳ inwoon-
ster van S _ion, want groot is in uw
midden de Heilige _Isra

¨
els.”m

13 De formele uitspraak te-
gen B _abylon,n die Jes _aja,

de zoon van _Amoz,o in een vi-
sioen heeft gezien: 2 „Heft op
een berg van kale rotsen een sig-
naal op.p Verheft de stem tot hen,
wenkt met de hand,q opdat zĳ de
ingangen der edelen binnentrek-
ken.r 3 Ikzelf heb mĳn gehei-
ligdens het bevel gegeven. Ook
heb ik mĳn sterkemannen geroe-
pen tot [het voltrekkenvan]mĳn
toorn,t mĳn in hoge mate uitge-
latenen. 4 Luister! Een menig-
te op de bergen, iets als een tal-
rĳk volk!u Luister! Het gedruis
van koninkrĳken, van vergaderde
nati

¨
en!v Jehovah der legerscha-

ren monstert het oorlogsleger.w

5 Zĳkomenuit eenver land,x van
het uiteinde des hemels, Jehovah
en de wapens van zĳn openlĳke
veroordeling, om de gehele aarde
te gronde te richten.y

6 Jammert,z want de dag van Je-
hovah is nabĳ!a Als een geweld-
dadige plundering van de Almach-
tige zal hĳ komen.b 7 Daarom
zullen zelfs alle handen verslap-
pen, en zelfs het ganse hart van de
sterfelĳke mens zal versmelten.c

8 En de mensen zĳn ontsteld ge-
raakt.d Ja, krampen en barens-
wee

¨
en grĳpen [hen] aan; als een

barende vrouwhebben zĳ wee
¨
en.e

Zĳ kĳken elkaar verbaasd aan.
Hun gezichten zĳn vlammende
gezichten.a

9 Zie! De dag van Jehovah
komt, wreed, zowel met verbol-
genheidalsmet brandende toorn,
om het land tot een voorwerp
van ontzetting te maken,b en om
[de] zondaars [van het land] eruit
te verdelgen.c 10 Want zelfs de
sterren des hemels en zĳn ster-
renbeelden van K _esild zullen hun
licht niet laten stralen; de zon zal
werkelĳk duister worden wan-
neer ze te voorschĳn komt, en de
maan zelf zal haar licht niet la-
ten schĳnen. 11 En stellig zal ik
[zĳn eigen] slechtheid verhalen
op het productieve land,e en hun
eigen dwaling op de goddelozen
zelf. En ik zal werkelĳk de trots
der overmoedigen doen ophou-
den, en de hoogmoed der tiran-
nen zal ik vernederen.f 12 Ik
zal de sterfelĳke mens zeldzamer
maken dan gelouterd goud,g en
de aardse mens [zeldzamer] dan
het goud van _Ofir.h 13 Daarom
zal ik zelfs de hemel in beroering
brengen,i en de aarde zal schud-
den en wĳken van haar plaats
bĳ de verbolgenheid van Jeho-
vah der legerscharenj en op de
dag van zĳn brandende toorn.k

14 En het moet geschieden dat zĳ
zich als een opgejaagde gazelle en
als een kudde zonder iemand die
ze bĳeenbrengt,l zullen wenden,
ieder naar zĳn eigen volk; en zĳ
zullen vluchten, ieder naar zĳn
eigen land.m 15 Al wie gevon-
den wordt, zal doorstoken wor-
den, en al wie bĳ het wegvagen
wordt gegrepen, zal vallen door
het zwaard;n 16 en zelfs hun
kinderen zullen verpletterd wor-
den voor hun ogen.o Hun hui-
zen zullen geplunderdworden, en
hun eigen vrouwen zullen ver-
kracht worden.p

17 Zie, ik wek tegen hen de Me-
den op,q die het zilver zelf als niets
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achten en die, wanneer het op
goud aankomt, er geen behagen
in scheppen. 18 En [hun] bogen
zullen zelfs jonge mannen verplet-
teren.a En met de vrucht van de
buik zullen zĳ geen medelĳden
hebben;b jegens zonen zal hun oog
geen deernis gevoelen. 19 En
B _abylon, het sieraad der konink-
rĳken,c de luister van de trots der
Chaldee

¨
en,d moet worden als toen

God S _odom en Gom _orra omkeer-
de.e 20 Ze zal nimmer bewoond
worden,f noch zal ze van geslacht
tot geslacht blĳven.g En daar zal
de Arabier zĳn tent niet opslaan,
en geen herders zullen [hun kud-
den] daar laten legeren. 21 En
daar zullen de vaste bezoekers
van waterloze streken zich stel-
lig legeren, en hun huizen moe-
ten gevuld zĳn met oehoes.h En
daar moeten de struisvogels zich
ophouden, en demonen in bokken-
gedaanten, die zullen daar rond-
huppelen.i 22 En jakhalzenmoe-
ten in haar woontorens huilen,j

en de grote slang zal in de palei-
zen van heerlĳke verrukking zĳn.
En haar tĳd is nabĳ om te komen,
en haar dagen zelf zullen niet wor-
den uitgesteld.”k

14 Want Jehovah zal J _akob
barmhartigheid betonen,l

en hĳ zal _Isra
¨
el stellig nog ver-

kiezen;m en hĳ zal hun werkelĳk
rust geven op hun grond,n en de
inwonende vreemdeling moet bĳ
hen gevoegd worden, en zĳ moe-
ten zich aansluiten bĳ het huis
van J _akob.o 2 En volken zul-
len hen werkelĳk nemen en hen
naar hun eigen plaats brengen,
en het huis van _Isra

¨
el moet hen

tot zich nemen als een bezit op
de grond van Jehovah, als dienst-
knechten en als dienstmaagden;p

en zĳ moeten gevangennemenq

wie hen gevangen hielden, en
zĳ moeten in onderworpenheid
hebben wie hen tot werken aan-
dreven.r

3 En het moet geschieden op de
dag dat Jehovah u rust geeft van
uw smart en van uw beroering

en van de harde slavernĳ waarin
gĳ tot een slaaf werdt gemaakt,a

4 dat gĳ deze spreuk moet aan-
heffen tegen de koning van B _aby-
lon en moet zeggen:

„Hoe heeft degene die [ande-
ren] tot werken aandreef opge-
houden, [hoe] is de onderdruk-
king opgehouden!b 5 Jehovah
heeft de stok der goddelozen ver-
broken, de staf van hen die heer-
sen,c 6 degene die volken sloeg
in verbolgenheid met een slaan
zonder ophouden,d degene die in
louter toorn nati

¨
en onderwierp

met een vervolging zonder beteu-
geling.e 7 De hele aarde is tot
rust gekomen,f is vrĳ van rustver-
storing geworden. Demensen zĳn
vrolĳk geworden met vreugde-
kreten.g 8 Zelfs de jeneverbo-
menh hebben zich ook over u ver-
heugd, de ceders van de L _ibanon,
[en ze zeggen:] ’Sinds gĳ neerligt,
klimt geen [hout]hakkeri tegen
ons op.’

9 Zelfs Sje _o _olj beneden is om u
in beroering gekomen ten einde
u bĳ uw aankomst tegemoet te
gaan. Om u heeft ze degenen
die machteloos zĳn in de dood,k

gewekt, alle bokkige leidersl der
aarde. Ze heeft alle koningen der
nati

¨
en van hun tronen doen op-

staan.m 10 Zĳ allen heffen aan
en zeggen tot u: ’Zĳt ook g

´
ı
´
j zwak

gemaakt als wĳ?n Zĳt gĳ met
´
ons

vergelĳkbaar gemaakt?o 11 In
Sje _o _ol is uw trots neergeworpen,
de klank vanuw snaarinstrumen-
ten.p Onder u zĳn maden als een
rustbed gespreid; en wormen zĳn
uw dek.’q

12 O hoe zĳt gĳ uit de hemel
gevallen,r gĳ schĳnende, zoon
des dageraads! Hoe zĳt gĳ ter
aarde neergehouwen,s gĳ die de
nati

¨
en machteloos placht te ma-

ken!t 13 Wat u betreft, gĳ hebt
in uw hart gezegd: ’Ten hemel
zal ik opstĳgen.u Boven de ster-
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rena Gods zal ik mĳn troon ver-
heffen,b en ik zal mĳ neerzetten
op de berg der samenkomst,c in
de meest afgelegen streken van
het noorden.d 14 Ik zal opstĳ-
gen boven de hoge plaatsen der
wolken;e ik zal mĳ op de Aller-
hoogste doen gelĳken.’f

15 Maar in Sje _o _ol zult gĳ wor-
den neergeworpen,g in de meest
afgelegen delen van de kuil.h

16 Die u zien, zullen u zelfs aan-
staren; zĳ zullen u zelfs goed be-
kĳken [en zeggen:] ’Is dit de man
die de aarde in beroering bracht,
die koninkrĳken deed schudden,i

17 die het productieve land als
de wildernis maakte en die zelfs
de steden ervan omverwierp,j die
zelfs voor zĳn gevangenen de weg
naar huis niet opende?’k 18 Alle
andere koningen der nati

¨
en, ja, zĳ

allen, hebben zich in heerlĳkheid
neergelegd, ieder in zĳn eigen
huis.l 19 Maar wat u betreft, gĳ
zĳt weggeworpen zonder een graf-
stede voor u,m als een verfoeide
spruit, bekleed met gedoden die
met het zwaard zĳn doorboord,
die neerdalen tot de stenen van
een kuil,n als een vertreden ka-
daver.o 20 Gĳ zult niet met hen
verenigd worden in een graf, om-
dat gĳ uw eigen land in het ver-
derf hebt gestort, uw eigen volk
hebt gedood. Tot onbepaalde tĳd
zal het nageslacht der boosdoe-
ners niet worden genoemd.p

21 Maakt een slachtblok gereed
voor zĳn eigen zonen wegens de
dwaling van hun voorvaders,q op-
dat zĳ niet opstaan en werkelĳk
de aarde in bezit nemen en de
oppervlakte van het productieve
land met steden vullen.”r

22 „En ik wil tegen hen op-
staan”,s is de uitspraak van Jeho-
vah der legerscharen.

„En ik wil van B _abylon afsnĳden
naamt en overblĳfsel en kroost
en nakomelingschap”,u is de uit-
spraak van Jehovah.

23 „En ik wil haar maken tot
een bezitting van stekelvarkens
en tot rietpoelen van water, en ik
wil haar wegvegen met de bezem

der verdelging”,a is de uitspraak
van Jehovah der legerscharen.

24 Jehovah der legerscharen
heeft gezworenb en gezegd: „Voor-
waar, juist zoals ik gedacht heb,
zo moet het geschieden; en juist
zoals ik [met mĳzelf] beraad-
slaagd heb, zo zal het tot stand ko-
men,c 25 ten einde de Assyri

¨
er

in mĳn land te verbrekend en op-
dat ik hem op mĳn eigen bergen
kan vertreden;e en opdat zĳn juk
werkelĳk van hen wĳkt en opdat
zelfs zĳnvracht van hun schouder
wĳkt.”f

26 Dit is het raadsbesluit dat te-
gen de gehele aarde besloten is,
en dit is de hand die uitgestrekt
is tegen alle nati

¨
en. 27 Want Je-

hovah der legerscharen zelf heeft
[het] beraadslaagd,g en wie kan
[het] verbreken?h En het is zĳn
hand die is uitgestrekt, enwie kan
ze afwenden?i

28 In het jaar dat koning _Achaz
stierf,j kwam deze formele uit-
spraak: 29 „Verheug u niet,k

o Filist _ea,l wie maar ook vanu, en-
kel omdat de staf van degene die
u sloeg, is verbroken.m Want uit
de wortel der slangn zal een gif-
tige slang voortkomen,o en haar
vrucht zal een vliegende vurige
slangp zĳn. 30 En de eerstge-
borenen der geringen zullen stel-
lig weiden, en in zekerheid zul-
len zelfs de armen neerliggen.q En
met hongersnood wil ik uw wor-
tel ter dood brengen, en wat van
u overblĳft, zal worden gedood.r

31 Jammer, o poort! Schreeuw
het uit, o stad! Allen vanu moeten
versaagd worden, o Filist _ea! Want
uit het noorden komt een rook,
en er is niemand die zich afzon-
dert uit zĳn gelederen.”s

32 En wat zal iedereen de bo-
dent der natie ten antwoord ge-
ven? Dat Jehovah zelf S _ion ge-
grondvest heeft,u en dat in haar
de ellendigen van zĳn volk een
toevlucht zullen zoeken.
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15 De formele uitspraak te-
gen M _oab:a Omdat het in

de nacht gewelddadig geplun-
derd is, is Arb van M _oab zelf tot
zwĳgen gebracht. Omdat het in
de nacht gewelddadig geplun-
derd is, is Kirc van M _oab zelf tot
zwĳgen gebracht. 2 Hĳ is op-
gegaan naar Het Huis en naar
D _ibon,d naar de hoge plaatsen,
om te wenen. Over N _eboe en over
M _edebaf jammert M _oab zelf. Op
alle hoofden daarin is kaalheid;g

elke baard is afgeknipt. 3 Op
zĳn straten heeft men de zak
omgegord.h Op zĳn dakeni en op
zĳn openbare pleinen jammert
iedereen, afdalend met geween.j

4 En H _esbon en Ele _alek schreeu-
wen. Tot J _ahazl toe is hun stem
gehoord. Daarom blĳven zelfs de
gewapende mannen van M _oab het
luid uitroepen. Zĳn ziel zelf heeft
gesidderd in hem.

5 Mĳn eigen hart schreeuwt
overM _oab zelf.m De voortvluchti-
gen ervan zĳn al zo ver als Z _oarn

[en] _Eglath-Sel _isia.o Want de op-
gang van L _uhithp — met geween
bestĳgt [elkeen] die; want op de
weg naar Horon _a

¨
ımq heffen zĳ

het geschreeuw aan over de ca-
tastrofe. 6 Want zelfs de wate-
ren van N _imrimr worden louter
woestenĳen. Want het groene
gras is verdord, het gras is tot
een eind gekomen; niets is groen
geworden.s 7 Daaromblĳven zĳ
het overgeschotene en hun op-
geslagen goederen die zĳ weg-
gelegd hebben, helemaal over het
stroomdal van de populieren weg-
dragen. 8 Want het geschreeuw
is in M _oabs gebied rondgegaan.t

Het gejammer ervan is helemaal
tot Egl _a

¨
ım toe; het gejammer er-

van is helemaal tot B _e
¨
er- _Elim

toe, 9 want zelfs de wateren
van D _imon zĳn vol bloed gewor-
den. Want over D _imon zal ik nog
meer dingen brengen, zoals een
leeuw voor de ontkomenen van
M _oab die ontkomen en voor de
overgeblevenen van het grondge-
bied.u

16 Zendt een ramaan de heer-
ser van het land,a van S _ela

in de richting van de wildernis,
naar de berg van de dochter van
S _ion.b

2 En het moet geschieden [dat]
als een vluchtend vliegend schep-
sel, weggejaagd uit [zĳn] nest,c

[zo] zullen de dochters van M _oab
worden bĳ de doorwaadbare plaat-
sen van de _Arnon.d

3 „Schaft raad, voltrekt de be-
slissing.e

Maak op de volle middag uw
schaduw net als de nacht.f Ver-
berg de verdrevenen;g verraad nie-
mand die vlucht.h 4 Mogen mĳn
verdrevenen zelfs in u, o M _oab, als
vreemdelingen vertoeven.i Word
een schuilplaats voor hen wegens
degene die met geweld plundert.j

Want de verdrukker is aan zĳn
eind gekomen, de gewelddadige
plundering is ge

¨
eindigd, degenen

die [anderen] vertrapten, zĳn van
de aarde verdwenen.k

5 En in liefderĳke goedheid zal
er stellig een troon stevig beves-
tigd worden;l en iemand moet in
waarachtigheid daarop zitten in
de tent van D _avid,m terwĳl hĳ
richt en gerechtigheid zoekt en
prompt is in rechtvaardigheid.”n

6 Wĳ hebben van M _oabs trots
gehoord, dat hĳ zeer trots is;o zĳn
hoogmoed en zĳn trots en zĳn
verbolgenheidp — zĳn ĳdel ge-
zwets zal niet zo zĳn.q 7 Daar-
om zal M _oab om M _oab jammeren;
ja, allen ervan zullen jammeren.r

Om de rozĳnenkoeken van Kir-
Har _eseths zullen de geslagenen
inderdaad zuchten, 8 want de
terrassen zelf van H _esbont zĳn
verwelkt. Dewĳnstok van S _ibmau

— de eigenaars van de nati
¨
en

hebben zelf zĳn helderrode [tak-
ken] neergeslagen. Tot aan Ja _

¨
ezerv

hadden ze gereikt, ze hadden ge-
doold in de wildernis. Het was
aan zĳn eigen uitlopers overge-
laten om weelderig voort te woe-
keren, ze waren heengetrokken
naar de zee.
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9 Daarom zal ik wenen met Ja _
¨
e-

zers wenen over de wĳnstok van
S _ibma.a Met mĳn tranen zal ik
u drenken, o H _esbonb en Ele _ale,c

want zelfs over uw zomer en over
uw oogst is het gejuich gevallen.d

10 En verheuging en blĳdschap
zĳn uit de boomgaard weggeno-
men; en in de wĳngaarden is geen
vreugdegeroep, er wordt niet ge-
juicht.e De treder treedt geenwĳn
in de perskuipen.f Het gejuich heb
ik doen ophouden.g

11 Daarom zĳn zelfs mĳn in-
gewanden onstuimig net als een
harp, ja, om M _oab,h en mĳn bin-
nenste om Kir-Har _eseth.i

12 En het geschiedde dat men
zag dat M _oab moede werd ge-
maakt op de hoge plaats;j en hĳ
kwam naar zĳn heiligdom om te
biddenk en hĳ kon niets uitrich-
ten.l

13 Dit is het woord dat Jeho-
vah eertĳds over M _oab gesproken
heeft. 14 En nu heeft Jehovah
gesproken en gezegd: „Binnen
drie jaar, naar de jaren van een
loonarbeider,m moet de heerlĳk-
heidn van M _oab ook te schande
worden gemaakt met veel tumult
van elke soort, en zĳ die overblĳ-
ven, zullen onbeduidendweinigen
zĳn, niet machtig.”o

17 De formele uitspraak tegen
Dam _askus:p „Zie! Dam _as-

kus weggedaan zodat ze geen stad
meer is, en ze is een puinhoop ge-
worden, een afbrokkelende bouw-
val.q 2 De steden van _Aro

¨
err die

zĳn achtergelaten, worden louter
plaatsen voor kudden, waar ze
werkelĳk neerliggen, zonder dat
iemand [ze] doet beven.s 3 En de
versterkte stad is verdwenen uit
_Efra

¨
ım,t en het koninkrĳk uit Da-

m _askus;u en die van S _yri
¨
e over-

blĳven, zullen net als de heer-
lĳkheid van de zonen van _Isra

¨
el

worden”, is de uitspraak van Je-
hovah der legerscharen.v

4 „En het moet geschieden op
die dag dat de heerlĳkheidvan J _a-
kob gering zal worden,w en zelfs
de vetheid van zĳn vlees zal ma-
ger worden.x 5 En het moet ge-

schieden dat wanneer de oogster
het staande koren inzamelt en
zĳn eigen arm de aren oogst,a dan
moet hĳ worden als iemand die
aren leest in de laagvlakte van
R _efa

¨
ım.b 6 En er moet een na-

lezing in overblĳven zoals bĳ het
afslaan van de olĳfboom: twee
[of] drie rĳpe olĳven in de top van
de tak; vier [of] vĳf aan de vrucht-
dragende grote takken ervan”, is
de uitspraak van Jehovah, de God
van _Isra

¨
el.c

7 Op die dag zal de aardse mens
naar zĳn Maker opzien, en zĳn
eigen ogen zullen met gespannen
aandacht naar de Heilige _Isra

¨
els

zelf kĳken.d 8 En hĳ zal niet
zien naar de altaren,e het werk
van zĳn handen;f en naar wat zĳn
vingers hebben gemaakt, zal hĳ
niet met gespannen aandacht kĳ-
ken, noch naar de heilige palen of
naar de reukwerktafels.g 9 Op
die dag zullen zĳn vestingsteden
worden als een geheel verlaten
plaats in het bosland, ja, de tak
die zĳ geheel verlaten hebben van-
wege de zonen van _Isra

¨
el; en het

moet een verlaten woestenĳ wor-
den.h 10 Want gĳ hebt de God
vanuw reddingi vergeten;j en aan
de Rotsk van uw vesting hebt gĳ
niet gedacht. Daarom plant gĳ
aangename plantingen, en met
de rank van een vreemde bezet
gĳ ze. 11 Op de dag moogt gĳ
uw planting zorgvuldig omhei-
nen, en in de morgen moogt gĳ
uw zaad doen uitspruiten, [maar]
de oogst zal stellig vlieden op de
dag der krankheid en ongenees-
lĳke smart.l

12 Ha, het tumult van vele vol-
ken, die onstuimig zĳn als met
de onstuimigheid der zee

¨
en! En

het gebruis van nationale groe-
pen, die een lawaai maken net als
het gebruis van geweldige wate-
ren!m 13 Denationale groepenn
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zelf zullen een lawaai maken net
als het gebruis van vele wateren.
En Hĳ zal het stellig bestraffen,a

en het moet ver weg vlieden en
worden opgejaagd als het kaf der
bergen voor een wind uit en als
een wervelwind van distels voor
een stormwind uit.b 14 Ten tĳde
van de avond, ziedaar! plotselin-
ge verschrikking. V

´
o

´
or de morgen

— het is er niet meer.c Dit is het
deel van hen die ons plunderen, en
het lot dat degenen toebehoort die
ons uitplunderen.d

18 Ha, het landvan de gonzen-
de insecten met vleugels,

dat in de streek van de rivieren
van Ethi _opi

¨
ee ligt! 2 Dat afge-

zantenf uitzendt over zee, en in
vaartuigen van papyrus over de
oppervlakte van de wateren, [en
zegt:] „Gaat, GIJ snelle boden, naar
een natie hoog van gestalte en
glanzend, naar een volk dat over-
al vrees inboezemt, een natie van
veerkracht en van vertreding,
welker land de rivieren hebben
weggespoeld.”g

3 Al GIJ bewoners van het pro-
ductieve landh en GIJ ingezetenen
der aarde, GIJ zult een schouw-
spel zien net als wanneer er een
signaal wordt opgeheven op de
bergen,i en GIJ zult een geluid ho-
ren net als wanneer er op een
hoorn wordt geblazen.j 4 Want
dit heeft Jehovah tot mĳ gezegd:
„Ik wil rustig blĳven en zien op
mĳn vaste plaats,k als de ver-
blindende hitte gepaard met het
licht,l als de dauwwolk in de hitte
van de oogst.m 5 Want v

´
o

´
or de

oogst, wanneer de bloesem tot
volle ontwikkeling komt en de
bloem een rĳpende druif wordt,
danmoet men de takjes met snoei-
messen afsnĳden en de hechtran-
ken wegnemen, [ze] afkappen.n

6 Ze zullen alle te zamen worden
overgelaten aan de roofvogels der
bergen en aan het gedierte der
aarde.o En daarop zullen de roof-
vogels stellig de zomer doorbren-
gen, en zelfs al het gedierte der
aarde zal daarop de oogsttĳd door-
brengen.p

7 In die tĳd zal Jehovah der le-
gerscharen een geschenk worden
gebrachta [van] eenvolk hoog van
gestalte en glanzend,b ja, van een
volk dat overal vrees inboezemt,
een natie van veerkracht en van
vertreding, welker land de rivie-
ren hebben weggespoeld, naar de
plaats van de naam van Jehovah
der legerscharen, de berg S _ion.”c

19 De formele uitspraak tegen
Eg _ypte:d Zie! Jehovah rĳdt

op een snelle wolke en komt naar
Eg _ypte. En de goden van Eg _ypte,
die niets waard zĳn, zullen stel-
lig sidderenwegens hem,f en zelfs
het hart van Eg _ypte zal in zĳn
binnenste smelten.g

2 „En ik wil Egyptenaren tegen
Egyptenaren ophitsen, en zĳ zul-
len stellig strĳden ieder tegen zĳn
broeder, en ieder tegen zĳn met-
gezel, stad tegen stad, konink-
rĳk tegen koninkrĳk.h 3 En de
geest van Eg _ypte moet verbĳs-
terd worden in zĳn midden,i en
ik zal zĳn eigen raad verwarren.j

En zĳ zullen zich stellig wenden
tot de goden die niets waard zĳnk

en tot de bezweerders en tot de
geestenmediums en tot de be-
roepsvoorzeggers van gebeurte-
nissen.l 4 En ik wil Eg _ypte over-
geven in de hand van een harde
meester, en sterk zal de koning
zĳn die over hen zal heersen”,m is
de uitspraak van de [ware] Heer,
Jehovah der legerscharen.

5 En het water zal stellig ver-
drogen uit de zee, en de rivier
zelf zal drooglopen en werke-
lĳk opdrogen.n 6 En de rivie-
ren moeten stinken; en de Nĳlka-
nalen van Eg _ypte moeten ondiep
worden en drooglopen.o Ja, rietp

en bies moeten beschimmelen.
7 De kale plekken aan de rivier
de Nĳl, aan de monding van de
rivier de Nĳl, en elk zaailand van
de rivier de Nĳl zal verdrogen.q

Het zal stellig verwaaien en het
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zal niet meer zĳn. 8 En de vis-
sers zullen moeten treuren, en al-
len die vishaken in de rivier de
Nĳl werpen, moeten droefheid tot
uitdrukking brengen, en zelfs zĳ
die visnetten uitspreiden over de
oppervlakte van het water zul-
len werkelĳk verkwĳnen.a 9 En
de bewerkers van gehekeld vlasb

moeten beschaamd staan, als-
ook de wevers van witte stoffen.
10 En haar vervaardigers van
veelkleurig weefwerkc moeten
verbrĳzeld worden, allen die om
loon arbeiden, bedroefd van ziel.

11 De vorsten van Z _oand zĳn
inderdaad dwaas. Wat de wĳzen
van Farao’s raadslieden betreft,
[hun] raad is iets onredelĳks.e

Hoe zult GIJ tot Farao zeggen: „Ik
ben de zoon van wĳzen, de zoon
van koningen uit de oudheid”?
12 Waar zĳn zĳ dan — uw wĳ-
zenf — opdat zĳ u nu mogen ver-
tellen en opdat zĳ mogen we-
ten wat Jehovah der legerscharen
over Eg _ypte beraadslaagd heeft?g

13 De vorsten van Z _oan hebben
dwaas gehandeld,h de vorsten van
Nofi zĳn bedrogen, de voornaam-
ste mannenj van haar stammen
hebben Eg _ypte op een doolweg
geleid. 14 Jehovah zelf heeft in
haar midden de geest van ont-
steltenis gemengd;k en zĳ hebben
Eg _ypte op een doolweg geleid in
al zĳn werk, net zoals een be-
schonkene ertoe wordt gebracht
in zĳn uitbraaksel om te dolen.l

15 En Eg _ypte zal generlei werk
blĳken te hebben dat door de kop
of de staart, de scheut of de bies,
gedaan kan worden.m

16 Op die dag zal Eg _ypte wor-
den als vrouwen, en het zal stellig
bevenn en in angst verkeren we-
gens het zwaaienvan de handvan
Jehovah der legerscharen, die hĳ
ertegen zwaait.o 17 En J _uda’s
bodem moet voor Eg _ypte een re-
den tot waggelen worden.p Ieder-
een tegenover wie men er mel-
ding van maakt, verkeert in angst
wegens het raadsbesluit van Jeho-

vah der legerscharen, dat hĳ te-
gen hem neemt.a

18 Op die dag zullen er vĳf ste-
den in het land Eg _ypte blĳken
te zĳnb die de taal van K _ana

¨
anc

spreken en bĳ Jehovah der leger-
scharen zweren.d De Stad der Om-
verhaling zal

´
e

´
en [ervan] worden

genoemd.

19 Op die dag zal er midden in
het land Eg _yptee een altaar voor
Jehovah blĳken te zĳn, en een
zuil voor Jehovah bĳ zĳn grens.
20 En het moet tot een teken en
tot een getuige voor Jehovah der
legerscharen blĳken te zĳn in het
land Eg _ypte;f want zĳ zullen luid
tot Jehovah roepen wegens de
verdrukkers,g en hĳ zal hun een
redder zenden, ja, een groot [red-
der], die hen werkelĳk zal be-
vrĳden.h 21 En Jehovah zal de
Egyptenaren stellig bekend wor-
den;i en de Egyptenaren moe-
ten Jehovah op die dag kennen,
en zĳ moeten slachtoffer en gave
brengenj en moeten Jehovah een
gelofte doen en die betalen.k

22 En Jehovah zal Eg _ypte stel-
lig een slag toebrengen.l Er zal
een slag worden toegebracht en
een genezing zĳn;m en zĳ moeten
terugkeren tot Jehovah,n en hĳ
moet zich door hen laten verbid-
den en hen genezen.o

23 Op die dag zal er een hoofd-
wegp komen van Eg _ypte naar As-
s _yri

¨
e, en Ass _yri

¨
e zal werkelĳk

inEg _ypte komen enEg _ypte inAs-
s _yri

¨
e; en zĳ zullen stellig dienst

verrichten, Eg _ypte met Ass _yri
¨
e.

24 Op die dag zal _Isra
¨
el de derde

worden met Eg _ypte en met As-
s _yri

¨
e,q namelĳk een zegen in het

midden der aarde,r 25 want Je-
hovah der legerscharen zal het
gezegend hebben,s doordat hĳ zal
zeggen: „Gezegend zĳ mĳn volk,
Eg _ypte, en het werk mĳner han-
den, Ass _yri

¨
e,t en mĳn erfdeel, _Is-

ra
¨
el.”u
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20 In het jaar dat T _artana naar
_Asdodb kwam, toen S _argon,

de koning van Ass _yri
¨
e, hem zondc

en hĳ vervolgens tegen _Asdod
streed en het innamd — 2 in die
tĳd sprak Jehovah door de hand
van Jes _aja, de zoon van _Amoz,e

en zei: „Ga,f en gĳ moet de zak
van uw heupen losmaken;g en uw
sandalen dient gĳ van uw voeten
te trekken.”h Hĳ dan deed aldus,
naakt en barrevoets rondlopend.i

3 Voorts zei Jehovah: „Net
zoals mĳn knecht Jes _aja drie jaar
lang naakt en barrevoets heeft
rondgelopen als een tekenj en
een voorteken tegen Eg _yptek en
tegen Ethi _opi

¨
e,l 4 zo zal de ko-

ning van Ass _yri
¨
e de gevange-

nenschaar van Eg _yptem en de
ballingen van Ethi _opi

¨
e wegvoe-

ren, knapen en grĳsaards, naakt
en barrevoets, en met ontblote
billen, de naaktheid van Eg _ypte.n

5 En zĳ zullen stellig verschrikt
en beschaamd zĳn over Ethi _o-
pi

¨
e, de hoop waarnaar zĳ uitza-

gen,o en over Eg _ypte, hun luis-
ter.p 6 En de bewoner van dit
kustland zal op die dag stellig
zeggen: ’Zie, zo is het gesteld met
de hoop waarnaar wĳ uitzagen,
waarheenwĳvloden omhulp, om
bevrĳd te worden wegens de ko-
ning van Ass _yri

¨
e!q En hoe zullen

wĳzelf ontkomen?’”

21 De formele uitspraak te-
gen de wildernis van de

zee:r Zoals stormwindens in het
zuiden komen aangieren, komt
het uit dewildernis, uit een vrees
inboezemend land.t 2 Een hard
visioenu is mĳ meegedeeld: De
verrader handelt verraderlĳk, en
degene die met geweld plundert,
plundert met geweld.v Trek op,
o _Elam! Sla het beleg, o M _edi

¨
e!w

Al het zuchten ten gevolge van
haar heb ik doen ophouden.x

3 Daarom zĳn mĳn heupen vol
van hevige smarten geworden.y

Ja, krampen hebben mĳ aange-
grepen, als de krampen van een
barende vrouw.z Ik ben ontdaan
geworden, zodat ik niet hoor; ik
ben ontsteld geraakt, zodat ik
niet zie. 4 Mĳn hart heeft ge-

doold; ja, siddering heeft mĳ ver-
schrikt. De schemering, waaraan
ik gehecht was, is mĳ tot beving
gemaakt.a

5 Laat de tafel in orde worden
gebracht, de plaatsing van de ze-
tels worden geregeld, laat er wor-
den gegeten, gedronken!b Staat
op, GIJ vorsten,c zalft het schild.d

6 Want dit heeft Jehovah tot mĳ
gezegd:

„Ga, stel een uitkĳkpost op, op-
dat hĳ moge melden wat hĳ pre-
cies ziet.”e

7 En hĳ zag een strĳdwagen
[met] een span rĳpaarden, een
strĳdwagen [met] ezels, een
strĳdwagen [met] kamelen. En
hĳ schonk nauwlettend aan-
dacht, met grote opmerkzaam-
heid. 8 Voorts riep hĳ uit als
een leeuw:f „Op de wachttoren,
o Jehovah, sta ik onafgebroken
bĳ dag, en op mĳn wachtpost
heb ik mĳ gesteld alle nachten.g

9 En zie nu, daar komt een strĳd-
wagen [met] mannen, [met] een
span rĳpaarden!”h

Toen hief hĳ aan en zei: „Ze is
gevallen! B _abylon is gevallen,i en
alle gehouwen beelden van haar
goden heeft hĳ ter aarde verbrĳ-
zeld!”j

10 Omĳngedorsten en de zoon
van mĳn dorsvloer,k wat ik van
Jehovah der legerscharen, de
God van _Isra

¨
el, heb gehoord, heb

ik ulieden meegedeeld.

11 De formele uitspraak tegen
D _uma: Tot mĳ roept iemand uit
S _e

¨
ır:l „Wachter, hoe staat het met

de nacht? Wachter, hoe staat het
met de nacht?”m 12 De wachter
zei: „De morgen moet komen, en
ook de nacht. Wilt gĳlieden infor-
meren, informeert. Komt terug!”

13 De formele uitspraak tegen
de woestĳnvlakte: In het woud
in de woestĳnvlakte zult GIJ de
nacht doorbrengen, o karavanen
der Dedanieten.n 14 Brengt de
dorstige water tegemoet. O GIJ

bewoners van het land T _ema,o
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treedt de vluchtende met brood
voor hem tegemoet. 15 Want
wegens de zwaarden zĳn zĳ weg-
gevlucht, wegens het getrokken
zwaard, en wegens de gespannen
boog en wegens de zware druk
van de oorlog.

16 Want dit heeft Jehovah tot
mĳ gezegd: „Binnen nog een jaar,
naar de jaren van een loonarbei-
der,a moet aan al de heerlĳkheid
van K _edarb zelfs een eind komen.
17 En degenen die overblĳven
van het aantal boog[schutters], de
sterke mannen van de zonen van
K _edar, zullen weinigen worden,c

want Jehovah zelf, de God van _Is-
ra

¨
el, heeft [het] gesproken.”d

22 De formele uitspraak over
het dal van het visioen:e

Wat hebt gĳ dan, dat gĳ te zamen
op de daken geklommen zĳt?f

2 Van tumult waart gĳ vol, een
onstuimige stad, een uitgelaten
stad.g Uw verslagenen zĳn niet
degenen die met het zwaard zĳn
verslagen, noch degenen die ge-
storven zĳn in de strĳd.h 3 Ja,
al uw dictatorsi zĳn tegelĳk ge-
vlucht.j Zonder [de noodzaak
van] een boog zĳn zĳ gevangen-
genomen. Al degenen van u die
zĳn gevonden, zĳn te zamen ge-
vangengenomen.k Verweg waren
zĳ weggelopen.

4 Daarom heb ik gezegd:
„Wendt UW blik van mĳ af. Ik wil
blĳk geven van bitterheid in ge-
ween.l Staat er niet op mĳ te
troosten over de gewelddadige
plundering van de dochter van
mĳn volk.m 5 Want het is de dag
van verwarringn en van vertre-
dingo en van ontsteltenisp die de
Soevereine Heer, Jehovah der le-
gerscharen, heeft in het dal van
het visioen. Daar is de vernieler
van de muur,q en het geschreeuw
naar het gebergte.r 6 En _Elams

zelf heeft de pĳlkoker opgeno-
men, in de strĳdwagen van de
aardse mens, [met] rĳpaarden;
en Kirt zelf heeft het schild ont-
bloot. 7 En het zal geschieden
dat de keur van uw laagvlakten
vol strĳdwagens moet worden, en

wat de rĳpaarden betreft, die moe-
ten zich zonder mankeren opstel-
len bĳ de poort, 8 en men zal de
dekking van J _uda wegnemen. En
gĳ zult op die dag kĳken naar het
arsenaala van het huis van het
woud,b 9 en wat gĳlieden stel-
lig zult zien, dat zĳn de bressen
van de Stad van D _avid, want die
zullen werkelĳk vele zĳn.c En GIJ

zult de wateren van de beneden-
vĳverd vergaren. 10 En de hui-
zenvan Jer _uzalem zult GIJ werke-
lĳk tellen. Ook zult GIJ de huizen
afbreken om de muure ontoegan-
kelĳk te maken. 11 En er zal
een vergaarbekken zĳn dat GIJ

moet maken tussen de twee mu-
ren voor de wateren van de oude
vĳver.f En GIJ zult stellig niet kĳ-
ken naar de grote maker ervan, en
degene die het lang geleden for-
meerde, zult GIJ stellig niet zien.

12 En de Soevereineg Heer, Je-
hovah der legerscharen, zal op die
dag oproepen tot geweenh en tot
rouwklacht en tot kaalheid en tot
omgording met de zak.i 13 Maar
zie! uitbundige vreugde en ver-
heuging, het doden van runderen
en het slachten van schapen, het
eten van vlees en het drinken van
wĳn:j ’Laat er gegeten en gedron-
ken worden, want morgen zullen
wĳ sterven.’ ”k

14 En in mĳn oren heeft Jeho-
vah der legerscharen zich geopen-
baard:l „’Deze dwaling zal niet
worden verzoendm ten behoeve
van U, totdat gĳlieden sterft’,n

heeft de Soevereine Heer, Jeho-
vah der legerscharen, gezegd.”

15 Dit heeft de Soevereine
Heer, Jehovah der legerscharen,
gezegd: „Ga, treed binnen bĳ deze
beheerder, bĳ S _ebna,o die over het
huis gaat:p 16 ’Wat is hier van
belang voor u, en wie is hier van
belang voor u, dat gĳ u hier een
grafstede hebt uitgehouwen?’q Op
een hoogte houwt hĳ zĳn graf-
stede uit; in een steile rots hakt
hĳ zich een woning uit. 17 ’Zie!
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Jehovah slingert u neer met een
krachtige slingering, o fysiek ster-
ke man, en grĳpt u met geweld.
18 Hĳ zal u zonder mankeren
stevig inwikkelen, als een bal
voor een uitgestrekt land. Daar
zult gĳ sterven, en daar zullen
de wagens van uw heerlĳkheid
de schandvlek van het huis van
uw meester zĳn. 19 En ik wil u
uit uw positie wegstoten; en van
uw offici

¨
ele post zal men u neer-

halen.a

20 En het moet geschieden op
die dag, dat ik stellig mĳn knechtb

zal roepen, namelĳk _Eljakim,c de
zoon van Hilk _ia.d 21 En ik wil
hem met uw lange gewaad bekle-
den, en uw sjerp zal ik hem ste-
vig ombinden,e en uw heerschap-
pĳ zal ik in zĳn hand geven; en
hĳ moet een vader worden voor
de inwoner van Jer _uzalem en
voor het huis van J _uda.f 22 En
ik wil de sleutelg van het huis van
D _avid op zĳn schouder leggen,
en hĳ moet openen zonder dat
er iemand sluit, en hĳ moet slui-
ten zonder dat er iemand opent.h

23 En ik wil hem inslaan als een
pini in een hechte plaats, en hĳ
moet tot een troon van heerlĳk-
heid worden voor het huis van
zĳn vader.j 24 En men moet
aan hem heel de heerlĳkheid van
het huis van zĳn vader hangen,
de nakomelingen en de zĳtakken,
alle vaten van het kleine soort, de
vaten in de vorm van schalen, als-
ook alle vaten [in de vorm] van
grote kruiken.

25 Op die dag’, is de uitspraak
van Jehovah der legerscharen,
’zal de pink die in een hechte
plaats is ingeslagen, worden weg-
genomen,l en ze moet worden af-
gehouwen envallen, en de vracht
die daaraan is, moet worden afge-
sneden, want Jehovah zelf heeft
[het] gesproken.’ ”m

23 De formele uitspraak over
T_yrus:n Jammert, GIJ sche-

pen van T _arsis!,o want het is ge-
welddadig geplunderd, zodat het
geen haven meer is, zodat het
geen [plaats] meer is om binnen
te komen.p Uit het land K _ittimq is

het hun geopenbaard. 2 Zwĳgt,
GIJ bewoners van het kustland.
De kooplieden uit S _idon,a dege-
nen die de zee oversteken — zĳ
hebben u gevuld. 3 En op vele
wateren is het zaadvan S _ihorb ge-
weest, de oogst van de Nĳl, haar
inkomsten; en het werd het gewin
van de nati

¨
en.c

4 Wees beschaamd, o S _idon;d

want de zee, o gĳ vesting der zee,
heeft gezegd: „Ik heb geen wee-
en gehad en ik heb niet gebaard,
noch heb ik jonge mannen groot-
gebracht, maagden opgevoed.”e

5 Net als bĳ het bericht aangaan-
de Eg _ypte,f zal men insgelĳks in-
eenkrimpen bĳ het bericht over
T_yrus.g 6 Steekt over naar T _ar-
sis; jammert, GIJ bewoners van het
kustland. 7 Is dit UW [stad] die
uitgelaten was sinds de dagen van
weleer, [sinds] haar vroege tĳden?
Haar voeten plachten haar ver
weg te brengen om er als vreem-
delinge te vertoeven.

8 Wie is het die deze raad tegen
T_yrus gegeven heeft,h de kronen-
uitdeelster, wier kooplieden vor-
sten, wier handelaars de ge

¨
eer-

den der aarde waren?i

9 Jehovah der legerscharen zelf
heeft deze raad gegeven,j om de
trots van alle schoonheid te ont-
wĳden,k om alle ge

¨
eerden der aar-

de met verachting te bejegenen.l

10 Steek uw landover als de ri-
vier de Nĳl, o dochter van T _ar-
sis.m Er is geen scheepstimmer-
werf meer.n 11 Zĳn hand heeft
hĳ uitgestrekt over de zee; hĳ
heeft koninkrĳken in beroering
gebracht.o Jehovah zelf heeft be-
vel gegeven tegen Fen _ici

¨
e, om

haar vestingen te verdelgen.p

12 En hĳ zegt: „Gĳ moogt nooit
meer uitgelaten zĳn,q o verdruk-
te, de maagdelĳke dochter van
S _idon.r Sta op, steek over naar
K _ittims zelf. Ook daar zal u geen
rust beschoren zĳn.”

13 Zie! Het land der Chal-
dee

¨
en.t Dit is het volk — Ass _y-

ri
¨
eu bleek [het] niet te zĳn — zĳ
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hebben het gesticht voor de vas-
te woestĳnbezoekers.a Zĳ heb-
ben hun belegeringstorens opge-
richt,b zĳ hebben haar woontorens
blootgelegd,c men heeft haar tot
een afbrokkelende bouwval ge-
maakt.d

14 Jammert, GIJ schepen van
T _arsis, want UW vesting is geweld-
dadig geplunderd.e

15 En het moet geschieden op
die dag, dat T_yrus zeventig jaar
vergeten moet worden,f net als de
dagen van

´
e

´
en koning. Na verloop

van zeventig jaar zal het T_yrus
vergaan als in het lied van een
prostituee: 16 „Neem een harp,
ga de stad rond, o vergeten prosti-
tuee.g Doe uw best met het spelen
op de snaren; maak uw liederen
vele, opdat er aan u gedacht moge
worden.”

17 En het moet geschieden na
verloop van zeventig jaar, dat Je-
hovah zĳn aandacht op T_yrus zal
richten, en zĳ moet terugkeren
tot haar hoerenloonh en prostitu-
tie bedrĳven met alle koninkrĳ-
ken der aarde op de oppervlakte
van de aardbodem.i 18 En haar
winst en haar hoerenloonj moe-
ten iets heiligs voor Jehovahwor-
den. Het zal niet opgehoopt noch
opgespaard worden, want haar
hoerenloon zal ten deel vallen
aan hen die voor het aangezicht
van Jehovah wonen,k om tot ver-
zadiging te eten en voor sierlĳke
bedekking.l

24 Zie! Jehovah maakt het
land leeg en verwoest het,m

en hĳ heeft de oppervlakte er-
van omgekeerdn en zĳn bewoners
verstrooid.o 2 En het moet het-
zelfde worden voor het volk als
voor de priester, hetzelfde voor de
knecht als voor zĳn meester, het-
zelfde voor de dienstmaagd als
voor haar meesteres, hetzelfde
voor de koper als voor de ver-
koper, hetzelfde voor de uitlener
als voor de lener, hetzelfde voor
de rentenemer als voor degene
die de rente betaalt.p 3 Zonder
mankeren zal het land leegge-
maakt worden, en zonder man-
keren zal het uitgeplunderd wor-

den,a want Jehovah zelf heeft dit
woord gesproken.b 4 Het land
is gaan treuren,c is vervallen. Het
productieve land is verwelkt, is
vervallen. De hogen van het volk
des lands zĳn verwelkt.d 5 En
het land zelf is bezoedeld onder
zĳn bewoners,e want zĳ hebben
de wetten overtreden,f het voor-
schrift veranderd,g het voor on-
bepaalde tĳd durende verbond
verbroken.h 6 Daarom heeft de
vloek zelf het land verteerd,i en
de bewoners ervan worden voor
schuldig gehouden. Daarom zĳn
de bewoners van het land in aan-
tal verminderd, en zeer weinig
sterfelĳke mensen zĳn er overge-
bleven.j

7 De nieuwe wĳn is gaan treu-
ren, de wĳnstok is verwelkt,k al-
len die vrolĳk van hart waren, zĳn
gaan zuchten.l 8 De uitbundige
vreugde der tamboerĳnen heeft
opgehouden, het rumoer der uit-
gelatenen is gestaakt, de uitbun-
dige vreugde der harp heeft op-
gehouden.m 9 Het is zonder lied
dat zĳ wĳn drinken; de bedwel-
mende drank wordt bitter voor
degenen die hem drinken. 10 De
verlaten stad is verbroken;n elk
huis is toegesloten, zodat men er
niet kan binnengaan. 11 Er is
geschreeuw in de straten wegens
[het gemis van] wĳn. Alle verheu-
ging is verdwenen; de uitbundige
vreugde van het land is geweken.o

12 In de stad is een ontzettende
toestand achtergelaten; de poort
is verbrĳzeld tot louter een hoop
puin.p

13 Want zo zal het worden in
het midden van het land, onder
de volken, gelĳk het afslaan van
de olĳfboom,q gelĳk de nalezing,
wanneer de druivenoogst tot een
eind is gekomen.r 14 Zĳzelf zul-
len hun stemverheffen, zĳ zullen
een vreugdegeroep aanheffen. In
de superioriteit van Jehovah zul-
len zĳ stellig jubelen vanaf de
zee.s 15 Daarom moeten zĳ in
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de streek van het lichta Jehovah
verheerlĳken,b op de eilanden der
zee de naamvan Jehovah,c de God
van _Isra

¨
el. 16 Van het uiteinde

van het land zĳn er melodie
¨
en

die wĳ hebben gehoord:d „Sieraad
voor de Rechtvaardige!”e

Maar ik zeg: „Voor mĳ is er
magerheid,f voor mĳ is er ma-
gerheid! Wee mĳ! De verraders
hebben verraderlĳk gehandeld.g

Zelfs met verraad hebben de ver-
raders verraderlĳk gehandeld.”h

17 Angst en de groeve en de val-
strik zĳn over u, gĳ bewoner van
het land.i 18 En het moet ge-
schieden dat al wie vlucht voor
het geluid van dat wat angst ver-
wekt, in de groeve zal vallen, en
al wie uit het binnenste van de
groeve opklimt, in de valstrik ge-
vangen zal worden.j Want zelfs
de sluizen daarboven zullen wer-
kelĳk geopend wordenk en de
grondvesten van het land zullen
schudden.l 19 Het land is abso-
luut opengebarsten, het land is
absoluut heen en weer geschud,
het land is absoluut aan het wan-
kelen gebracht.m 20 Het land
beweegt zich absoluut onvast als
een dronken man, en het heeft
heen en weer gewiegeld als een
uitkĳkhut.n En zĳn overtreding
heeft er zwaar op gedrukt,o en het
moet vallen, zodat het niet weer
zal opstaan.p

21 En het moet geschieden op
die dag, dat Jehovah zĳn aan-
dacht zal richten op het leger
der hoogte in de hoogte, en op
de koningen des aardbodems op
de aardbodem.q 22 En zĳ zul-
len stellig bĳeengedreven worden
zoals men gevangenen in de kuil
bĳeendrĳft,r en opgesloten wor-
den in de kerker;s en na een over-
vloed van dagen zal er aandacht
aan hen worden geschonken.t

23 En de volle maan is schaam-
rood geworden en de gloeiende
[zon] is beschaamd geworden,u

want Jehovah der legerscharen
is koning gewordenv op de berg
S _ionw en in Jer _uzalemen ten aan-
schouwen van zĳn oudere man-
nen met heerlĳkheid.x

25 O Jehovah, gĳ zĳt mĳn
God.a Ik verhoog u,b ik prĳs

uw naam,c want gĳ hebt won-
derbare dingen gedaan,d raads-
besluitene uit vroeger tĳden, in
getrouwheid,f in betrouwbaar-
heid.g 2 Want gĳ hebt een stad
tot een steenhoop gemaakt, een
versterkte stad tot een afbrok-
kelende bouwval, een woontoren
van vreemden tot wat geen stad
meer is, die zelfs tot onbepaalde
tĳd niet herbouwd zal worden.h

3 Daarom zullen zĳ die een sterk
volk zĳn, u verheerlĳken; de stad
der tirannieke nati

¨
en, zĳ zullen

u vrezen.i 4 Want gĳ zĳt een
vesting geworden voor de gerin-
ge, een vesting voor de arme in
de nood die hĳ heeft,j een toe-
vlucht voor de slagregen, een
schaduwk tegen de hitte, wanneer
het geblaas der tirannieken is als
een slagregen tegen een muur.
5 Als de hitte in een waterloos
land dempt gĳ het rumoer van
vreemden, de hitte met de scha-
duw van een wolk.l Zelfs de melo-
die van de tirannieken wordt on-
derdrukt.m

6 En Jehovah der legerscharen
zal op deze bergn stellig voor alle
volkeno een feestmaal aanrech-
tenvan schotels rĳkaan olie,p een
feestmaal van [wĳn bewaard op]
de droesem, van schotels rĳk aan
olie en vol merg,q van [wĳnr be-
waard op] de droesem, geklaard.s

7 En op deze berg zal hĳ stel-
lig het gelaat verzwelgen van het
omwindsel dat alle volken om-
windt,t en het vlechtwerk dat
over alle nati

¨
en gevlochten is.

8 Hĳ zal werkelĳk de dood voor
eeuwig verzwelgen,u en de Soeve-
reine Heer Jehovah zal stellig de
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tranen van alle aangezichten wis-
sen.a En de smaad van zĳn volk
zal hĳ van de gehele aarde weg-
nemen,b want Jehovah zelf heeft
[het] gesproken.

9 En op die dag zal men stel-
lig zeggen: „Zie! Dit is onze God.c

Wĳ hebben op hem gehooptd en
hĳ zal ons redden.e Dit is Je-
hovah.f Wĳ hebben op hem ge-
hoopt. Laten wĳ blĳ zĳn en ons
verheugen in de redding door
hem.”g

10 Want de hand van Jehovah
zal op deze berg komen te rusten,h

en M _oab moet vertreden wordeni

op zĳn plaats, zoals wanneer een
hoop strowordt vertreden op een
mestvaalt.j 11 En hĳ moet zĳn
handen in het midden ervan uit-
slaan, zoals wanneer een zwem-
mer [ze] uitslaat omte zwemmen,
en hĳ moet zĳn hoogmoed ver-
nederenk te zamen met de listi-
ge bewegingen van zĳn handen.
12 En de versterkte stad, met
uw hoge, veilige muren, moet
hĳ neerwerpen; hĳ moet [haar]
vernederen, [haar] in aanraking
brengen met de aarde, tot in het
stof.l

26 Op die dagm zal dit lied ge-
zongen wordenn in het land

J _uda:o „Wĳ hebben een sterke
stad.p Redding stelt hĳ tot muren
enwal.q 2 Opent de poorten,r op-
dat de rechtvaardige natie, die
een getrouw gedrag bewaart, er
moge binnengaan.s 3 De neiging
die goed ondersteund is, zult gĳ
beveiligen in voortdurende vre-
de,t omdat men ertoe wordt bewo-
gen op

´
u te vertrouwen.u 4 Ver-

trouwt op Jehovahv voor altĳd,
want in Jah Jehovah is de Rotsw

van onbepaalde tĳden.

5 Want hĳ heeft de bewoners
van dehoogte, de verheven stad,x

neergeworpen.y Hĳ vernedert
haar, hĳ vernedert haar tot de
aarde; hĳ brengt haar in aanra-
king met het stof.z 6 De voet
zal haar vertreden, de voetenvan
de ellendige, de treden van de ge-
ringen.”a

7 Het pad van de rechtvaardi-
ge is oprechtheid.a Daar gĳ op-
recht zĳt, zult gĳ zelfs het spoor
van een rechtvaardige effen ma-
ken.b 8 Ja, voor het padvan uw
oordelen, o Jehovah, hebben wĳ
op u gehoopt.c Naar uw naam
en naar uw gedachtenisd is het
verlangen van de ziel uitgegaan.e

9 Met mĳn ziel heb ik naar u ver-
langd in de nacht;f ja, met mĳn
geest in mĳn binnenste blĳf ik u
zoeken;g want wanneer er van u
afkomstige oordelen voor de aar-
de zĳn,h is het rechtvaardigheidi

wat de bewoners van het produc-
tieve land stellig zullen leren.j

10 Al zou de goddeloze gunst
worden betoond, hĳ zal eenvou-
dig geen rechtvaardigheid le-
ren.k In het land van oprechtheid
zal hĳ onrecht plegenl en hĳ zal
de eminentie van Jehovah niet
zien.m

11 O Jehovah, uw hand is
hoog geworden,n [maar] zĳ aan-
schouwen [het] niet.o Zĳ zullen
[het] aanschouwen en beschaamd
staanp over de ĳver voor [uw]
volk. Ja, het vuurq zelf voor uw
eigen tegenstanders zal hen ver-
teren. 12 O Jehovah, gĳ zult
ons vrede beschikken,r want ook
al onze werken hebt gĳ voor ons
verricht.s 13 O Jehovah, onze
God, andere meesters buiten u
hebben als eigenaars van ons ge-
handeld.t Door u alleen zullen wĳ
van uw naam gewagen.u 14 Zĳ
zĳn dood; zĳ zullen niet leven.v

Machteloos in de dood,w zullen
zĳ niet opstaan.x Daarom hebt gĳ
uw aandacht [op hen] gericht, om
hen te verdelgen en elke vermel-
ding van hen teniet te doen.y
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15 Gĳ hebt aan de natie toege-
voegd; o Jehovah, gĳ hebt aan de
natie toegevoegd;a gĳ hebt uzelf
verheerlĳkt.b Gĳ hebt alle gren-
zen van het land ver uitgebreid.c

16 O Jehovah, in benauwdheid
hebben zĳ hun aandacht op u
gericht;d zĳ hebben een fluister-
[gebed] uitgestort toen uw stren-
ge onderricht hen trof.e 17 Net
zoals een zwangere vrouw het mo-
ment nadert om te baren, wee

¨
en

heeft, het uitschreeuwt in haar
barenswee

¨
en, zo zĳn wĳ gewor-

denwegens u, o Jehovah.f 18 Wĳ
zĳn zwanger geworden, wĳ heb-
ben wee

¨
en gehad;g wĳ hebben

als het ware wind gebaard. Geen
werkelĳke redding bewerken wĳ
met betrekking tot het land,h

en er worden voorts geen bewo-
ners voor het productieve land
[als bĳ een geboorte] uitgewor-
pen.i

19 „Uw doden zullen leven.j

Een lĳk van mĳ — zĳ zullen op-
staan.k Wordt wakker en heft
een vreugdegeroep aan, GIJ die
in het stof verblĳft!l Want uw
dauwm is als de dauw van malu-
wen,n en de aarde zelf zal ook de-
genen die machteloos zĳn in de
dood, [als bĳ een geboorte] uit-
werpen.o

20 Ga, mĳn volk, begeef u in
uw binnenkamers, en sluit uw
deuren achter u.p Verberg u voor
slechts een ogenblik, totdat de
openlĳke veroordeling voorbĳ-
gaat.q 21 Want zie! Jehovah
komt uit zĳn plaats te voorschĳn
om de bewoner van het land re-
kenschap te vragen van diens
dwaling,r en het land zal stellig
zĳn bloedvergieten aan het licht
brengens en zal zĳn gedoden niet
langer bedekken.”t

27 Op die dag zal Jehovahu

met zĳn hard en groot en
sterk zwaardv zĳn aandacht rich-
ten op Lev _iathan,w de glĳdende
slang,x ja, op Lev _iathan, de kron-
kelende slang, en hĳ zal het zee-
monstery dat in de zee is, stellig
doden.

2 Zingt haar op die dag toe:a

„Een wĳngaardb van mousseren-
de wĳn! 3 Ik, Jehovah, beveilig
haar.c Elk ogenblik zal ik haar
drenken.d Opdat niemand zĳn
aandacht tegen haar richt, zal ik
haar zelfs nacht en dag beveili-
gen.e 4 Geenwoede heb ik.f Wie
zal mĳ doornbosseng [en] onkruid
geven in de strĳd? Ik wil daarop
stappen. Ik wil die tegelĳkertĳd
in brand steken.h 5 Laat hĳ an-
ders mĳn vesting aangrĳpen, laat
hĳ vrede met mĳ sluiten; vrede
sluite hĳ met mĳ.”i

6 In de komende [dagen] zal J _a-
kob wortel schieten, _Isra

¨
elj bloe-

sems dragen enwerkelĳk uitsprui-
ten; en zĳ zullen de oppervlakte
van het productieve land eenvou-
dig met opbrengst vullen.k

7 Moet men hem slaan als met
de slag van iemand die hem
sloeg?Of moet hĳ worden gedood
als met de slachting van zĳn ge-
doden?l 8 Met een schrikaan-
jagende kreet zult gĳ met haar
twisten wanneer gĳ haar weg-
zendt. Hĳ moet [haar] verdrĳven
door zĳn harde wind op de dag
van de oostenwind.m 9 Daarom
zal hierdoor de dwaling van J _a-
kob worden verzoend,n en dit is
de ganse vrucht [wanneer] hĳ
zĳn zonde wegneemt,o wanneer
hĳ alle altaarstenen maakt ge-
lĳk verpulverde kalkstenen, zo-
dat de heilige palenp en de reuk-
werktafels niet zullen verrĳzen.q

10 Want de versterkte stad zal
eenzaam zĳn, de weidegrond aan
zichzelf overgelaten en verla-
ten als een wildernis.r Daar zal
het kalf weiden, en daar zal het
zich neerleggen; en hĳ zal werke-
lĳk haar grote takken verteren.s

11 Wanneer haar takjes zĳn ver-
dord, zullen vrouwen die er ko-
men, [ze] afbreken [en] ze aanste-
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ken.a Want het is geen volk met
een scherp verstand.b Daarom zal
zĳn Maker het geen barmhartig-
heid betonen, en zĳn eigen For-
meerder zal het geen gunst be-
tonen.c

12 En het moet geschieden op
die dag, dat Jehovah [de vrucht]
zal afslaan,d vanaf de snelvlieten-
de stroom van de Riviere tot het
stroomdalvan [de beek van] Eg _yp-
te,f en zo zult GIJZELF de een na
de ander worden bĳeengeraapt,g

o zonen van _Isra
¨
el. 13 En het

moet geschieden op die dag, dat
er op een grote hoorn geblazen
zal worden,h en degenen die in
het land Ass _yri

¨
e dreigen om te

komeni en de verdrevenen in het
landEg _yptej zullen stellig komen
en zich neerbuigenk voor Jeho-
vah op de heilige berg te Jer _uza-
lem.l

28 Wee de eminente kroon
van de dronkaards van

_Efra
¨
ım,m en de verwelkende bloe-

sem van zĳn luisterrĳke sieraad,
dat rust op het hoofd van het
vruchtbare dal van hen die door
de wĳn zĳn overmand! 2 Zie!
Jehovah heeft iemand die sterk
en krachtig is.n Als een onweers-
bui van hagel,o een vernielende
storm, als een onweersbui van ge-
weldige, overstromendewaterenp

zal hĳ stellig met kracht ter aar-
de werpen. 3 Met voeten zul-
len de eminente kronen van de
dronkaards van _Efra

¨
ım worden

vertreden.q 4 Ende verwelken-
de bloemr van zĳn luisterrĳke
sieraad dat op het hoofd van het
vruchtbare dal rust, moet wor-
den als de vroege vĳgs v

´
o

´
or de zo-

mer, die wanneer iemand ze ziet,
terwĳl ze nog in zĳn handpalm
is, door hem wordt opgeslokt.

5 Opdie dag zal Jehovah der le-
gerscharen worden als een sier-
kroont en als een luisterrĳke
kransu voor degenen die overblĳ-
venv van zĳn volk, 6 en als een
geest der gerechtigheid voor de-
gene die ten gericht gezeten is,w

en als kracht [voor] hen die de
strĳd afwenden van de poort.x

7 En ook dezen — vanwege
wĳn hebben zĳ gedwaald en van-
wege bedwelmende drank hebben
zĳ gedoold. Priester en profeeta

— zĳ hebben gedwaald vanwege
bedwelmende drank, zĳ zĳn ver-
ward geworden ten gevolge van de
wĳn, zĳ hebben gedooldb ten ge-
volge van de bedwelmende drank;
zĳ hebben gedwaald in hun zien,
zĳ hebben gewaggeld met betrek-
king tot de beslissing. 8 Want
de tafels zelf zĳn allemaal vol vies
uitbraaksel gewordenc — er is
geen plaats [die schoon is].

9 Wie zal men in kennis onder-
richten,d en wie zal men het ge-
hoorde te verstaan geven?e De-
genen die van de melk gespeend
zĳn, die van de borst weggenomen
zĳn?f 10 Want het is „gebod op
gebod, gebod op gebod, meetsnoer
op meetsnoer, meetsnoer op meet-
snoer, hier een weinig, daar een
weinig”.g 11 Want door hen die
stamelen met hun lippenh en door
een andere taali zal hĳ tot dit volk
spreken,j 12 tot degenen tot wie
hĳ heeft gezegd: „Dit is de rust-
plaats. Geeft de vermoeide rust.
En dit is de plaats van verade-
ming”, maar die niet wilden ho-
ren.k 13 En voor hen zal het
woord van Jehovah stellig worden
„gebod op gebod, gebod op gebod,
meetsnoer op meetsnoer, meet-
snoer op meetsnoer,l hier een wei-
nig, daar een weinig”, opdat zĳ
gaan en stellig achterwaarts strui-
kelen en werkelĳk verbroken en
verstrikt en gevangen worden.m

14 Daarom, hoort het woord
van Jehovah, GIJ snoevers, GIJ

heersersn van dit volk dat in Je-
r _uzalem is: 15 Omdat gĳlieden
hebt gezegd: „Wĳ hebben een
verbond gesloten met de Dood,o

en met Sje _o _ol hebben wĳ een
visioenp tot stand gebracht; de
overstromende stortvloed, inge-
val die doortrekt, zal ons niet be-
reiken, want wĳ hebben leugen
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tot onze toevlucht gemaakta en
in bedrog hebben wĳ ons ver-
borgen”b — 16 daaromheeft de
Soevereine Heer Jehovah dit ge-
zegd: „Ziet, ik leg als fundament
in S _ionc een steen,d een beproefde
steen,e de kostbare hoekf van een
vast fundament.g Niemand die
geloof oefent, zal in paniek ge-
raken.h 17 En ik wil gerechtig-
heid tot het meetsnoeri maken
en rechtvaardigheidj tot het wa-
terpasinstrument; en de hagelk

moet de leugentoevlucht weg-
vagen,l en de wateren, die zul-
len zelfs de schuilplaats wegspoe-
len.m 18 En UW verbond met de
Dood zal stellig ontbonden wor-
den,n en dat visioen van U met
Sje _o _ol zal geen stand houden.o De
overstromende stortvloed, wan-
neer die doortrektp — dan moet
GIJ er een plaats van vertreding
voor worden.q 19 Zo dikwĳls hĳ
doortrekt, zal hĳ ulieden weg-
nemen,r want morgen aan mor-
gen zal hĳ doortrekken, overdag
en ’s nachts; en het moet niets
dan een reden tot beven wordens

ten einde [anderen] het gehoorde
te verstaan te geven.”

20 Want het rustbed is te kort
gebleken om er zich op uit te
strekken, en zelfs het geweven la-
ken is [te] smal wanneer men zich
erin wikkelt. 21 Want Jehovah
zal opstaan net zoals bĳ de berg
P _erazim,t en hĳ zal in beroering
komen net zoals in de laagvlakte
bĳ G _ibeon,u om zĳn daad te ver-
richten — zĳn daad is vreemd —
en om zĳn werk te doen — zĳn
werk is ongewoon.v 22 En nu,
betoont U geen spotters,w opdat
UW banden niet sterk worden,
want van een verdelging, ja, iets
waartoe besloten is, heb ik ge-
hoord van de Soevereinex Heer,
Jehovah der legerscharen, voor
het gehele land.y

23 Leent het oor en luistert
naar mĳn stem; schenkt aan-
dacht en luistert naar mĳn woord.
24 Is het de gehele dagz dat de
ploeger ploegt om te zaaien, dat
hĳ zĳn grond losmaakt en egt?a

25 Is het niet zo dat wanneer hĳ
de oppervlakte ervan effen ge-
maakt heeft, hĳ dan zwarte ko-
mĳn strooit en de komĳna uit-
werpt, en moet hĳ er geen tarwe,
gierstb en gerst in doen op de
vastgestelde plaats,c en speltd als
zĳn grens?e 26 En men corri-
geertf hem overeenkomstig dat
wat juist is. Zĳn eigen God onder-
richt hem.g 27 Want niet met
een dorswerktuigh wordt zwarte
komĳn getreden; en over komĳn
wordt geenwagenwiel gewenteld.
Want met een stoki wordt zwar-
te komĳn gewoonlĳk uitgeklopt,
en komĳn met een staf. 28 Ja,
wordt broodkoren gewoonlĳk ver-
brĳzeld? Want nooit blĳft men het
zonder ophoudenj treden.k En hĳ
moet de rol van zĳn wagen in be-
weging zetten, en zĳn eigen rĳ-
paarden, [maar] hĳ zal het niet
verbrĳzelen.l 29 Ook dit is uit-
gegaan van Jehovah der leger-
scharen zelf,m die wonderbaar is
geweest in raad, die grootse din-
gen heeft gedaan op het gebied
van doeltreffend werken.n

29 „Wee _Ari
¨
el,o _Ari

¨
el, de stad

waar D _avid zich legerde!p

Voegt jaar bĳ jaar, laat de fees-
tenq hun kringloop volbrengen.
2 En ik moet _Ari

¨
el benauwen,r en

er moet getreur en jammerklacht
blĳken te zĳn,s en ze moet mĳ
worden als de altaarhaard van
God.t 3 En ik moet mĳ aan alle
kanten tegen u legeren, en ik
moet het beleg voor u slaan met
een palissade, en belegeringswer-
ken tegenu oprichten.u 4 En gĳ
moet neergehaald worden, zodat
gĳ als het ware vanuit de aarde
zult spreken, en als uit het stof
zal uw woord gedempt klinken.v

En als een geestenmedium moet
uw stem worden, ja, uit de aarde,
en uit het stof zal uw eigen woord
piepen.w 5 En de menigte van
hen die u vreemd zĳn, moet net
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als fĳn stof worden,a en de menig-
te der tirannenb net als het kaf
datwegstuift.c En hetmoet in een
ogenblik, plotseling,d geschieden.
6 Van de zĳde van Jehovah der
legerscharen zal er aandacht aan
u worden geschonken met don-
der enmet aardbeving enmet een
groot geluid, stormwind en or-
kaan, en de vlam van een verslin-
dend vuur.”e

7 En het moet geschieden net
als in een droom, in een nacht-
visioen, met betrekking tot de
menigte van alle nati

¨
en die oor-

log voeren tegen _Ari
¨
el,f ja, al-

len die oorlog voeren tegen haar,
en de tegen haar gerichte belege-
ringstorens en degenen die haar
benauwen.g 8 Ja, het moet ge-
schieden net als wanneer een
hongerige droomt en zie, hĳ eet,
en hĳ wordt werkelĳk wakker en
zĳn ziel is leeg;h en net als wan-
neer een dorstige droomt en zie,
hĳ drinkt, en hĳ wordt werkelĳk
wakker en zie, hĳ is vermoeid en
zĳn ziel is uitgedroogd; zo zal het
geschieden met de menigte van
alle nati

¨
en die oorlog voeren te-

gen de berg S _ion.i

9 Talmt en weest verbaasd;j

verblindt U en weest verblind.k Zĳ
zĳn bedwelmd geraakt,l maar niet
van wĳn; zĳ hebben zich onvast
voortbewogen,maar niet vanwege
bedwelmende drank.m

10 Want over ulieden heeft Je-
hovah een geest van diepe slaap
uitgestort,n en hĳ sluit UW ogen,
de profeten,o en hĳ heeft zelfs UW

hoofden,p de visionairs,q omhuld.
11 En voor ulieden wordt het vi-
sioen van alles gelĳk de woorden
van het boek dat is verzegeld,r

dat men geeft aan iemand die het
schrift kent en zegt: „Lees dit als-
tublieft voor”, en hĳ moet zeggen:
„Dat kan ik niet, want het is ver-
zegeld”;s 12 en het boek moet
gegeven worden aan iemand die
geen schrift kent, terwĳl [iemand]
zegt: „Lees dit alstublieft voor”,
en hĳ moet zeggen: „Ik ken in het
geheel geen schrift.”

13 En Jehovah zegt: „Omdat dit

volk genaderd is met zĳn mond en
zĳ mĳ slechts met hun lippen ver-
heerlĳkt hebbena en hun hart zelf
ver van mĳ verwĳderd hebbenb en
hun vrees ten opzichte van mĳ
een gebod van mensen wordt dat
wordt onderwezen,c 14 daarom,
hier ben ik, Degene die wederom
wonderlĳk met dit volk zal hande-
len,d op een wonderlĳke wĳze en
met iets wonderlĳks; en de wĳs-
heid van hun wĳze mannen moet
vergaan, en zelfs het verstand
van hun beleidvolle mannen zal
schuilgaan.”e

15 Wee hun die zeer diep gaan
in het verbergen van raad voor
Jehovah zelf,f en wier daden in
een duistere plaats zĳn geschied,g

terwĳl zĳ zeggen: „Wie ziet ons,
enwie weet van ons?”h 16 O die
verkeerdheid van U! Dient de pot-
tenbakker zelf soms net als het
leem geacht te worden?i Want
dient het maaksel soms betref-
fende zĳn maker te zeggen: „Hĳ
heeft mĳ niet gemaakt”?j En zegt
in feite soms het geformeerde zelf
betreffende zĳn formeerder: „Hĳ
heeft geen verstand getoond”?k

17 Is het niet nog slechts een
zeer korte tĳd en de L _ibanon moet
in een boomgaard veranderd wor-
denl en de boomgaard zelf zal net
als een woud worden geacht?m

18 En op die dag zullen de doven
stellig de woorden van het boek
horen,n enuit het donker enuit de
duisternis zullen zelfs de ogen der
blinden zien.o 19 En de zacht-
moedigenp zullen hun verheuging
in Jehovah zelf stellig vermeer-
deren, en zelfs de armen van de
mensheid zullen blĳ zĳn in de Hei-
lige _Isra

¨
els zelf,q 20 want de ti-

ran moet aan zĳn eind komenr en
met de snoever moet het gedaan
zĳn,s en allen die er voortdurend
op uit zĳn kwaad te doen,t moe-
ten worden afgesneden, 21 zĳ
die een mens doen zondigen door
[zĳn] woord,u en zĳ die zelfs strik-
ken spannen voor degene die te-
rechtwĳst in de poort,v en zĳ die

s Jes 28:14; Jer 9:23; t Jer 18:18; Mi 2:1; Lu 6:7;

Lu 20:20; u Mt 22:15; Lu 11:54; v Am 5:10.

HFDST. 29

a Jes 13:19

Jes 14:22

Jes 21:9

b Jes 13:11

c Job 21:18

Ps 1:4
Ps 35:5

Jes 17:13

d Jes 47:9

Jes 48:3

e 1Sa 2:10

Jer 50:25

Na 1:3

f Jer 25:14

Za 14:2

g Jes 29:2

h Ps 73:20

i Jes 10:12

Jer 51:24

j Hab 1:5

k Jes 6:9

l Jer 51:7

m Jer 25:27

n Ps 69:23

Jes 6:10

Han 28:27
Ro 11:8

o 1Sa 9:9

Jer 14:14

Jer 27:15

p Jes 9:16

q Mi 3:7

r Jes 8:16

Da 12:4

Opb 5:1

s Da 12:9

Mt 11:25

Mt 13:11

�����������������������������

2ekolom

a Jes 48:1

Jer 3:10
Jer 5:2

Mr 7:6

b Mt15:8

c Mt15:9

Mr 7:8

Kol 2:22

d Jes 28:21

Hab 1:5

e Jer 8:9

Jo 9:39
Han 28:26

Ro 1:28
1Kor 1:19

f Jes 30:1

g Job 24:15

Ez 8:12

Jo 3:20

1Kor 4:5

h Ps 73:11

Ps 94:7

i Jes 45:9

Jes 64:8
Ro 9:21

j Jer 18:6

k Ps 94:9

Jes 45:9

Ro 9:20

l Jes 35:1

Jes 41:19

m Jes 32:15

n Jes 35:5

o Jes 42:16

Lu 4:18

Han 26:18

Opb 3:18

p Ps 37:11

Ze 2:3

Mt 5:5

q Jes 41:16

r Jes 29:5

917 Jeruzalem veroordeeld; beoefent schĳnaanbidding JESAJA 29:6-21



de rechtvaardige terzĳde dringen
met nietszeggende argumenten.a

22 Daarom heeft Jehovah dit
tot het huis van J _akob gezegd, hĳ
die _Abraham verloste:b „J _akob zal
nu niet beschaamd staan, noch zal
zĳn eigen gezicht nu bleek wor-
den;c 23 want wanneer hĳ zĳn
kinderen ziet, het werk van mĳn
handen, in zĳnmidden,d zullen zĳ
mĳn naam heiligen,e en zĳ zul-
len stellig de Heilige J _akobs hei-
ligen,f en voor de God van _Isra

¨
el

zullen zĳ ontzag hebben.g 24 En
zĳ die dwalen in [hun] geest, zul-
len werkelĳk verstand krĳgen, en
zelfs zĳ die morren, zullen onder-
richt leren.”h

30 „Wee de onhandelbare zo-
nen”,i is de uitspraak van

Jehovah, „[die geneigd zĳn] raad
ten uitvoer te brengen, maar niet
die van mĳ;j en een plengoffer
uit te gieten, maar niet met mĳn
geest, om zonde op zonde te stape-
len;k 2 die op weg gaan om naar
Eg _ypte af te dalenl en m

´
ı
´
jn mond

niet hebben geraadpleegd,m om
beschutting te zoeken in de ves-
ting van Farao en toevlucht te
zoeken in de schaduw van Eg _yp-
te!n 3 En de vesting van Farao
moet zelfs voor ulieden een reden
tot schaamte worden,o en de toe-
vlucht in de schaduw van Eg _yp-
te een oorzaak van schande.p

4 Want zĳn vorsten zĳn in Z _oanq

zelf gekomen en zĳn eigen af-
gezanten bereiken zelfs H _anes.
5 Iedereen zal stellig beschaamd
worden om een volk dat iemand
geen baat verschaft, dat geen
hulp is en geen baat verschaft,
maar een reden tot schaamte en
ook een oorzaak van smaad is.”r

6 De formele uitspraak tegen
de dieren van het zuiden:s Door
het land van benauwdheidt en
moeilĳke omstandigheden, van
de leeuw en de grommende lui-
paard, van de adder en de vliegen-
de vurige slang,u dragen zĳ op de
ruggen van volwassen ezels hun
vermogen, en op de bulten van
kamelenv hun voorraden. Ten be-
hoeve van het volk zullen ze van

geen nut blĳken te zĳn. 7 En de
Egyptenaren zĳn louter ĳdelheid,
en hun hulp zal eenvoudig voor
niets zĳn.a Daarom heb ik deze
genoemd: „R _ahabb — zĳ zĳn voor
stilzitten.”

8 „Kom nu, schrĳf het in hun
bĳzĳn op een tafel en teken het
zelfs op in een boek,c opdat het
mag dienen voor een toekomstige
dag, als een getuigenis tot onbe-
paalde tĳd.d 9 Want het is een
weerspannig volk,e leugenachtige
zonen,f zonen die de wet van Je-
hovah niet hebben willen horen;g

10 die tot de zieners hebben ge-
zegd: ’GIJ moet niet zien’, en tot
degenen die visioenen hebben:
’GIJ moet voor ons niet schou-
wen wat recht is.h Spreekt tot
ons vleiende dingen; schouwt be-
drieglĳke dingen.i 11 Wĳkt af
van de weg; buigt af van het pad.j

Doet de Heilige _Isra
¨
els louter ter

wille van ons ophouden.’ ”k

12 Daarom heeft de Heilige _Is-
ra

¨
els dit gezegd: „Met het oog op

UW verwerping van dit woord,l en
[aangezien] gĳlieden vertrouwt op
afzetterĳ en op slinksheid en daar-
op steunt,m 13 daarom zal Udeze
dwaling worden als een gebroken
stuk dat op vallen staat, een uit-
puiling in een hoog opgetrokken
muur,n waarvan de instorting plot-
seling, in een ogenblik, kan ko-
men.o 14 En men zal hem stel-
lig breken zoals men een grote
pottenbakkerskruik breekt,p [die
wordt] stukgeslagen zonder dat
men [haar] verschoont, zodat er
onder haar stukgeslagen brok-
ken geen scherf van aardewerk
gevonden kan worden om daar-
mee het vuur uit de haardstede
te halen of water uit een drassige
plaats te scheppen.”q

15 Want dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah, de Heilige _Isra

¨
els,r

gezegd: „Door ommekeer en rust
zult gĳlieden worden gered. Uw
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kracht zal eenvoudig gelegen blĳ-
ken te zĳn in rustig blĳven en in
vertrouwen.”a Maar GIJ hebt niet
gewild.b 16 En GIJ hebt voorts
gezegd: „Neen, maar op paarden
zullenwĳ vluchten!”c Daarom zult
GIJ vluchten. „En op snelle [paar-
den] zullen wĳ rĳden!”d Daarom
zullen UW achtervolgers zich als
snel doen kennen.e 17 Duizend
zullen er beven wegens de bestraf-
fing van

´
e

´
en;f wegens de bestraf-

fing van vĳf zult GIJ vluchten, tot-
dat GIJ zult zĳn overgebleven als
eenmast op een bergtop en als een
signaal op een heuvel.g

18 En daarom zal Jehovah er
vol verwachting naar blĳven uit-
zien Ugunst te betonen,h en daar-
om zal hĳ opstaan omU barmhar-
tigheid te betonen.i Want Jehovah
is een God des gerichts.j Geluk-
kigk zĳn allen die hem blĳven ver-
wachten.l 19 Wanneer zelfs het
volk in S _ionm in Jer _uzalem zal wo-
nen,n zult gĳ geenszins wenen.o

Hĳ zal u zonder mankeren gunst
betonen op het geluid van uw ge-
roep; zodra hĳ het hoort, zal hĳ
uwerkelĳkantwoorden.p 20 En
Jehovah zal ulieden stellig brood
in de vorm van benauwdheid ge-
ven en water in de vorm van on-
derdrukking;q toch zal uw Groot-
se Onderwĳzer zich niet langer
verbergen, en uw ogen moeten
[ogen]worden die uwGrootse On-
derwĳzerr zien. 21 En uw eigen
oren zullen een woord achter u
horen, dat luidt: „Dit is de weg.s

Wandelt daarop”, ingeval gĳlie-
den rechts of ingeval GIJ links
zoudt gaan.t

22 En gĳlieden moet het over-
treksel van uw zilveren gehouwen
beelden en de nauwsluitende be-
kleding vanuwgoudenu gegotenv

beeld verontreinigen.w Gĳ zult ze
wegstrooien.x Als een menstrue-
rende vrouw zult gĳ ertegen zeg-
gen: „Louter vuil!”y 23 En hĳ
zal stellig de regen geven voor
uw zaad waarmee gĳ de grond
bezaait,z en als de opbrengst van
de grond, brood, dat vet en olie-

achtiga moet worden. Uw vee zal
op die dag op eenuitgestrektewei-
de grazen.b 24 En de runderen
en de volwassen ezels die de grond
bewerken, zullen met zuring ge-
kruid voer eten, dat met de wan-
schopc en met de vork werd ge-
wand. 25 En op elke hoge berg
en op elke verheven heuvel moe-
ten stromen, watergreppels, blĳ-
ken te zĳnd op de dag van de grote
slachting, wanneer de torens val-
len.e 26 En het licht van de vol-
le maan moet worden als het licht
van de gloeiende [zon]; en ook het
licht van de gloeiende [zon] zal ze-
venmaal sterker worden,f als het
licht van zeven dagen, op de dag
dat Jehovah de breukg van zĳn
volk verbindt en zelfs de zware
wonde die het gevolg is van de
door hem toegebrachte slag ge-
neest.h

27 Zie! De naam van Jehovah
komt vanverre, brandendvan zĳn
toorni en met zware wolken. Wat
zĳn lippen betreft, die zĳn vol
openlĳke veroordeling geworden,
en zĳn tong is als een verslindend
vuur.j 28 En zĳn geest is als een
overstromende stortbeek die he-
lemaal tot aan de hals reikt,k om
de nati

¨
en heen en weer te zwaaien

met een zeefl van waardeloosheid;
en een toomm die iemand doet
ronddolen, zal in de kaken van de
volken zĳn.n 29 Bĳ ulieden zal
een lied blĳken te zĳno zoals dat in
de nacht waarin men zich heiligt
voor een feest,p en verheuging des
harten zoals die van iemand die
onder fluitspelq optrekt naar de
berg van Jehovah,r naar de Rots
van _Isra

¨
el.s

30 En Jehovah zal stellig de
waardigheid van zĳn stemt doen
horen en zal het neerkomen van
zĳn arm doen zien,u in de woede
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van toorna en de vlam van een
verslindendvuurb [en] wolkbreuk
en slagregenc en hagelstenen.d

31 Want wegens de stem van Je-
hovah zal Ass _yri

¨
e met verschrik-

king worden geslagen;e hĳ zal
[het] zelfs met een staf slaan.f

32 En elke slag van zĳn roede
der tuchtiging die Jehovah op
[Ass _yri

¨
e] zal doen neerkomen,

zal stellig met tamboerĳnen en
met harpen blĳken te zĳn;g en
met veldslagen gekenmerkt door
het zwaaien [van wapens] zal hĳ
werkelĳk tegen hen strĳden.h

33 Want zĳn T _ofethi is onlangs in
orde gebracht; die is ook bereid
voor de koning zelf.j Hĳ heeft de
houtstapel ervan diep gemaakt.
Vuur en hout zĳn er in overvloed.
De adem van Jehovah, als een
stroom van zwavel, brandt erte-
gen.k

31 Wee hun die afdalen naar
Eg _ypte om hulp,l die zich

op louter paarden verlatenm en die
hun vertrouwen stellen in strĳd-
wagens,n omdat ze talrĳk zĳn, en
in rĳpaarden, omdat ze zeer sterk
zĳn, maar die hun blik niet heb-
ben gericht op de Heilige _Isra

¨
els

en Jehovah zelf niet hebben ge-
zocht.o 2 En ook hĳ is wĳsp en
zal doen komen wat rampspoe-
dig is,q en hĳ heeft zĳn eigen
woorden niet ingetrokken;r en
hĳ zal stellig opstaan tegen het
huis van boosdoenerss en tegen
de hulp van hen die beoefenen
wat schadelĳk is.t

3 De Egyptenaren evenwel zĳn
aardse mensenu en geen God; en
hun paarden zĳn vleesv en geen
geest. En Jehovah zelf zal zĳn
hand uitstrekken, en de helper zal
moeten struikelen en de geholpe-
ne zal moeten vallen,w en tegelĳ-
kertĳd zullen zĳ allen aan hun
eind komen.

4 Want dit heeft Jehovah tot
mĳ gezegd: „Net zoals de leeuw,
ja, de jonge leeuw met manen,x

over zĳn prooi gromt, wanneer
een volledig aantal herders te-
gen hem wordt samengeroepen,
[en] hĳ zich ondanks hun stem

niet zal latenverschrikken en on-
danks hun tumult niet zal ineen-
duiken, zo zal Jehovah der leger-
scharen neerdalen om oorlog te
voeren over de berg S _ion en over
haar heuvel.a 5 Als vliegende
vogels, zo zal Jehovah der leger-
scharen Jer _uzalem verdedigen.b

[Haar] verdedigend, zal hĳ [haar]
ook stellig bevrĳden.c [Haar] ver-
schonend, moet hĳ [haar] ook
doen ontkomen.”

6 „Keert terugd tot Degene te-
genover wie de zonen van _Isra

¨
el

diep verzonken zĳn in hun op-
stand.e 7 Want op die dag zul-
len zĳ verwerpen een ieder zĳn go-
denvan zilver, diewaardeloos zĳn,
en zĳn goden van goud, die niets
waard zĳn,f die UW handen heb-
ben gemaakt, U tot zonde.g 8 En
de Assyri

¨
er moet vallen door het

zwaard, niet [dat van] een man;
en een zwaard, niet [dat van de]
aardse mens, zal hem verslinden.h

En hĳ moet vluchten wegens het
zwaard, en zĳn eigen jonge man-
nen zullen zelfs tot dwangarbeid
vervallen. 9 En zĳn eigen steile
rots zal uit louter schrik vergaan,
en wegens het signaali moeten
zĳnvorstenverschrikt worden”, is
de uitspraak van Jehovah, wiens
licht in S _ion en wiens ovenj in Je-
r _uzalem is.

32 Zie! Een koningk zal rege-
ren voor louter rechtvaar-

digheid;l enwat vorstenm betreft,
zĳ zullen als vorsten heersen voor
louter gerechtigheid. 2 En een
ieder moet als een wĳkplaats voor
de wind blĳken te zĳn en een
schuilplaats voor de slagregen,n

als waterstromen in een water-
loos land,o als de schaduw van een
zware, steile rots in een uitgeput
land.p

3 En de ogen der zienden zul-
len niet dichtgestreken zĳn, en
zelfs de oren der horenden zullen
aandacht schenken.q 4 En zelfs
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het hart der voorbarigen zal acht
geven op kennis,a en zelfs de tong
der stamelenden zal vaardig zĳn
in het spreken van duidelĳke din-
gen.b 5 De onzinnige zal niet
langer edelmoedig worden ge-
noemd; en wat de beginselloze
man betreft, van hem zal niet
worden gezegd dat hĳ edel is;c

6 want de onzinnige zal van zĳn
kant louter onzinnigheid spre-
ken,d en zĳn hart zelf zal werken
aan wat schadelĳk is,e om te wer-
ken aan afvalf en tegen Jehovah
te spreken wat eigenzinnig is, om
de ziel van de hongerige ledig
te doen gaan,g en hĳ doet zelfs
de dorstige zonder drinken gaan.
7 Wat de beginselloze man be-
treft, zĳnwerktuigen zĳn slecht;h

hĳzelf heeft raad gegeven met
betrekking tot losbandige gedra-
gingen,i om de ellendigen met leu-
genwoorden te gronde te richten,j

zelfs wanneer een arme spreekt
wat recht is.

8 Wat de edelmoedige betreft,
met betrekking tot edelmoedige
dingen heeft hĳ raad gegeven, en
ten gunste van edelmoedige din-
gen zal hĳzelf opstaan.k

9 „GIJ onbezorgde vrouwen,
staat op, luistert naar mĳn stem!l

GIJ zorgeloze dochters, leent het
oor aan mĳn woord! 10 Binnen
een jaar en enkele dagen zult GIJ

zorgelozen in beroering worden
gebracht,m want de druivenoogst
zal tot een einde zĳn gekomen
[maar] er zal geen [ooft]inzame-
ling komen.n 11 Beeft, GIJ onbe-
zorgde vrouwen! Raakt in beroe-
ring, GIJ zorgelozen! Ontkleedt en
ontbloot U en omgordt de lende-
nen [met een zak].o 12 Slaat U

jammerend op de borstp om de be-
geerlĳke velden,q om de vrucht-
dragende wĳnstok. 13 Op de
grond van mĳn volk schieten
slechts doorns, stekelige strui-
ken op,r want ze zĳn op alle hui-
zen van uitbundige vreugde, ja,
op de uitgelaten stad.s 14 Want
zelfs de woontoren is verlaten,t

zelfs het tumult van de stad is uit-
gestorven; ja, _Ofelu en de wacht-

toren zĳn kale velden geworden,
voor onbepaalde tĳd de uitbundi-
ge vreugde van zebra’s, de weide
van kudden; 15 totdat over ons
de geest wordt uitgestort van om-
hoog,a en de wildernis een boom-
gaard geworden zal zĳn en de
boomgaard zelf een waar woud
wordt geacht.b

16 En in dewildernis zal stellig
gerechtigheid verblĳf houden, en
in de boomgaard zal louter recht-
vaardigheid wonen.c 17 En het
werk van de [ware] rechtvaardig-
heid moet vrede worden,d en de
dienst van de [ware] rechtvaar-
digheid, gerustheid en zekerheid
tot onbepaalde tĳd.e 18 En mĳn
volk moet in een vredige verblĳf-
plaats wonen en in woonsteden
van volledig vertrouwen en in on-
gestoorde rustplaatsen.f 19 En
het zal stellig hagelen wanneer
het woud tegen de grond gaatg en
de stadwordt omlaaggebracht tot
een lage toestand.h

20 Gelukkig zĳt gĳlieden die
zaait aan alle wateren,i die de
voet van de stier en van de ezel
heenzendt.”j

33 Wee u, gĳ die gewelddadig
plundert zonder zelf ge-

welddadig geplunderd te worden,
en gĳ die verraderlĳk handelt
zonder dat [anderen] verraderlĳk
jegens u hebben gehandeld!k Zo-
dra gĳ klaar zĳt als een geweldda-
dige plunderaar, zult gĳ geweld-
dadig geplunderd worden.l Zodra
gĳ gereed zĳt met verraderlĳk
handelen, zal men verraderlĳk je-
gens u handelen.m

2 O Jehovah, betoon ons gunst.n

Op u hebben wĳ gehoopt.o Word
onze armp elke morgen,q ja, on-
ze redding in tĳd van benauwd-
heid.r 3 Op het geluid van tu-
mult zĳn volken gevlucht.s Bĳ
uw opstaan zĳn nati

¨
en uiteenge-

jaagd.t 4 En de buitu van U zal
werkelĳk bĳeengeraapt worden
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[zoals] wanneer de kakkerlakken
bĳeenrapen, zoals de stormloop
van sprinkhanenzwermen die op
iemand losstormt.a 5 Jehovah
zal stellig hoog verheven wor-
den,b want hĳ houdt verblĳf in
den hoge.c Hĳ moet S _ion vervul-
len met gerechtigheid en recht-
vaardigheid.d 6 En de betrouw-
baarheid van uw tĳden moet een
rĳkdom van reddingene blĳken
te zĳn — wĳsheid en kennis,f de
vrees voor Jehovah,g hetgeen zĳn
schat is.

7 Zie! Zelfs hun helden hebben
het uitgeschreeuwd op de straat,
zelfs de vredebodenh zullen bit-
ter wenen. 8 De hoofdwegen lig-
gen woest en verlaten,i degene die
langs het pad trekt, is verdwe-
nen.j Hĳ heeft het verbondverbro-
ken,k hĳ heeft de steden veracht,l

hĳ heeft de sterfelĳke mens niet
in aanmerking genomen.m 9 Het
land is gaan treuren, is verwelkt.n

De L _ibanon is schaamrood gewor-
den,o hĳ is beschimmeld. S _aronp

is als de woestĳnvlakte gewor-
den, en B _asan en K _armel schud-
den [hun bladeren] af.q

10 „Nu wil ik opstaan,”r zegt Je-
hovah, „nu wil ik mĳ verhogen,s

nu wil ik mĳ verheffen.t 11 Gĳ-
lieden gaat zwanger van gedroogd
gras,u GIJ zult stoppels baren. UW

eigen geest, als een vuur,v zal U

verteren.w 12 En volken moe-
ten worden als het branden van
kalk. Als afgehouwen doorns zul-
len ze zelfs met vuur in vlam
worden gezet.x 13 Hoort, GIJ die
ver weg zĳt, wat ik moet doen!y

En kent, GIJ die dichtbĳ zĳt, mĳn
macht.z 14 In S _ion zĳn de zon-
daars in angst komen te verke-
ren,a huivering heeft de afvalli-
genb aangegrepen: ’Wie van ons
kanvoor enige tĳd bĳ een verslin-
dend vuur vertoeven?c Wie van
ons kan voor enige tĳd bĳ lang-
durige branden vertoeven?’d

15 Er is er een die in voortdu-
rende rechtvaardigheid wandelte

en oprechtheid spreekt,f die de
onrechtvaardige winst [verkre-
gen] door afpersingen verwerpt,g

die zĳn handen losschudt van het

aanpakken van steekpenningen,a

die zĳn oor toestopt om niet naar
bloedvergieten te luisteren en die
zĳn ogen toesluit om het slech-
te niet te zien.b 16 Hĳ is dege-
ne die op de hoogten zelf zal ver-
blĳven;c zĳn veilige hoogte zal
zĳn: steile, rotsachtige plaatsen
die moeilĳk toegankelĳk zĳn.d

Zĳn eigen brood zal [hem] stellig
gegeven worden,e zĳn watervoor-
raad zal onuitputtelĳk zĳn.”f

17 Een koning in zĳn schoon-
heid zullen uw ogen aanschou-
wen;g ze zullen eenver land zien.h

18 Uw eigen hart zal op gedemp-
te tooni commentaar leveren op
iets schrikwekkends: „Waar is
de secretaris? Waar is degene die
uitbetaalt?j Waar is degene die
de torensk telt?” 19 Geen onbe-
schaamd volk zult gĳ zien, een
volk met een te diepe taal om
naar te luisteren, met een stame-
lende tong, die [gĳ] niet kunt ver-
staan.l 20 Aanschouw S _ion,m de
stad van onze feestgelegenhe-
den!n Uw eigen ogen zullen Jer _u-
zalem zien als een ongestoorde
verblĳfplaats, als een tent die nie-
mand zal samenpakken.o Nooit
zullen haar tentpinnen worden
uitgerukt, en geen van haar tou-
wen zal in twee

¨
en worden getrok-

ken.p 21 Maar daar zal de Ma-
jestueuze,q Jehovah, voor ons een
plaats van rivieren,r van brede
kanalen, zĳn. Daarop zal geen
galeivloot varen, en geen majes-
tueus schip zal er oversteken.
22 Want Jehovah is onze Rech-
ter,s Jehovah is onze Wetgever,t

Jehovah is onze Koning;u hĳzelf
zal ons redden.v

23 Uw touwen moeten slap
hangen; hun mast zullen zĳ niet
stevig rechtop houden; zĳ heb-
ben geen zeil uitgespannen.

In die tĳd zal er zelfs buit in
overvloed verdeeld moeten wor-
den; zelfs de kreupelen zullen
werkelĳk een grote roof verga-
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8:9; Ps 93:4; Lu 9:43; Heb 8:1; r Ps 46:4; s Ge
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ren.a 24 En geen inwoner zal
zeggen: „Ik ben ziek.”b Het volk
dat in [het land] woont, zal ver-
giffenis van zĳn dwaling hebben
ontvangen.c

34 Treedt nader, GIJ nati
¨
en,

om te horen;d en GIJ na-
tionale groepen,e schenkt aan-
dacht. Laat de aarde en dat wat
haar vult, luisteren,f het produc-
tieve landg en heel zĳn opbrengst.h

2 Want Jehovah koestert veront-
waardiging tegen alle nati

¨
eni en

woede tegen heel hun heerleger.j

Hĳ moet hen aan de vernieti-
ging prĳsgeven; hĳ moet hen ter
slachting overgeven.k 3 En hun
verslagenen zullen weggeworpen
worden; en wat hun lĳken betreft,
de stank ervan zal opstĳgen;l en
de bergen moeten smelten van
hun bloed.m 4 En heel het heer-
leger van de hemel moet wegrot-
ten.n En de hemel moet worden
opgerold,o net als een boekrol; en
heel zĳn heerleger zal verschrom-
pelen, net als het loof verschrom-
pelt [en afvalt] van de wĳnstok
en zoals eenverschrompelde [vĳg]
van de vĳgenboom [afvalt].p

5 „Want in de hemel zal mĳn
zwaardq stellig worden gedrenkt.
Zie! Op _Edom zal het neerdalenr

en op het volk dat door mĳ rech-
tens aan de vernietiging is prĳs-
gegeven.s 6 Jehovah heeft een
zwaard; het moet vol bloedt wor-
den; het moet worden besmeerd
met het vet, met het bloed van
jonge rammen en bokken, met
het vetu van de nieren van ram-
men. Want Jehovah heeft een
slachtoffer in B _ozra en een gro-
te slachting in het land _Edom.v

7 En de wilde stierenw moeten
met hen neerstorten, en jonge
stieren met de sterken,x en hun
land moet worden gedrenkt met
bloeden zelfs hun stof zal worden
besmeerd met het vet.”y

8 Want Jehovah heeft een dag
van wraak,z een jaar van ver-
geldingen voor het rechtsgeding
over S _ion.a

9 En haar stromen moeten ver-
anderdworden in pek, en haar stof

in zwavel, en haar land moet wor-
den als brandend pek.a 10 Bĳ
nacht noch bĳ dag zal het worden
geblust; tot onbepaalde tĳd zal
zĳn rook blĳven opstĳgen.b Van
geslacht tot geslacht zal ze ver-
schroeid zĳn,c voor altĳd en eeu-
wig zal niemand er doortrekken.d

11 En de pelikaan en het stekel-
varken moeten haar in bezit ne-
men, en zelfs ransuilen en raven
zullen erin verblĳven;e en hĳ moet
over haar het meetsnoerf der le-
digheid spannen en de stenen der
woestheid. 12 Haar edelen — er
zĳn er daar geen die men ook
maar tot het koningschap zal roe-
pen, en zelfs haar vorsten zullen
allen tot niets worden.g 13 Op
haar woontorens moeten doorns
opschieten, netels en doornach-
tig onkruid in haar versterkte
plaatsen;h en ze moet een verblĳf-
plaats van jakhalzen worden,i de
hof voor de struisvogels.j 14 En
vaste bezoekers van waterloze
streken moeten er huilende die-
ren ontmoeten, en zelfs de de-
mon in bokkengedaantek zal er
zĳn metgezel toeroepen. Ja, daar
zal de nachtzwaluw stellig haar
gemak nemen en zich een rust-
plaats vinden.l 15 Daar heeft
de pĳlslang haar nest gemaakt en
legt [eieren], en ze moet [ze] uit-
broeden en [ze] onder haar scha-
duw vergaderen. Ja, daar moe-
ten de wouwenm bĳeenkomen, elk
met haar partner.

16 Zoekt zelf in het boekn van
Jehovah en leest hardop: niet

´
e

´
en

ervan heeft ontbroken;o in feite
mist geen haar partner, want het
is de mond van Jehovah die het
bevel heeft gegevenp en het is
zĳn geest die ze heeft samenge-
bracht.q 17 En Hĳ is het die voor
hen het lot heeft geworpen en zĳn
eigen hand heeft hun de plaats
toebedeeld met het meetsnoer.r

Tot onbepaalde tĳd zullen ze het
in bezit nemen, van geslacht tot
geslacht zullen ze erin verblĳven.
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35 De wildernis en de water-
loze streek zullen zich uit-

bundig verheugen,a en de woes-
tĳnvlakte zal blĳ zĳn en bloeien
als de saffraan.b 2 Ze zal zonder
mankeren bloeien,c en ze zal wer-
kelĳk blĳ zĳn met blĳdschap en
met vreugdegeroep.d De heerlĳk-
heid van de L _ibanon zelf moet
haar gegeven worden,e de pracht
van de K _armelf en van S _aron.g Er
zullen er zĳn die de heerlĳkheid
van Jehovah, de pracht van onze
God,h zullen zien.i

3 Sterkt de slappe handen en
maakt de wankelende knie

¨
en

vast.j 4 Zegt tot degenen die
angstig van hart zĳn:k „Weest
sterk.l Weest niet bevreesd.m Ziet!
UW eigen God zal komen met
wr

´
a

´
ak,n ja, God met vergelding.o

Hĳzelf zal komen en ulieden red-
den.”p

5 In die tĳd zullen de ogen der
blinden geopendworden,q en zelfs
de oren der doven zullen ontslo-
ten worden.r 6 In die tĳd zal
de kreupele klimmen net als een
hert,s en de tong van de stomme
zal een vreugdegeroep aanhef-
fen.t Want in de wildernis zullen
bruisendewateren zĳn opgeweld,
en stromen in de woestĳnvlakte.
7 En de door de hitte verschroei-
de bodem zal als een rietpoel zĳn
geworden, en de dorstige bodem
als waterbronnen.u In de verblĳf-
plaats van jakhalzen,v een rust-
plaats voor [ze], zal groen gras
zĳn met riet en papyrusplanten.w

8 En daar zal stellig een hoofd-
wegx komen, ja, een weg, en de
Weg der Heiligheid zal die worden
genoemd.y De onreine zal er niet
langs trekken.z En hĳ zal zĳn voor
degene die op de weg wandelt, en
geen dwazen zullen [erop] rond-
dolen. 9 Geen leeuw zal daar
blĳken te zĳn, en het roofdierach-
tige wild gedierte zal er niet op
komen.a Niet

´
e

´
en zal er aangetrof-

fen worden;b en de teruggekoch-
ten moeten [daarop] wandelen.c

10 En het zĳn de door Jehovah
losgekochten die zullen terugke-

rena en stellig naar S _ion zullen ko-
men met vreugdegeroep,b en ver-
heuging tot onbepaalde tĳd zal
op hun hoofd zĳn.c Tot uitbundige
vreugde en verheuging zullen zĳ
geraken, en droefheid en zuchten
moeten wegvlieden.d

36 Nu geschiedde het in het
veertiende jaar van koning

Hizk _ia, dat S _anherib,e de koning
van Ass _yri

¨
e,f optrok tegen alle

versterkte steden van J _uda en ze
vervolgens veroverde.g 2 En de
koning van Ass _yri

¨
e zond ten slot-

te R _absak
´
eh vanuit L _achisi naar

Jer _uzalem,j naar koning Hizk _ia,
met een zware krĳgsmacht, en
hĳ bleef vervolgens staan bĳ de
waterleidingk van de bovenvĳverl

aan de grote weg van het veld
van de wasman.m 3 Toen kwa-
menuit tot hem _Eljakim,n de zoon
van Hilk _ia, die over de huishou-
ding ging, en S _ebna,o de secreta-
ris, en J _oah,p de zoon van _Asaf,q

de geschiedschrĳver.r

4 Bĳgevolg zei R _absak
´
e tot

hen: „Zegt alstublieft tegen Hiz-
k _ia: ’Dit heeft de grote koning,s

de koning van Ass _yri
¨
e,t gezegd:

„Wat is dit voor een vertrouwen
dat gĳ hebt gekoesterd?u 5 Gĳ
hebt gezegd (doch het is [louter]
het woord van de lippen): ’Er is
raad en macht tot de oorlog.’v Op
wie hebt gĳ nu uw vertrouwen
gesteld, dat gĳ tegen mĳ hebt ge-
rebelleerd?w 6 Zie! Gĳ hebt ver-
trouwd op de steun van die ge-
knakte rietstengel,x op Eg _ypte,y

die, indien een man daarop zou
steunen, stellig in zĳn handpalm
zou dringen en die zou doorboren.
Zo is Farao,z de koning van Eg _yp-
te, voor allen die hun vertrouwen
op hem stellen.a 7 En ingeval
gĳ tot mĳ zegt: ’Op Jehovah, onze
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God, hebben wĳ vertrouwd’, is hĳ
het niet wiens hoge plaatsena en
wiens altaren Hizk _ia heeft verwĳ-
derd,b terwĳl hĳ tot J _uda en Jer _u-
zalem zegt: ’Voor dit altaar dient
GIJ U neer te buigen’?” ’c 8 Nu
dan, ga alstublieft een wedden-
schap aand met mĳn heer, de ko-
ning van Ass _yri

¨
e,e en laat ik u

tweeduizend paarden geven [om
te zien] of gĳ, van uw kant, in
staat zĳt daar berĳders voor te le-
veren.f 9 Hoe zoudt gĳ dan het
aangezicht van

´
e

´
en stadhouder

uit de geringste knechten van
mĳn heer kunnen afkeren,g ter-
wĳl gĳ, van uw kant, uw ver-
trouwen stelt in Eg _ypte voor wa-
gens en voor ruiters?h 10 En
nu, ben ik soms zonder machti-
ging van Jehovah tegen dit land
opgetrokken om het in het ver-
derf te storten? Jehovah zelf heeft
tot mĳ gezegd:i ’Trek op tegen dit
land, en gĳ moet het in het verderf
storten.’ ”j

11 Hierop zeiden _Eljakimk en
S _ebnal en J _oahm tot R _absak

´
e:n

„Spreek alstublieft tot uw knech-
ten in de Syrische taal,o want
wĳ luisteren; en spreek tot ons
niet in de taal van de jodenp ten
aanhoren van het volk dat op
de muur is.”q 12 Maar R _absak

´
e

zei: „Heeft mĳn heer mĳ soms tot
uw heer en tot u gezonden om
deze woorden te spreken? Is het
niet tot de mannen die op de muur
zitten, opdat zĳ met U hun eigen
uitwerpselen eten en hun eigen
urine drinken?”r

13 En R _absak
´
e bleef staans en

met luider stem in de taal van de
joden roepen,t en hĳ zei vervol-
gens: „Hoort de woorden van de
grote koning, de koning van Ass _y-
ri

¨
e.u 14 Dit heeft de koning ge-

zegd: ’Laat Hizk _ia U niet bedrie-
gen,v want hĳ is niet bĳ machte U

te bevrĳden.w 15 En laat Hizk _ia
U niet op Jehovah doen vertrou-
wen,x door te zeggen: „Jehovah
zal ons zonder mankeren bevrĳ-
den.y Deze stad zal niet in de hand
van de koning van Ass _yri

¨
e worden

gegeven.”a 16 Luistert niet naar
Hizk _ia, want dit heeft de koning
van Ass _yri

¨
e gezegd: „Geeft U aan

mĳ overb en komt uit tot mĳ,
en ieder ete van zĳn eigen wĳn-
stoken ieder van zĳn eigenvĳgen-
boom,c en ieder drinke het water
uit zĳn eigen regenput,d 17 tot-
dat ik kom en U werkelĳk breng
naar een land gelĳk UW eigen
land,e een land van koren en nieu-
we wĳn, een land van brood en
wĳngaarden; 18 opdat Hizk _ia U

niet verlokt,f door te zeggen: ’Je-
hovah zelf zal ons bevrĳden.’ Heb-
ben de goden van de nati

¨
en ieder

hun eigen land uit de hand van
de koning van Ass _yri

¨
e bevrĳd?g

19 Waar zĳn de goden van H _a-
mathh en _Arpad?i Waar zĳn de go-
den van Sefarv _a

¨
ım?j En hebben ze

soms Sam _aria uit mĳn hand be-
vrĳd?k 20 Wie zĳn er onder al
de goden van deze landen die hun
land uit mĳn hand hebben be-
vrĳd,l zodat Jehovah Jer _uzalem
uit mĳn hand zou bevrĳden?”’ ”m

21 En zĳ bleven zwĳgen en ant-
woordden hem met geen woord,n

want het gebodvan de koning luid-
de aldus: „GIJ moogt hem niet ant-
woorden.”o 22 Maar _Eljakim,p

de zoon van Hilk _ia, die over de
huishouding ging,q en S _ebna,r de
secretaris, en J _oah,s de zoon van
_Asaf, de geschiedschrĳver, kwa-
men met gescheurde klerent bĳ
Hizk _ia en meldden hem de woor-
den van R _absak

´
e.u

37 Nu geschiedde het dat zo-
dra koning Hizk _ia [het]

hoorde, hĳ onmiddellĳk zĳn kle-
deren scheurde en zich met een
zak bedektev en het huis van
Jehovahw binnenging. 2 Voorts
zond hĳ _Eljakim,x die over de
huishouding ging, en S _ebna, de
secretaris,y en de oudere man-
nen van de priesters,z bedekt
met zakken, naar Jes _aja,a de zoon
van _Amoz, de profeet.b 3 Zĳ

r Jes 22:15; s Jes 36:3; t Ge 37:29; 2Kon 22:11;

u 2Kon 18:17; HFDST. 37 v 2Kon 19:1; Mt
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dan zeiden tot hem: „Dit heeft
Hizk _ia gezegd: ’Deze dag is een
dag van benauwdheida en van be-
straffing en van smadelĳke on-
beschaamdheid,b want de zonen
zĳn tot aan de baarmoedermond
gekomen, en er is geen kracht om
te baren.c 4 Misschien zal Je-
hovah, uw God, de woorden van
R _absak

´
e,d die door de koning van

Ass _yri
¨
e, zĳn heer, gezonden is

om de levende God te honen,e ho-
ren en zal hĳ hem werkelĳk ter
verantwoording roepen voor de
woorden die Jehovah, uw God,
gehoord heeft.f En gĳ moet een
gebed opheffeng ten behoeve van
het overblĳfsel dat er nog te vin-
den is.’”h

5 Zo kwamen dan de diena-
ren van koning Hizk _ia bĳ Jes _aja.i

6 Toen zei Jes _aja tot hen: „Dit
dient GIJ tot UW heer te zeggen:
’Dit heeft Jehovah gezegd:j „Wees
niet bevreesdk wegens de woor-
den die gĳ hebt gehoord, waar-
mee de bediendenl van de koning
van Ass _yri

¨
e schimpend over mĳ

gesproken hebben. 7 Zie, ik leg
een geestm in hem, en hĳ moet een
bericht horenn en naar zĳn eigen
land terugkeren; en ik zal hem
stellig in zĳn eigen land door het
zwaard doen vallen.” ’ ”o

8 Daarna keerde R _absak
´
ep te-

rug en vond de koning van Ass _y-
ri

¨
e strĳdend tegen L _ibna,q want

hĳhad gehoord dat hĳ van L _achisr

opgebroken was. 9 Nu hoorde
hĳ aangaande Tirh _aka,s de ko-
ning van Ethi _opi

¨
e, zeggen: „Hĳ is

uitgetrokken om tegen u te strĳ-
den.” Toen hĳ [het] hoorde, zond
hĳ terstond bodent naar Hizk _ia en
liet zeggen: 10 „Dit dient GIJ tot
Hizk _ia, de koning van J _uda, te
zeggen: ’Laat uw God, op wie gĳ
vertrouwt, u niet bedriegen,u door
te zeggen: „Jer _uzalem zal niet in
de hand van de koning van Ass _y-
ri

¨
e worden gegeven.”v 11 Zie!

Gĳ hebt zelf gehoord wat de ko-
ningen van Ass _yri

¨
e met alle lan-

den gedaan hebben door ze aan
de vernietiging prĳs te geven,w

en zult g
´
ı
´
j dan worden bevrĳd?x

12 Hebben de godena van de na-
ti

¨
en die door mĳn voorvaders in

het verderf zĳn gestort, ze be-
vrĳd,b ja, G _ozanc en H _arand en R _e-
zef en de zonen van _Edene die in
Tel- _Assar waren? 13 Waar is de
koning van H _amathf en de koning
van _Arpadg en de koning van de
stad Sefarv _a

¨
ımh — van H _ena en

van _Ivva?’”i

14 Toen nam Hizk _ia de brieven
uit de hand van de boden en las
ze,j waarna Hizk _ia opging naar
het huis van Jehovah en die
voor het aangezicht van Jeho-
vah uitspreidde.k 15 En Hizk _ia
ging tot Jehovah biddenl en zei:
16 „O Jehovah der legerscharen,
de God van _Isra

¨
el,m die op de che-

rubs zit, gĳ alleen zĳt de [ware]
God van alle koninkrĳken der aar-
de.n G

´
ı
´
j hebt de hemel en de aarde

gemaakt.o 17 Neig uw oor, o Je-
hovah, en hoor.p Open uw ogen,q

o Jehovah, en zie, en hoor al de
woorden van S _anherib,r die hĳ ge-
zonden heeft om de levende God
te honen.s 18 Het is een feit,
o Jehovah, dat de koningen van
Ass _yri

¨
e alle landen, en hun eigen

land, hebben verwoest.t 19 En
hun goden werden aan het vuur
prĳsgegeven,u omdat het geen go-
den waren,v maar het werk van
mensenhanden,w hout en steen,
zodat zĳ ze vernietigd hebben.x

20 En nu, o Jehovah, onze God,y

red ons uit zĳn hand,z opdat alle
koninkrĳken van de aarde mogen
weten dat gĳ, o Jehovah, all

´
e

´
en

[God] zĳt.”a

21 Toen liet Jes _aja, de zoonvan
_Amoz, aan Hizk _ia zeggen: „Dit
heeft Jehovah, de God van _Isra

¨
el,

gezegd: ’Omdat gĳ tot mĳ hebt
gebeden betreffende S _anherib, de
koning van Ass _yri

¨
e,b 22 is dit

het woord dat Jehovah tegen hem
gesproken heeft:
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„De maagdelĳke dochter van
S _ion heeft u veracht, zĳ
heeft u bespot.a

De dochter van Jer _uzalem
heeft achter u het hoofd
geschud.b

23 Wie hebt gĳ gehoondc en be-
schimpt?d

En tegen wie hebt gĳ [uw]
stem verhevene

En slaat gĳ uwogen omhoog?f

Tegen de Heilige _Isra
¨
els!g

24 Door bemiddeling van uw
knechten hebt gĳ Jeho-
vah gehoond en gĳ zegt:h

’Met het grote aantal van
mĳn strĳdwagens [zal] ik-
zelfi —

Ik zal stellig de hoogte van
berglandschappen bestĳ-
gen,j

De meest afgelegen streken
van de L _ibanon;k

En ik zal zĳn hoog oprĳzende
ceders, de keur van zĳn je-
neverbomen,l omhakken.

En ik zal zĳn laatste hoogte
betreden, het woud van
zĳn boomgaard.m

25 Ikzelf zal stellig graven enwa-
teren drinken,

En ik zal met mĳn voetzo-
len alle Nĳlkanalenn van
Eg _ypte droogleggen.’o

26 Hebt gĳ [het] niet gehoord?p

Sinds lang vervlogen tĳ-
den wil ik dit doen.q

Sinds voorbĳgegane dagen
heb ik het zelfs vorm ge-
geven.r Nu wil ik het doen
komen.s

En gĳ zult ertoe dienen ver-
sterkte steden woest en
verlaten te maken als ho-
pen puin.t

27 En hun inwoners zullen slap-
pe handen hebben;u

Zĳ zullen eenvoudig door
schrik bevangen zĳn en
beschaamd staan.v

Zĳ moeten worden als plan-
tengroei op het veld en
als groen, mals gras,w

Als gras op de dakenx en op
het terras v

´
o

´
or de oosten-

wind.y

28 En uw rustige zitten en uw
uitgaana en uw ingaan ken
ik heel goed,b

Alsmede uw opgewonden
zĳn tegen mĳ,c

29 Want uw opgewonden zĳn te-
gen mĳd enuw tieren, zĳn
in mĳn oren opgestegen.e

En ik zal stellig mĳn haak
in uw neus slaan en mĳn
toom tussen uw lippen
[leggen],f

En ik zal u werkelĳk terug-
voeren langs de weg die
gĳ gekomen zĳt.”g

30 En dit zal voor u het teken
zĳn: Dit jaar zal men eten wat
uit gevallen korrels opschiet,h en
in het tweede jaar koren dat van-
zelf opkomt; maar zaait en oogst
in het derde jaar, en plant wĳn-
gaarden en eet de vrucht ervan.i

31 En wie er van het huis van
J _uda ontkomen, wie er overblĳ-
ven,j zullen stellig wortel schieten
naar beneden en vrucht voort-
brengen naar boven.k 32 Want
van Jer _uzalem zal een overblĳfsel
uitgaan,l en wie ontkomen, van
de berg S _ion.m Ja, de ĳver van
Jehovah der legerscharen zal dit
doen.n

33 Daarom heeft Jehovah aan-
gaande de koning van Ass _yri

¨
e

het volgende gezegd:o „Hĳ zal
deze stad niet binnenkomenp en
er geen pĳl in schieten en er met
geen schild v

´
o

´
or komen en er

geen belegeringsdam tegen op-
werpen.” ’q

34 ’Langs de weg die hĳ ge-
komen is, zal hĳ terugkeren, en
deze stad zal hĳ niet binnenko-
men’, is de uitspraak van Jeho-
vah.r 35 ’En ik zal deze stad
stellig verdedigens om haar te
redden, ter wille van mĳt en ter
wille van mĳn knecht D _avid.’”u

36 Toen ging de engelv van Jeho-
vah uit en sloeg in de legerplaats
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van de Assyri
¨
ers honderd vĳf-

entachtig duizend [man] neer.a

Toen men ’s morgens vroeg op-
stond, wel, zie, zĳ allen waren
dood, lĳken.b 37 Daarom brak
S _anherib,c de koning van Ass _y-
ri

¨
e, op en aanvaardde de terug-

tochtd en ging in N _inev
´
ee wonen.

38 Nu gebeurde het dat toen hĳ
zich neerboog in het huis van
N _isroch,f zĳn god,g Adramm _elech
en Sar _ezer, zĳn eigen zonen, hem
neersloegen met het zwaard,h en
zĳzelf ontkwamen naar het land

_Ararat.i En zĳn zoon _Esar-H _ad-
donj begon in zĳn plaats te rege-
ren.

38 In die dagen werd Hizk _ia
ziek tot stervens toe.k Bĳ-

gevolg kwam Jes _aja,l de zoon van

_Amoz, de profeet, bĳ hem en zei
tot hem: „Dit heeft Jehovah ge-
zegd: ’Geef bevelen aan uw huis-
gezin,m want gĳzelf zult inder-
daad sterven en zult niet leven.’”n

2 Daarop keerde Hizk _ia zĳn ge-
zicht naar de muuro en ging tot
Jehovah biddenp 3 en zei toen:
„Ik smeek u, o Jehovah, gedenkq

alstublieft hoe ik in waarach-
tigheidr en met een onverdeeld
harts voor uw aangezicht heb ge-
wandeldt en dat wat goed was in
uw ogen heb gedaan.” En Hiz-
k _ia barstte uit in een stroom van
tranen.u

4 En het woordv van Jehovah
kwam nu tot Jes _aja en luidde:
5 „Ga, en gĳ moet tot Hizk _ia zeg-
gen: ’Dit heeft Jehovah, de God
vanuw voorvader D _avid,w gezegd:
„Ik heb uw gebed gehoord.x Ik heb
uw tranen gezien.y Zie, ik voeg
aan uw dagen vĳftien jaar toe;z

6 en uit de handpalm van de ko-
ning van Ass _yri

¨
e zal ik u en deze

stad bevrĳden, en ik wil deze stad
verdedigen.a 7 En dit is voor u
het teken vanwege Jehovah, dat
Jehovah dit woord dat hĳ gespro-
ken heeft, ten uitvoer zal bren-
gen:b 8 Zie, ik doe de schaduw
op de treden waarlangs ze door
de zonc op de treden [van de trap]
van _Achaz gedaald was, terug-

gaan, tien treden achteruit.” ’ ”a

En de zon ging geleidelĳk tien
treden terug op de treden [van de
trap] die ze gedaald was.b

9 Een geschrift van Hizk _ia, de
koning van J _uda, toen hĳ ziek
werdc en van zĳn ziekte herstel-
de.d

10 Ikzelf zei: „In het midden van
mĳn dagen moet ik de
poortene van Sje _o _ol bin-
nengaan.

Beroofdmoet ikwordenvan
de restf van mĳn jaren.”

11 Ik heb gezegd: „Ik zal Jah,
zelfs Jah, niet zien in het
land der levenden.g

Ik zal de mensheid niet meer
aanschouwen — bĳ de be-
woners van [het land van]
het ophouden.

12 Mĳn eigen woning is opgebro-
kenh en van mĳ wegge-
haald als de tent van her-
ders.

Ik heb mĳn leven opgerold
net als een wever;

Men gaat ertoe over mĳ zelfs
van de scheringdraden af
te snĳden.i

Van daglicht tot nacht blĳft
gĳ mĳ overleveren.j

13 Ik heb mĳzelf gesust tot aan
de morgen.k

Als een leeuw, zo blĳft hĳ al
mĳn beenderen breken;l

Van daglicht tot nacht blĳft
gĳ mĳ overleveren.m

14 Als de gierzwaluw, de zang-
lĳster, zo blĳf ik piepen;n

Ik blĳf kirren als de duif.o

Mĳn ogen hebben smachtend
naar den hoge gekeken:p

’O Jehovah, ik ben in ver-
drukking. Stavoor mĳ in.’q

15 Wat zal ik spreken, en [wat]
zal hĳ werkelĳk tot mĳ
zeggen?r

Hĳzelf heeft ook gehan-
deld.s

Ik blĳf al mĳn jaren plech-
tig wandelen in de bitter-
heid van mĳn ziel.t
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16 ’O Jehovah, daarom blĳft men
leven; en als met ieder-
een, is daardoor het leven
van mĳn geest.a

En gĳ zult mĳ weer gezond
maken en mĳ stellig in
het leven houden.b

17 Zie! Tot vrede had ik wat bit-
ter was, ja, bitter;c

En gĳ, gĳ zĳt gehecht ge-
raakt aan mĳn ziel [en
hebt die behoed] voor de
kuil der ontbinding.d

Want gĳ hebt al mĳn zon-
den achter uw rug gewor-
pen.e

18 Sje _o _ol immers kan u niet prĳ-
zen;f ja, de dood kanu niet
loven.g

Zĳ die in de kuil afdalen,
kunnen niet hoopvol naar
uw waarachtigheid uit-
zien.h

19 De levende, de levende, h
´
ı
´
j

kan u prĳzen,i

Net als ik het heden kan.j

De vader zelf kan zĳn eigen
zonen kennis bĳbrengenk

aangaande uw waarach-
tigheid.

20 O Jehovah, [neem het op u]
mĳ te redden,l en wĳ zul-
len mĳn snarenselecties
spelenm

Al de dagen van ons leven in
het huis van Jehovah.’”n

21 Toen zei Jes _aja: „Laat men
een koek van samengeperste ge-
droogde vĳgen nemen en [die] in-
wrĳven op de zweer,o opdat hĳ
weer opleeft.”p 22 Intussen zei
Hizk _ia: „Wat is het teken dat ik
zal opgaan naar het huis van Je-
hovah?”q

39 In die tĳd zond M _erodach-
B _aladan,r de zoon van B _a-

ladan, de koning van B _abylon,s

brieven en een geschenkt aan
Hizk _ia, nadat hĳ gehoord had dat
hĳ ziek was geweest maar weer
aangesterkt was.u 2 Hizk _ia dan
verheugde zich over henv en liet
hun vervolgens zĳn schathuis
zien,w het zilver en het goud en
de balsemoliex en de goede olie en

heel zĳn tuighuisa en al wat er on-
der zĳn schatten te vinden was.
Er bleek niets te zĳn wat Hizk _ia
hun niet liet zien in zĳn eigen
huisb en in heel zĳn rĳk.c

3 Daarna kwam de profeet Je-
s _aja bĳ koning Hizk _ia en zei tot
hem:d „Wat hebben deze man-
nen gezegd en vanwaar zĳn zĳ
voorts naar u toe gekomen?” Hiz-
k _ia dan zei: „Uit een ver land zĳn
zĳ tot mĳ gekomen, uit B _abylon.”e

4 Vervolgens zei hĳ: „Wat hebben
zĳ in uw huis gezien?”f Hierop zei
Hizk _ia: „Alles wat in mĳn huis is,
hebben zĳ gezien. Er bleek onder
mĳn schatten niets te zĳn wat ik
hun niet heb laten zien.” 5 Nu
zei Jes _aja tot Hizk _ia:g „Hoor het
woord van Jehovah der legerscha-
ren: 6 ’Zie! Er komen dagen, en
alles wat er in uw eigen huis is
en wat uw voorvaders tot op deze
dag hebben opgehoopt, zal wer-
kelĳk naar B _abylon worden ge-
voerd.’h ’Niets zal er worden over-
gelaten’,i heeft Jehovah gezegd.
7 ’En sommigen van uw eigen zo-
nen, die uit u zullen voortkomen,
van wie gĳ vader zult worden, zĳ-
zelf zullen genomen wordenj en
inderdaad hofbeambten wordenk

in het paleis van de koning van
B _abylon.’”l

8 Daarop zei Hizk _ia tot Jes _aja:
„Het woord van Jehovah dat gĳ
gesproken hebt, is goed.”m Ver-
volgens zei hĳ: „Want vrede en
waarheidn zullen in mĳn eigen
dagen voortduren.”o

40 „TROOST, troost mĳn
volk”, zegt ulieder God.p

2 „Spreekt tot het hart van Jer _u-
zalemq en roept haar toe dat haar
krĳgsdienst is vervuld,r dat haar
dwaling is afbetaald.s Want uit
de hand van Jehovah heeft zĳ
een vol bedrag ontvangen voor al
haar zonden.”t

3 Luistert! In de wildernis roept
iemand:u „Baant de weg van
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Jehovah!a Maakt de hoofdweg
voor onze God door de woestĳn-
vlakte recht.b 4 Laat elk dal
worden verhoogdc en elke berg
en heuvel worden geslecht.d En
het bultige landschap moet tot
vlak land worden en het onef-
fen landschap tot een valleivlak-
te.e 5 En de heerlĳkheid van
Jehovah zal stellig geopenbaard
worden,f en alle vlees moet [het]
te zamen zien,g want het is de
mondvan Jehovah die [het] heeft
gesproken.”h

6 Luister! Iemand zegt: „Roep!”i

En men zei: „Wat zal ik roepen?”

„Alle vlees is groen gras, en
al zĳn liefderĳke goedheid is als
de bloesem van het veld.j 7 Het
groene gras is verdord, de bloe-
sem is verwelkt,k omdat Jehovah’s
g

´
e

´
est erop heeft geblazen.l Voor-

waar, het volk is groen gras.m

8 Het groene gras is verdord, de
bloesem is verwelkt;n maar wat
het woord van onze God betreft,
het zal tot onbepaalde tĳd blĳ-
ven.”o

9 Klim een hoge bergp op, gĳ
vrouw die goed nieuws brengt
voor S _ion.q Verhef uw stem zelfs
met kracht, gĳ vrouw die goed
nieuws brengt voor Jer _uzalem.r

Verhef [ze]. Wees niet bevreesd.s

Zeg tot de steden van J _uda: „Hier
is UW God.”t 10 Zie! De Soeve-
reine Heer Jehovah zelf zal ko-
men net als een sterke, en zĳn
arm zal voor hem heersen.u Zie!
Zĳn beloning is bĳ hem,v en het
loon dat hĳ betaalt, [gaat] voor
hem uit.w 11 Als een herder
zal hĳ zĳn eigen kudde weiden.x

Met zĳn arm zal hĳ de lammeren
bĳeenbrengen,y en aan zĳn boe-
zem zal hĳ [ze] dragen.z De zo-
genden zal hĳ [met zorg] leiden.a

12 Wie heeft de wateren lou-
ter in de holte van zĳn hand ge-
metenb en de afmetingen van de
hemel zelf opgenomen met lou-
ter een spanc en het stof der aar-
de in een maat gevat,d of met
een [balans]wĳzer de bergen ge-
wogen, en de heuvels in de weeg-
schaal? 13 Wie heeft de afme-

tingen van de geest van Jehovah
opgenomen, en wie kan hem als
zĳn raadsman iets doen weten?a

14 Bĳ wie is hĳ te rade gegaan
opdat men hem zou doen ver-
staan, of wie onderwĳst hem in
het pad der gerechtigheid, of on-
derwĳst hem kennis,b of doet hem
zelfs de weg van het werkelĳke
verstand kennen?c

15 Zie! De nati
¨
en zĳn als een

druppel uit een emmer; en als
het stoflaagje op de weegschaal
zĳn ze geacht.d Zie! De eilandene

heft hĳ op als louter fĳn [stof].
16 Zelfs de L _ibanon is niet toerei-
kend om een vuur brandende te
houden, en zĳn wilde dierenf zĳn
niet toereikend voor een brand-
offer.g 17 Alle nati

¨
en zĳn als iets

wat niet bestaat voor hem;h als
niets en een onwerkelĳkheid zĳn
ze bĳ hem geacht.i

18 En met wie kunt gĳlieden
Godvergelĳken,j enwelke gelĳke-
nis kunt GIJ naast hem plaatsen?k

19 De kunsthandwerker heeft
niets dan een gegoten beeld ge-
maakt,l en met goud overtrekt de
metaalbewerker het,m en zilveren
kettingen smeedt hĳ.n 20 Een
zekere boom als bĳdrage, een
boom die niet verrot is, kiest hĳ.o

Een bedreven kunsthandwerker
zoekt hĳ zich, om een gesneden
beeld te bereidenp dat niet aan
het wankelen gebracht kan wor-
den.q

21 Weet gĳlieden niet? Hoort
GIJ niet? Is het U niet van de aan-
vang af verteld? Hebt GIJ geen
verstand gebruikt sinds de grond-
vesting van de aarde?r 22 Er is
er Een die woont boven het rond
der aardes — waarvan de bewo-
ners als sprinkhanen zĳn — De-
gene die de hemelen uitspant net
als een fĳn gaas, die ze uitspreidt
als een tent om in te wonen,t
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23 Degene die hoogwaardigheids-
bekleders terugbrengt tot niets,
die zelfs de rechters der aarde tot
louter onwerkelĳkheid heeft ge-
maakt.a

24 Nog nooit zĳn zĳ geplant;
nog nooit zĳn zĳ gezaaid; nog
nooit heeft hun tronk wortel ge-
schoten in de aarde.b En men
hoeft maar op hen te blazen en
zĳ verdorren;c en als stoppels zal
de storm zelf hen wegvoeren.d

25 „Met wie kunt GIJ mĳ ech-
ter vergelĳken, zodat ik zĳns ge-
lĳke zou worden gemaakt?”, zegt
de Heilige.e 26 „Heft UW ogen
naar omhoog en ziet. Wie heeft
deze dingen geschapen?f Het is
Degene die het heerleger daar-
van zelfs naar het getal uitleidt,
ze alle zelfs bĳ name roept.g Van-
wege de overvloed van dynami-
sche energie,h en omdat hĳ sterk
is in kracht, ontbreekt er niet

´
e

´
en

[aan].

27 Om welke reden zegt gĳ,
o J _akob, en spreekt gĳ hardop,
o _Isra

¨
el: ’Mĳn weg is voor Jeho-

vah verborgen,i en gerechtigheid
ten opzichte van mĳ gaat aan
mĳn God zelf voorbĳ’?j 28 Zĳt
gĳ [het] niet te weten gekomen of
hebt gĳ [het] niet gehoord?k Je-
hovah, de Schepper van de uitein-
den der aarde, is een God tot on-
bepaalde tĳd.l Hĳ wordt noch moe
noch mat.m Er is geen doorgron-
ding van zĳn verstand.n 29 Hĳ
geeft de vermoeide kracht,o en de-
gene zonder dynamische energiep

schenkt hĳ volledige sterkte in
overvloed. 30 Jongens zullen zo-
wel moe als mat worden, en jonge
mannen zelfs zullen zonder man-
keren struikelen, 31 maar wie
op Jehovah hopen,q zullen nieuwe
kracht verkrĳgen.r Zĳ zullen op-
varen met vleugels als arenden.s

Zĳ zullen rennen en niet mat wor-
den; zĳ zullen wandelen en niet
moe worden.”t

41 „Hoort mĳ zwĳgend aan,
GIJ eilanden;u en laten natio-

nale groepenv zelf nieuwe kracht
verkrĳgen. Laten ze toetreden.w

Laten ze in die tĳd spreken. La-

ten wĳ samen ten ger
´
ıchtea na-

deren.

2 Wie heeft [iemand] verwekt
van de opgang [der zon]?b [Wie]
ging er in rechtvaardigheid toe
over hem tot Zĳn voeten te roe-
pen, de nati

¨
en voor zĳn aan-

gezicht te geven en [hem] ver-
volgens zelfs koningen te laten
onderwerpen?c [Wie] bleef [hen]
als stof aan zĳn zwaard geven,
zodat zĳ met zĳn boog als lou-
ter stoppels zĳn voortgedreven?d

3 [Wie] bleef hen achtervolgen,
bleef vredig voortschrĳden op
zĳn voeten over het pad [waar-
langs] hĳ aanvankelĳk niet was
gekomen? 4 Wie heeft er ge-
handelde en heeft [dit] gedaan, de
geslachten roepend van de aan-
vang af?f

Ik, Jehovah, de Eerste;g en bĳ
de laatsten ben ik dezelfde.”h

5 De eilandeni zagen [het] en
werden met vrees vervuld. Ja, de
uiteinden der aarde werden be-
vangen door beving.j Zĳ nader-
den en bleven komen. 6 Zĳ gin-
gen ieder hun metgezel helpen,
en de een zei dan tot zĳn broe-
der: „Wees sterk.”k 7 Zo sterk-
te dan de kunsthandwerker de
metaalbewerker,l degene die met
de smidshamer gladmaakt hem
die op het aambeeld slaat, van
het soldeersel zeggend: „Het is
goed.” Ten slotte bevestigde men
het met spĳkers, opdat het niet
aan het wankelen gebracht zou
kunnen worden.m

8 „Maar gĳ, o _Isra
¨
el, zĳt mĳn

knecht,n gĳ, o J _akob, die ik ver-
kozen heb,o het zaad van mĳn
vriendp _Abraham;q 9 gĳ, die ik
gegrepen heb van de uiteinden
der aarde,r en gĳ, die ik geroepen
heb zelfs uit haar afgelegen stre-
ken.s En daarom heb ik tot u ge-
zegd: ’Gĳ zĳt mĳnknecht;t ik heb
u verkozen,u en ik heb u niet
verworpen.v 10 Wees niet be-
vreesd, want ik ben met u.w Blik
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niet rond, want ik ben uw God.a

Ik wil u sterken.b Ik wil u werke-
lĳk helpen.c Ik wil u werkelĳk ste-
vig vasthouden met mĳn rechter-
handd van rechtvaardigheid.’e

11 Zie! Allen die verhit wor-
den tegen u, zullen beschaamd
en te schande worden.f De man-
nen die ruzie met u maken, zul-
len als niets worden en vergaan.g

12 Gĳ zult hen zoeken, maar gĳ
zult hen niet vinden, de mannen
die met u strĳden.h Zĳ zullen wor-
den als iets wat niet bestaat en
als niets,i de mannen die tegen u
oorlog voeren. 13 Want ik, Je-
hovah uw God, grĳp uw rechter-
hand vast,j die tot u zegt: ’Wees
niet bevreesd.k Ikzelf wil u hel-
pen.’l

14 Wees niet bevreesd, gĳ
wormm J _akob, GIJ mannen van
_Isra

¨
el.n Ikzelf wil u helpen”, is

de uitspraak van Jehovah, ja, uw
Terugkoper,o de Heilige _Isra

¨
els.

15 „Zie! Ik heb u tot een dorsslede
gemaakt,p een nieuw dorswerk-
tuig met tweesnĳdende [tanden].
Gĳ zult de bergen vertreden en
[ze] verbrĳzelen; en de heuvels
zult gĳ maken net als het kaf.q

16 Gĳ zult ze wannen,r en een
wind zelf zal ze wegvoeren,s en
een storm zelf zal ze in verschil-
lende richtingen drĳven.t En g

´
ı
´
j

zult blĳ zĳn in Jehovah.u In de
Heilige _Isra

¨
els zult gĳ u beroe-

men.”v

17 „De ellendigen en de armen
zoeken naar water,w maar het is
er niet. Van dorstx is zelfs hun
tong verdroogd.y Ikzelf, Jehovah,
zal hun antwoorden.z Ik, de God
van _Isra

¨
el, zal hen niet verlaten.a

18 Op kale heuvels zal ik rivie-
ren openen, en in het midden der
valleivlakten bronnen.b Ik zal de
wildernis tot een rietpoel van wa-
ter maken, en het waterloze land
tot waterbronnen.c 19 In de wil-
dernis zal ik de cederboom, de
acacia en de mirt en de oliehou-
dende boom zetten.d In de woes-
tĳnvlakte zal ik tegelĳkertĳd de
jeneverboom, de es en de cipres
plaatsen;e 20 opdat men ziet en

weet en acht slaat en tevens in-
zicht heeft, dat het de hand van
Jehovah is die dit heeft gedaan
en de Heilige _Isra

¨
els zelf het heeft

geschapen.”a

21 „Brengt UW geschilb voor”,
zegt Jehovah. „Voert UW argu-
menten aan”,c zegt de Koning van
J _akob.d 22 „Voert aan envertelt
ons de dingen die geschieden zul-
len. De eerste dingen — wat ze
waren — vertelt toch, opdat wĳ
ons hart erop kunnen toeleggen
en de toekomst ervan weten. Of
doet ons zelfs de toekomstige din-
gen horen.e 23 Vertelt de din-
gen die later zullen komen, opdat
wĳ weten dat GIJ goden zĳt.f Ja,
GIJ behoort goedof kwaad te doen,
opdat wĳ kunnen rondblikken en
[het] tevens zien.g 24 Ziet! Gĳ-
lieden zĳt iets wat niet bestaat,
enUW prestatie is niets.h Iets ver-
foeilĳks is een ieder die U ver-
kiest.i

25 Ik heb [iemand] verwekt uit
het noorden, en hĳ zal komen.j

Van de opgang der zonk zal hĳ
mĳn naam aanroepen. En hĳ zal
komen over regenten als [waren
zĳ] leeml en net als een potten-
bakker die de vochtige substan-
tie treedt.

26 Wie heeft iets verteld van
de aanvang af, opdat wĳ het we-
ten, of sinds vervlogen tĳden, op-
dat wĳ kunnen zeggen: ’Hĳ heeft
gelĳk’?m Werkelĳk, er is niemand
die [iets] vertelt. Werkelĳk, er is
niemand die doet horen. Werke-
lĳk, er is niemand die woorden
van U hoort.”n

27 Er is een eerste, [die] tot
S _ion [zegt]: „Zie! Daar zĳn ze!”,o

en aan Jer _uzalem zal ik een bren-
ger van goed nieuws geven.p

28 En ik bleef toezien, en er
was niemand; en onder dezenwas
er ook niemand die raad gaf.q
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En ik bleef hun vragen, opdat zĳ
antwoord zouden kunnen geven.
29 Zie! Zĳ zĳn allemaal iets wat
niet bestaat. Hun werken zĳn
niets. Hun gegoten beelden zĳn
wind en onwerkelĳkheid.a

42 Zie! Mĳn knecht,b die ik
stevig vasthoud!c Mĳn uit-

verkorene,d [die] mĳn ziel heeft
goedgekeurd!e Ik heb mĳn geest
in hem gelegd.f Gerechtigheid
voor de nati

¨
en zal hĳ voortbren-

gen.g 2 Hĳ zal niet schreeuwen
noch [zĳn stem] verheffen, en op
de straat zal hĳ zĳn stem niet la-
ten horen.h 3 Een geknakt riet
zal hĳ niet breken;i en wat een
kwĳnende vlaspit betreft, hĳ zal
ze niet uitblussen. Inwaarachtig-
heid zal hĳ gerechtigheid voort-
brengen.j 4 Hĳ zal niet kwĳ-
nen of geknakt worden, totdat
hĳ op de aarde zelf gerechtigheid
vestigt;k en op zĳn wet zullen
zelfs de eilanden blĳven wach-
ten.l

5 Dit heeft de [ware] God, Je-
hovah, gezegd, de Schepper van
de hemelenm en de Grootse Uit-
spanner ervan;n die de aarde uit-
spreiddeo met al wat ze voort-
brengt,p die ademq geeft aan het
volk daarop,r en geest aan hen die
erop wandelen:s 6 „Ikzelf, Jeho-
vah, heb u in rechtvaardigheidt

geroepen en ik vatte u vervolgens
bĳ de hand.u En ik zal u beveiligen
en u geven tot een verbond voor
het volk,v tot een licht der nati

¨
en,w

7 om de blinde ogen te openen,x

om de gevangene uit de kerker te
leiden,y uit het huis van bewaring
hen die in duisternis zitten.z

8 Ik ben Jehovah. Dat is mĳn
naam;a en aan niemand anders
zal ik mĳn eigen heerlĳkheid ge-
ven,b noch mĳn lofc aan gehou-
wen beelden.d

9 De eerste dingen — zie, ze
zĳn gekomen,e maar nieuwe din-
gen kondig ik aan. Nog voordat
ze uitspruiten, doe ik [ze] ulieden
horen.”f

10 Zingt Jehovah een nieuw
lied,g zĳn lof van het uiteinde

der aarde,a GIJ die afdaalt naar
de zeeb en naar dat wat haar
vult, GIJ eilanden en GIJ die ze be-
woont.c 11 Laten de wildernisd

en haar steden [hun stem] ver-
heffen, de nederzettingen die K _e-
dar bewoont.e Laten de bewoners
van de steile rotsf een vreugde-
geroep aanheffen. Laat men van
de top der bergen luidkeels roe-
pen. 12 Laten zĳ Jehovahheer-
lĳkheid toeschrĳven,g en laten zĳ
op de eilanden zĳn lof vertellen.h

13 Als een sterke man zal Je-
hovah zelf uittrekken.i Als een
krĳgsman zal hĳ ĳver opwekken.j

Hĳ zal juichen, ja, hĳ zal een
strĳdkreet aanheffen;k tegenover
zĳn vĳanden zal hĳ zich sterker
betonen.l

14 „Ik heb mĳ lange tĳd stil-
gehouden.m Ik bleef zwĳgen.n Ik
bleef zelfbeheersing oefenen.o Als
een barende vrouw zal ik ker-
men, snuiven en hĳgen tegelĳk.p

15 Ik zal bergen en heuvels ver-
woesten,q en al hun plantengroei
zal ik doen verdorren. En ik wil
rivieren in eilanden veranderen,
en rietpoelen zal ik doen opdro-
gen.r 16 En ik wil de blinden
doen wandelen op een weg die zĳ
niet hebben gekend;s op een pad
dat zĳ niet hebben gekend, zal
ik hen doen treden.t Ik zal een
duistere plaats v

´
o

´
or hen in licht

veranderen,u en een hobbelig ter-
rein in vlak land.v Dit zĳn de din-
gen die ik voor hen wil doen, en
ik wil hen niet verlaten.”w

17 Zĳ moeten achterwaarts wĳ-
ken, zĳ zullen ten zeerste be-
schaamd worden, die hun ver-
trouwen in het gesneden beeld
stellen,x die tot een gegoten beeld
zeggen: „GIJ zĳt onze goden.”y
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18 Hoort, GIJ doven; en kĳkt toe
om te zien, GIJ blinden.a 19 Wie
is blind, zo niet mĳn knecht, en
wie is doof als mĳn bode die ik
zend? Wie is blind als de beloonde,
of blind als de knecht van Jeho-
vah?b 20 Er waren vele dingen
te zien, maar gĳ hebt er voortdu-
rend geen acht op geslagen.c Er
was aanleiding de oren te openen,
maar gĳ hebt aanhoudend niet ge-
luisterd.d 21 Jehovah zelf heeft
er ter wille van zĳn rechtvaardig-
heide behagen in geschept de wetf

groot en majestueus te maken.
22 Maar het is een volk, beroofd
en geplunderd,g waarvan allen zĳn
gevangen in de holen, en in de
huizen van bewaring zĳn zĳ ver-
borgen gehouden.h Zĳ zĳn tot roof
geworden zonder een bevrĳder,i

tot plundering zonder iemand die
zegt: „Breng terug!”

23 Wie onder U zal hieraan
het oor lenen? Wie zal aandacht
schenken en luisteren voor late-
re tĳden?j 24 Wie heeft J _akob
tot louter plundering overgege-
ven, en _Isra

¨
el aan de berovers?

Is het niet Jehovah, Degene te-
gen wie wĳ gezondigd hebben,
en wiens wegen zĳ niet wilden
bewandelen en naar wiens wet
zĳ niet luisterden?k 25 Daarom
bleef Hĳ woede, zĳn toorn, over
hemuitstorten en de sterkte van
oorlog.l En het bleef hem rond-
om verteren,m maar hĳ nam er
geen nota van;n en het bleef te-
gen hem oplaaien, maar hĳ wilde
niets ter harte nemen.o

43 En nu, dit heeft Jehovah,
uw Schepper,p o J _akob, en

uw Formeerder,q o _Isra
¨
el, gezegd:

„Wees niet bevreesd, want ik heb
u teruggekocht.r Ik heb [u] bĳ uw
naam geroepen.s Gĳ zĳt van mĳ.t

2 Ingeval gĳ door de wateren
zoudt trekken,u zal ik stellig met
u zĳn,v en door de rivieren, ze zul-
len u niet overstromen.w Ingeval
gĳ door het vuur zoudt gaan, zult
gĳ niet verzengd worden, noch
zal de vlam zelf u verschroeien.x

3 Want ik ben Jehovah, uw God,
de Heilige _Isra

¨
els, uw Redder.y Ik

heb Eg _ypte als losprĳs voor u ge-
geven,a Ethi _opi

¨
eb en S _eba voor u

in de plaats. 4 Op grond van het
feit dat gĳ kostbaar zĳt geweest in
mĳn ogen,c zĳt gĳ eervol geacht,
en ikzelf heb u liefgehad.d En ik
zal mensen voor u in de plaats ge-
ven, en nationale groepen in de
plaats van uw ziel.e

5 Wees niet bevreesd, want ik
ben met u.f Van de opgang [der
zon] zal ik uw zaad brengen, en
van de ondergang [der zon] zal
ik u bĳeenbrengen.g 6 Ik zal tot
het noordenh zeggen: ’Geef hier!’,
en tot het zuiden: ’Houd niet te-
rug. Breng mĳn zonen van verre
en mĳn dochters van het uiteinde
der aarde,i 7 ieder die naar mĳn
naam genoemd isj en die ik tot
mĳn eigen heerlĳkheid gescha-
pen heb,k die ik geformeerd heb,
ja, die ik gemaakt heb.’l

8 Doe uitgaan eenvolk dat blind
is, ofschoon er toch ogen zĳn, en
degenen die doof zĳn, ofschoon
zĳ oren hebben.m 9 Laten de na-
ti

¨
en allemaal op

´
e

´
en plaats bĳeen-

gebracht worden en laten natio-
nale groepen vergaderd worden.n

Wie onder hen kan dit vertellen?o

Of kunnen zĳ ons zelfs de eer-
ste dingen doen horen?p Laten
zĳ hun getuigen verschaffen,q op-
dat zĳ rechtvaardig verklaard
mogen worden, of laten zĳ ho-
ren en zeggen: ’Het is de waar-
heid!’”r

10 „GIJ zĳt mĳn getuigen,”s is
de uitspraak van Jehovah, „ja,
mĳn knecht die ik verkozen heb,t

opdat GIJ [het] weetu en geloof in
mĳhebt,v en opdat GIJ begrĳpt dat
ik Dezelfde ben.w V

´
o

´
or mĳ werd

er geen God geformeerd,x en na
mĳ bleef het zo dat er geen was.y

11 Ik — ik ben Jehovah,z en bui-
ten mĳ is er geen redder.”a
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12 „Ikzelf heb [het] aangekon-
digd en heb gered en heb [het]
doen horen,a toen er geen vreem-
de [god] onder U was.b Daarom
zĳt GIJ mĳn getuigen,”c is de uit-
spraak van Jehovah, „en ik ben
God.d 13 Ook ben ik altĳd De-
zelfde;e en er is niemand die be-
vrĳding uit m

´
ı
´
jn hand bewerkt.f

Ik zal handelen,g en wie kan ze
afwenden?”h

14 Dit heeft Jehovah gezegd,
UW Terugkoper,i de Heilige _Is-
ra

¨
els:j „Ter wille van U wil ik

[iemand] naar B _abylon zenden en
de grendels van de gevangenissen
naar beneden doen komen,k en
deChaldee

¨
en [doen afdalen] in de

schepen, met jammerkreten van
hun zĳde.l 15 Ik ben Jehovah,
UW Heilige,m de Schepper van _Is-
ra

¨
el,n UW Koning.”o

16 Dit heeft Jehovah gezegd,
die door de zee een weg maakt
en door sterke wateren een pad,p

17 die de strĳdwagen en het
paard, de krĳgsmacht en de ster-
ken tegelĳk laat uittrekken:q „Zĳ
zullen neerliggen.r Zĳ zullen niet
opstaan.s Zĳ zullen stellig worden
uitgeblust.t Als een vlaspit moe-
ten zĳ worden uitgedoofd.”u

18 „Gedenkt niet de eerste din-
gen, en richt op de vroegere din-
gen niet UW aandacht. 19 Ziet!
Ik doe iets nieuws.v Nu zal het
uitspruiten. Zult gĳlieden het niet
weten?w Werkelĳk, door dewilder-
nis zal ik een weg leggen,x door de
woestĳn rivieren.y 20 Het wild
gedierte van het veld zal mĳ ver-
heerlĳken,z de jakhalzen en de
struisvogels;a want ik zal zelfs in
de wildernis water gegeven heb-
ben, rivieren in de woestĳn,b om
mĳn volk, mĳn uitverkorene,c te
laten drinken, 21 het volk dat
ik mĳ heb geformeerd, opdat zĳ
mĳn lof zouden verhalen.d

22 Maar gĳ hebt m
´
ı
´
j niet ge-

roepen, o J _akob,e want gĳ zĳt
moe van mĳ geworden, o _Isra

¨
el.f

23 Gĳ hebt mĳ niet de schapen
van uw volledige brandoffers ge-
bracht, en met uw slachtoffers

hebt gĳ mĳ niet verheerlĳkt.a Ik
heb u niet gedwongen mĳ met
een gave te dienen, noch heb ik
u vermoeid met geurige hars.b

24 Voor mĳ hebt gĳ geen [spece-
rĳ]rietc voor enig geld gekocht;
en met het vet van uw slachtof-
fers hebt gĳ mĳ niet verzadigd.d

In werkelĳkheid hebt gĳ mĳ we-
gens uw zonden tot dienen ver-
plicht; gĳ hebt mĳ vermoeid met
uw dwalingen.e

25 Ik — ik ben het die uw over-
tredingenf uitwistg om mĳnent-
wil,h en uw zonden zal ik niet
gedenken.i 26 Maak mĳ indach-
tig; laten wĳ samen in het ge-
richt gaan;j laat uw eigen re-
laas horen, opdat gĳ gelĳk moogt
hebben.k 27 Uw eigen vader, de
eerste, heeft gezondigd,l en uw
eigen woordvoerders hebben over-
tredingen tegen mĳ begaan.m

28 Daarom zal ik de vorsten van
de heilige plaats ontwĳden, en ik
wil J _akob overgeven als een man
die aan de vernietiging prĳsgege-
ven is en _Isra

¨
el aan woorden van

beschimping.n

44 En nu, luister, o J _akob,mĳn
knecht,o en gĳ, o _Isra

¨
el, die

ik verkozen heb.p 2 Dit heeft
Jehovah gezegd, uw Makerq en
uw Formeerder,r die u zelfs van
de buik af bleef helpen:s ’Wees
niet bevreesd,t o mĳn knecht J _a-
kob, en gĳ, J _eschurun,u die ik ver-
kozen heb. 3 Want ik zal wa-
ter uitgieten op de dorstigev en
druppelende stromen op de droge
plaats.w Ik zal mĳn geest uitgie-
ten op uw zaad,x en mĳn zegen op
uw nakomelingen. 4 En zĳ zul-
len stellig uitspruiten als tussen
het groene gras,y als populierenz

aan de watergreppels. 5 Deze
zal zeggen: „Ik behoor Jehovah
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toe.”a En die zal [zich] noemen
naar de naam J _akob,b en een an-
der zal op zĳn hand schrĳven: „Je-
hovah toebehorend.” En met de
naam _Isra

¨
el zal men [zich] betite-

len.’c

6 Dit heeft Jehovah gezegd, de
Koning van _Isra

¨
eld en zĳn Terug-

koper,e Jehovah der legerscharen:
’Ik ben de eerste en ik ben de laat-
ste,f en buiten mĳ is er geen God.g

7 En wie is er als ik?h Laat hĳ
het uitroepen, opdat hĳ het moge
vertellen en het mĳ moge voorleg-
gen.i Laten zĳ van hun kant vanaf
de tĳd dat ik het volk van wel-
eer gesteld heb,j zowel de toekom-
stige dingen als de dingen die op
het punt staan te komen, vertel-
len. 8 Hebt geen angst en staat
niet verstomd.k Heb ik [het] u niet
van die tĳd af ieder afzonderlĳk
doen horen en aangekondigd?l En
GIJ zĳt mĳn getuigen.m Bestaat
er een God buiten mĳ?n Neen, er
is geen Rots.o Ik heb er geen er-
kend.’ ”

9 De formeerders van het ge-
sneden beeld zĳn allen een onwer-
kelĳkheid,p en hun lievelingen zelf
zullen geen baat verschaffen;q en
als hun getuigen zien zĳ niets en
weten niets,r opdat zĳ beschaamd
worden.s 10 Wie heeft een god
geformeerd of louter een gegoten
beeld gemaakt?t Het heeft totaal
niet gebaat.u 11 Zie! Al zĳn deel-
genoten zelf zullen beschaamd
worden,v en de kunsthandwerkers
zĳn uit de aardse mensen. Zĳ zul-
len allen bĳeenkomen.w Zĳ zullen
blĳven staan. Zĳ zullen in angst
verkeren. Zĳ zullen tevens be-
schaamd worden.x

12 Wat de kunsthandwerker
in ĳzer met het snĳwerktuig be-
treft, hĳ is [eraan] bezig geweest
bĳ kolengloed; en met de hamers
gaat hĳ er vorm aan geven, en hĳ
blĳft eraan bezig met zĳn krach-
tige arm.y Ook is hĳ hongerig ge-
worden en dus zonder kracht. Hĳ
heeft geen water gedronken, dus
wordt hĳ vermoeid.

13 Wat de kunsthandwerker in

hout betreft, hĳ heeft het meet-
snoer gespannen, hĳ tekent het
af met roodkrĳt, hĳ bewerkt het
met een houtschaaf, en met een
passer blĳft hĳ het aftekenen, en
geleidelĳk maakt hĳ het als de
afbeelding van een man,a als een
prachtexemplaar van een mens,
om in een huis te wonen.b

14 Er is er een wiens werk het
is ceders om te hakken; en hĳ
neemt een zekere boomsoort, ja,
een statige boom, en hĳ laat die
sterk voor zich worden onder de
bomen van het woud.c Hĳ heeft
de laurierboom geplant, en het is
de stromende regen die ervoor
blĳft zorgen dat hĳ groot wordt.
15 En hĳ is voor de mens [iets]
geworden om daarmee een vuur
brandende te houden. Hĳ neemt
er dus een deel van om zich te
warmen. Ja, hĳ legt een vuur aan
en bakt zowaar brood. Ook werkt
hĳ aan een god waarvoor hĳ zich
kan neerbuigen.d Hĳ heeft er
een gesneden beeld van gemaakte

en hĳ werpt zich ervoor neer.
16 De helft ervan verbrandt hĳ
werkelĳk in een vuur. Op de helft
ervan roostert hĳ het vlees dat
hĳ eet goed gaar en hĳ wordt
verzadigd. Ook warmt hĳ zich en
zegt: „Ha! Ik heb mĳ gewarmd.
Ik heb het vuurschĳnsel gezien.”
17 Maar het overige ervan maakt
hĳ warempel tot een g

´
od, tot zĳn

gesneden beeld. Hĳ werpt zich
ervoor neer en buigt zich en bidt
tot het [beeld] en zegt: „Bevrĳd
mĳ, want gĳ zĳt mĳn god.”f

18 Zĳ zĳn niets te weten geko-
meng en zĳ verstaan niets,h want
hun ogen zĳn bestreken, zodat
zĳ niet zien,i hun hart, zodat zĳ
geen inzicht hebben.j 19 En nie-
mand maakt zĳn hart indachtigk

of heeft kennis of verstandl om
te zeggen: „De helft ervan heb ik
verbrand in een vuur, en op de
kolen ervan heb ik ook brood ge-
bakken; ik rooster vlees en eet.
Maar zal ik van de rest ervan
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louter iets verfoeilĳksa maken?
Zal ik mĳ voor het uitgedroogde
hout van een boom neerwerpen?”
20 Hĳ voedt zich met as.b Zĳn
eigen hart, dat iets voorgespiegeld
heeft gekregen, heeft hem op een
dwaalspoor gebracht.c En hĳ be-
vrĳdt zĳn ziel niet, noch zegt hĳ:
„Heb ik geen leugen in mĳn rech-
terhand?”d

21 „Denkaan deze dingen, o J _a-
kob,e en gĳ, o _Isra

¨
el, want gĳ

zĳt mĳn knecht.f Ik heb u ge-
formeerd.g Gĳ zĳt een knecht die
mĳ toebehoort. O _Isra

¨
el, gĳ zult

van mĳn kant niet vergeten wor-
den.h 22 Ik wil als met een wolk
uw overtredingen uitwissen,i en
alsmet eenwolkgevaarte uw zon-
den. Keer toch terug tot mĳ,j want
ik wil u terugkopen.k

23 Heft eenvreugdegeroep aan,
GIJ hemelen,l want Jehovah is
handelend opgetreden!m Juicht in
triomf,n GIJ onderste delen der
aarde!o Wordt vrolĳk, GIJ bergen,p

met vreugdegeroep, gĳ woud en
al GIJ bomen daarin! Want Jehovah
heeft J _akob teruggekocht, en in
_Isra

¨
el spreidt hĳ zĳn luister ten-

toon.”q

24 Dit heeft Jehovah gezegd,
uw Terugkoperr en uw Formeer-
der van de buik af: „Ik, Jeho-
vah, ben het die alles doet, die
de hemelen uitspande,s geheel al-
leen, de aarde uitspreidde.t Wie
was bĳ mĳ? 25 [Ik ben het] die
de tekenen van de ĳdele zwet-
sers verĳdelt, die zelfs waarzeg-
gers waanzinnig doet handelen;u

diewĳzen achterwaarts doet wĳ-
ken, en die zelfs hun kennis in
dwaasheid verandert;v 26 die
het woord van zĳn knecht doet
uitkomen, en die de raad van zĳn
eigen boden volledig ten uitvoer
brengt;w die van Jer _uzalem zegt:
’Ze zal bewoond worden’,x en van
de steden van J _uda: ’Ze zullen
herbouwd worden,y en haar ru

¨
ı-

nes zal ik oprichten’;z 27 die tot
dewaterdiepte zegt: ’Verdamp; en
al uw rivieren zal ik droogleg-
gen’;a 28 die van C_yrusb zegt:
’Hĳ is mĳn herder, en al mĳn wel-

behagen zal hĳ volledig ten uit-
voer brengen’;a zelfs door [mĳner-
zĳds] van Jer _uzalem te zeggen:
’Ze zal herbouwdworden’, en van
de tempel: ’Gĳ zult gegrondvest
worden.’ ”b

45 Dit heeft Jehovah tot zĳn
gezalfde,c tot C _yrus, ge-

zegd, wiens rechterhand ik heb
gevatd om voor hem uit nati

¨
en te

onderwerpen,e zodat ik zelfs de
heupenvan koningen kan ontgor-
den; om voor hem uit de deuren
met dubbele vleugels te openen,
zodat zelfs de poorten niet ge-
sloten zullen zĳn: 2 „Ikzelf zal
voor u uit gaan,f en de bodem-
verheffingen zal ik effenen.g De
koperen deuren zal ik verbreken
en de ĳzeren grendels stukslaan.h

3 En ik wil u de schatteni in de
duisternis geven en de verborgen
schatten in de schuilplaatsen, op-
dat gĳ moogt weten dat ik Je-
hovah ben, die [u] bĳ uw naam
roept,j de God van _Isra

¨
el. 4 Ter

wille van mĳn knecht J _akob en
van _Isra

¨
el mĳn uitverkorenek ben

ik er zelfs toe overgegaan u bĳ uw
naam te roepen; ik gaf u voorts
een erenaam, ofschoon gĳ mĳ niet
kende.l 5 Ik ben Jehovah, en er
is geen ander.m Behalve mĳ is er
geenGod.n Ik zal u vast omgorden,
ofschoon gĳ mĳ niet hebt gekend,
6 opdat men weet van de opgang
der zon en van haar ondergang,
dat er niemand is buiten mĳ.o Ik
ben Jehovah, en er is geen ander.p

7 [Degene] die het licht formeertq

en de duisternis schept,r die vre-
de maakts en rampspoed schept,t

ik, Jehovah, doe al deze dingen.u

8 O GIJ hemelen, laat het drui-
pen van boven,v en de wolkenhe-
mel zelf druppele van rechtvaar-
digheid.w De aarde opene zich en
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zĳ vruchtbaar met redding, en dat
ze tevens rechtv

´
a

´
ardigheid doe

ontspruiten.a Ikzelf, Jehovah, heb
het geschapen.”b

9 Wee degene die heeft getwist
met zĳn Formeerder,c als een
scherf van aardewerk met de an-
dere scherven van aardewerk van
de grond! Dient het leemd soms
tot zĳn formeerder te zeggen:
„Wat maakt gĳ?” Enuw werk: „Hĳ
heeft geen handen”? 10 Wee de-
gene die tot eenvader zegt: „Waar-
van wordt gĳ vader?”, en tot de
vrouw: „Waarvan hebt gĳ barens-
wee

¨
en?”e

11 Dit heeft Jehovah gezegd,
de Heilige _Isra

¨
elsf en zĳn For-

meerder:g „Vraagt mĳ zelfs over
de toekomstige dingenh betref-
fende mĳn zonen;i en betreffen-
de de werkzaamheidj van mĳn
handen dient gĳlieden mĳ bevel
te geven. 12 Ikzelf heb de aar-
de gemaaktk en heb zelfs de mens
daarop geschapen.l Ik — mĳn
eigen handen hebben de hemelen
uitgespannen,m en aan heel het
heerleger ervan heb ik bevel ge-
geven.”n

13 „Ikzelf heb iemand verwekt
in rechtvaardigheid,o en al zĳn
wegen zal ik recht maken.p Hĳ is
het die mĳn stad zal bouwen,q en
de mĳ toebehorenden die in bal-
lingschap zĳn, zal hĳ laten gaan,r

niet voor een prĳs,s noch voor
steekpenningen”, heeft Jehovah
der legerscharen gezegd.

14 Dit heeft Jehovah gezegd:
„De onbetaalde arbeiders van
Eg _yptet en de kooplieden van
Ethi _opi

¨
e en de Sabee

¨
ers,u rĳzige

mannen,v ja, zĳ zullen zelfs tot u
overkomen, en de uwe zullen zĳ
worden.w Achter u zullen zĳ lo-
pen; in boeienx zullen zĳ over-
komen, en voor u zullen zĳ zich
neerbuigen.y Tot u zullen zĳ bid-
den [en zeggen:] ’Waarlĳk, God is
in eendracht met u,z en er is geen
ander; er is geen [andere] God.’ ”a

15 Waarlĳk, gĳ zĳt een God die
zich verborgen houdt,b de God
van _Isra

¨
el, een Redder.c 16 Zĳ

zullen stellig beschaamd en ook
te schande worden, zĳ allen. Te
zamen zullen in schandea moe-
ten wandelen de vervaardigers
van [afgods]gestalten. 17 Wat
_Isra

¨
el betreft, het zal stellig in een-

dracht met Jehovah worden ge-
red,b met een redding voor onbe-
paalde tĳden.c Gĳlieden zult niet
beschaamdworden,d noch zult GIJ

te schande wordene voor de on-
bepaalde tĳden der eeuwigheid.

18 Want dit heeft Jehovah ge-
zegd, de Schepper van de heme-
len,f Hĳ, de [ware] God,g de For-
meerder van de aarde en de
Maker ervan,h Hĳ, die haar ste-
vig heeft bevestigd,i die haar niet
louter voor niets heeft gescha-
pen, die haar geformeerd heeft
om ook bewoond te worden:j „Ik
ben Jehovah, en er is geen ander.k

19 Niet in een schuilplaats heb ik
gesproken,l op een duistere plaats
van de aarde; noch heb ik tot het
zaad van J _akob gezegd: ’Zoekt
mĳ louter voor niets.’m Ik ben Je-
hovah, die spreekt wat rechtvaar-
dig is, die vertelt wat oprecht is.n

20 Schaart U bĳeen en komt.o

Treedt gezamenlĳk nader, GIJ

ontkomenenuit de nati
¨
en.p Zĳ die

het hout van hun gesneden beeld
dragen, zĳn niet tot enige kennis
gekomen, evenmin zĳ die tot een
god bidden die niet redden kan.q

21 Brengt verslag uit en voert
gronden aan.r Ja, laten zĳ in een-
heid te zamen beraadslagen. Wie
heeft dit van oudsher doen ho-
ren?s [Wie] heeft het van diezelf-
de tĳd af meegedeeld?t Ben ik het
niet, Jehovah, buiten wie er geen
andere God is;u een rechtvaardi-
ge God en een Redder,v terwĳl er
geen is behalve ik?w

22 Wendt U tot mĳ en wordt
gered,x GIJ allen [aan de] einden
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der aarde; want ik ben God en
er is geen ander.a 23 Bĳ mĳzelf
heb ik gezworenb — uit mĳn eigen
mond is in rechtvaardigheid het
woord uitgegaan,c zodat het niet
zal terugkerend — dat voor mĳ
elke knie zich zal buigen,e [bĳ mĳ]
iedere tong zal zweren,f 24 door
te zeggen: ’Waarlĳk, in Jehovah
is volledige rechtvaardigheid en
sterkte.g Allen die verhit worden
tegen hem, zullen rechtstreeks
tot hem komen en beschaamd
worden.h 25 In Jehovah zal het
gehele zaadi van _Isra

¨
el juist blĳ-

ken te zĳnj en zal het zich be-
roemen.’”k

46 Bell heeft zich neergebo-
gen,m N _ebo helt voorover;

hun afgodenn zĳn voor de wilde
dieren en voor de huisdieren ge-
worden, hun vrachten, stukken
bagage, een last voor de vermoei-
de dieren. 2 Zĳ moeten overhel-
len; zĳ moeten zich allen evenzeer
neerbuigen; zĳ zĳn eenvoudig niet
in staat de last ontkoming te ver-
schaffen,o maar hun eigen ziel
moet in gevangenschap gaan.p

3 „Luistert naar mĳ, o huis van
J _akob, en al GIJ overgeblevenen
van het huis van _Isra

¨
el,q GIJ die

[door mĳ] getorst zĳt van de buik
af, gedragen van de moederschoot
af.r 4 Zelfs tot [iemands] ouder-
dom toe ben ik Dezelfde;s en tot
[iemands] grĳsheid toe zal ikzelf
blĳven torsen.t Ikzelf zal stellig
handelen,u opdat ikzelf kan dra-
gen en opdat ikzelf kan torsen en
ontkoming kan verschaffen.v

5 Met wiewilt gĳlieden mĳ ver-
gelĳkenw of gelĳkstellen of mĳ
doen overeenkomen, dat wĳ op el-
kaar zouden lĳken?x 6 Er zĳn er
die het goud uit de buidel schud-
den, en met de waagbalk wegen
zĳ het zilver uit. Zĳ huren een
metaalbewerker en hĳ maakt er
een god van.y Zĳ werpen zich
neer, ja, zĳ buigen zich neer.z

7 Zĳ dragen hem op de schou-
der,a zĳ torsen hem en zetten
hem op zĳn plaats opdat hĳ blĳft

staan. Van zĳn standplaats wĳkt
hĳ niet.a Men schreeuwt zelfs tot
hem, maar hĳ antwoordt niet; uit
iemands benauwdheid redt hĳ
hem niet.b

8 Gedenkt dit, opdat GIJ moed
moogt verzamelen. Neemt het ter
harte,c GIJ overtreders.d 9 Ge-
denkt de eerste dingen van lange
tĳd geleden,e dat ik de Goddelĳkef

ben, en er is geen andere God,g

noch iemand gelĳk mĳ;h 10 die
vanhet begin af de afloop vertelt,i

en van oudsher de dingen die
niet gedaan zĳn;j die zegt: ’M

´
ı
´
jn

raad zal tot stand komenk en al
mĳn welbehagen zal ik doen’;l

11 die van de opgang [der zon]
een roofvogel roept,m uit een ver
land de man die mĳn raad vol-
voert.n Ja, ik heb [het] gesproken,
ik zal het ook doen komen.o Ik
heb [het] geformeerd, ik zal het
ook doen.p

12 Luistert naar mĳ, GIJ die
sterk van hart zĳt,q GIJ die ver
zĳt van rechtvaardigheid.r 13 Ik
heb mĳn rechtvaardigheid nabĳ
gebracht.s Ze is niet ver weg,t en
m

´
ı
´
jn redding zal niet te laat zĳn.u

En ik wil in S _ion redding geven,
aan _Isra

¨
el mĳn luister.”v

47 Daal af en ga in het stof
zitten,w omaagdelĳke doch-

ter van B _abylon.x Ga op de aarde
zitten, waar geen troon is,y o doch-
ter der Chaldee

¨
en.z Want gĳ zult

niet weer ondervinden dat men u
verwekelĳkt en verwend noemt.a

2 Neem een handmolenb en maal
meel. Licht uw sluierc op. Trek de
sleeprok uit.d Ontbloot het been.e

Doorwaad de rivieren. 3 Gĳ be-
hoort uw naaktheid te ontbloten.f

Ook uw smaad behoort gezien te
worden.g Wraak zal ik nemen,h en
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ik zal geen mens [goedgunstig] te-
gemoet treden.

4 „Er is Iemand die ons terug-
koopt.a Jehovah der legerscha-
ren is zĳn naam,b de Heilige _Is-
ra

¨
els.”c

5 Ga zwĳgendd zitten en be-
geef u in de duisternis,e o doch-
ter der Chaldee

¨
en,f want gĳ zult

niet weer ondervinden dat men
u Gebiedsterg der Koninkrĳken
noemt.h 6 Ik werd verontwaar-
digd op mĳn volk.i Ik ontwĳd-
de mĳn erfdeelj en ik gaf hen
vervolgens in uw hand.k Gĳ hebt
hun geen barmhartigheden be-
wezen.l Op de grĳsaard hebt gĳ
uw juk zeer zwaar doen druk-
ken.m 7 En gĳ bleeft zeggen:
„Tot onbepaalde tĳd zal ik Ge-
biedster blĳken te zĳn,n voor al-
toos.” Gĳ hebt deze dingen niet
ter harte genomen; gĳ hebt niet
aan de afloop van de zaak ge-
dacht.o

8 En nu, hoor dit, gĳ genot-
zieke [vrouw], die in zekerheid
gezeten is,p die in haar hart zegt:
„Ik ben het, en er is niemand
anders.q Ik zal niet als weduwe
zitten, en ik zal het verlies van
kinderen niet kennen.”r 9 Maar
over u zullen deze beide dingen
plotseling komen, op

´
e

´
en dag:s

verlies van kinderen en weduw-
schap. In hunvolledige mate moe-
ten ze over u komen,t wegens de
veelheid van uw toverĳen, we-
gens de volle macht van uw be-
zweringen— in de hoogste mate.u

10 En gĳ bleeft op uw slechtheid
vertrouwen.v Gĳ hebt gezegd:
„Er is niemand die mĳ ziet.”w Uw
wĳsheid en uw kennisx — dit is
het wat u heeft verleid; en gĳ
blĳft in uw hart zeggen: „Ik ben
het, en er is niemand anders.”
11 En over u moet rampspoed
komen; gĳ zult er geen bezwe-
ring tegen weten. En u zal on-
heil overvallen;y gĳ zult niet in
staat zĳn het af te weren. En
over u zal plotselingz een verderf
komen dat gĳ niet pleegt te ken-
nen.

12 Houd maar aan met uw be-
zweringen en met de veelheidvan
uw toverĳen,a waarmee gĳ u hebt
afgesloofd van uw jeugd af; op-
dat gĳ misschien in staat zĳt er
baat bĳ te vinden, opdat gĳ de
mensen misschien ontzag kunt
inboezemen. 13 Gĳ zĳt moe ge-
worden door de veelheid van uw
raadgevers. Laten zĳ nu opstaan
en u redden, de aanbidders van
de hemel, de sterrenkĳkers,b zĳ
die bĳ de nieuwe manen kennis
meedelen betreffende de dingen
die over u zullen komen. 14 Zie!
Zĳ zĳn als stoppels geworden.c

Ja, een vuur zal hen stellig ver-
branden.d Zĳ zullen hun ziele niet
uit de macht van de vlam be-
vrĳden.f Er zal geen houtskool-
gloed zĳn om zich te warmen,
geenvuurschĳnsel omv

´
o

´
or te zit-

ten. 15 Zo zullen zĳ stellig voor
u worden, met wie gĳ u hebt af-
gesloofd als uw bezweerdersg van
uw jeugd af. Zĳ zullen in wer-
kelĳkheid dolen, ieder naar zĳn
eigen streek. Er zal niemand zĳn
die u redt.h

48 Hoort dit, o huis van J _a-
kob, GIJ die U noemt naar

de naam _Isra
¨
eli en die zelfs uit de

wateren van J _udaj zĳt voortgeko-
men, GIJ die zweert bĳ de naam
van Jehovahk en die zelfs gewag
maakt van de God van _Isra

¨
el,l

niet in waarheid en niet in recht-
vaardigheid.m 2 Want zĳ heb-
ben zich genoemd als afkomstig
zĳnde uit de heilige stad,n en op
de God van _Isra

¨
el hebben zĳ ge-

steund,o Jehovah der legerscha-
ren is zĳn naam.p

3 „De eerste dingen heb ik zelfs
van die tĳd af verteld, en uit mĳn
eigen mond zĳn ze uitgegaan,
en ik liet ze voortdurend horen.q

Plotseling handelde ik, en toen
kwamen de dingen [tot stand].r

4 Omdat ik wist dat gĳ hard zĳts

en dat uw nek een ĳzeren pees ist
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en uw voorhoofd koper,a 5 bleef
ik [het] u ook vandie tĳdaf vertel-
len. Voordat het kon komen, deed
ik [het] u horen,b opdat gĳ niet
zoudt zeggen: ’Mĳn eigen afgod
heeft ze gedaan, en mĳn eigen ge-
sneden beeld en mĳn eigen ge-
goten beeld hebben ze bevolen.’c

6 Gĳ hebt gehoord.d Aanschouw
het alles.e Wat ulieden betreft,
zult GIJ [het] niet vertellen?f Ik
heb u nieuwe dingen doen horen
vanaf de tegenwoordige tĳd, ja,
opgespaarde dingen, die gĳ niet
hebt geweten.g 7 In de tegen-
woordige tĳd moeten ze gescha-
pen worden, en niet van die tĳd
af, ja, dingen die gĳ v

´
o

´
or vandaag

niet hebt gehoord, opdat gĳ niet
zegt: ’Zie! Ik heb ze al geweten.’h

8 Bovendien hebt gĳ niet ge-
hoord,i noch hebt gĳ geweten,
noch is van die tĳd af uw oor
geopend geweest. Want ik weet
maar al te goed dat gĳ zonder
mankeren trouweloos bleeft han-
delen,j en een ’overtreder van de
buik af’ zĳt gĳ genoemd.k 9 Ter
wille van mĳn naam zal ik mĳn
toorn inhouden,l en om mĳn lof
zal ik mĳ jegens u bedwingen, op-
dat men u niet afsnĳdt.m 10 Zie!
Ik heb u gelouterd, maar niet in
[de vorm van] zilver.n Ik heb u
gekozen in de smeltoven der el-
lende.o 11 Om mĳnentwil, om
mĳnentwil zal ik handelen,p want
hoe zou men zich kunnen laten
ontwĳden?q En aan geen ander
zal ik mĳn eigen heerlĳkheid
geven.r

12 Luister naar mĳ, o J _akob,
en gĳ _Isra

¨
el, mĳn geroepene. Ik

ben Dezelfde.s Ik ben de eerste.t

Bovendien ben ik de laatste.u

13 Bovendien is het mĳn hand
die de aarde heeft gegrondvest,v

en mĳn rechterhand die de he-
melen heeft uitgespannen.w Ik
roep ze toe, opdat ze te zamen in
stand blĳven.x

14 Schaart U bĳeen, GIJ allen,
en hoort.y Wie onder hen heeft
deze dingen verteld? Jehovah zelf
heeft hem liefgehad.z Hĳ zal zĳn

welbehagen doen ten aanzien van
B _abylon,a en zĳn eigen arm zal
over de Chaldee

¨
en zĳn.b 15 Ik

— ikzelf heb gesproken. Boven-
dien heb ik hem geroepen.c Ik heb
hem doen komen, en zĳn weg zal
succesvol worden gemaakt.d

16 Nadert tot mĳ. Hoort dit.
Van de aanvang af heb ik geens-
zins in een schuilplaats gespro-
ken.e Van de tĳd af dat het ge-
beurde, ben ik daar geweest.”

En nu, de Soevereine Heer Je-
hovah zelf heeft mĳ gezonden,
ja, zĳn geest.f 17 Dit heeft Je-
hovah gezegd, uw Terugkoper,g

de Heilige _Isra
¨
els:h „Ik, Jehovah,

ben uw God, die u leert [uzelf]
baat te verschaffen,i die u doet
treden op de weg die gĳ dient
te bewandelen.j 18 O indien gĳ
slechts werkelĳk aandacht aan
mĳn geboden zoudt schenken!k

Dan zou uw vrede worden net
als een rivier,l en uw rechtvaar-
digheid als de golven der zee.m

19 En uw nageslacht zou wor-
den net als het zand, en de nako-
melingen uit uw inwendige delen
als de korrels ervan.n Iemands
naam zou niet afgesneden noch
verdelgd worden van voor mĳn
aangezicht.”o

20 Gaat uit van B _abylon!p Snelt
weg van de Chaldee

¨
en.q Zegt het

zelfs voort met het geluid van
vreugdegeroep, laat dit horen.r

Doet het uitgaan tot aan het uit-
einde der aarde.s Zegt: „Jehovah
heeft zĳn knecht J _akob terug-
gekocht.t 21 En zĳ werden niet
dorstigu toen hĳ hen zelfs door
verwoeste plaatsen deed gaan.v

Water uit de rots deed hĳ voor
hen te voorschĳn stromen, en hĳ
ging ertoe over een rots te splĳ-
ten, opdat er water uit zou stro-
men.”w

22 „Er is geen vrede”, heeft Je-
hovah gezegd, „voor de goddelo-
zen.”x
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49 Luistert naar mĳ, o GIJ

eilanden,a en schenkt aan-
dacht, GIJ nationale groepen ver
weg.b Jehovah zelf heeftmĳc zelfs
van de buik af geroepen.d Van de
inwendige delen van mĳn moe-
der af heeft hĳ mĳn naam ver-
meld.e 2 En hĳ ging ertoe over
mĳn mond als een scherp zwaard
te maken.f In de schaduwg van
zĳn hand heeft hĳ mĳ verborgen.h

En geleidelĳk maakte hĳ mĳ tot
een gepolĳste pĳl. Hĳ stak mĳ
weg in zĳn eigen koker. 3 En
hĳ zei vervolgens tot mĳ: „Gĳ zĳt
mĳn knecht, o _Isra

¨
el,i gĳ, in wie

ik mĳn luister tentoon zal sprei-
den.”j

4 Maar wat mĳ betreft, ik zei:
„Het is voor niets dat ik mĳ heb
afgemat.k Voor onwerkelĳkheid
en ĳdelheid heb ik mĳn eigen
kracht verbruikt.l Waarlĳk, mĳn
recht is bĳ Jehovah,m en mĳn loon
bĳ mĳn God.”n 5 En nu heeft
Jehovah, die mĳ van de buik af
formeerde als een knecht die hem
toebehoort,o gezegd [dat ik] J _akob
tot hem dien terug te brengen,p

opdat _Isra
¨
el zelf tot h

´
em verga-

derd wordt.q En ik zal verheer-
lĳkt worden in de ogen van Jeho-
vah, en mĳn eigen God zal mĳn
sterkte zĳn geworden. 6 En hĳ
zei vervolgens: „Het is meer dan
een onbeduidende zaak geweest
dat gĳ mĳn knecht zĳt gewor-
den om de stammen van J _akob
op te richten en zelfs de beveilig-
den van _Isra

¨
el terug te brengen;r

ik heb u ook tot een licht der
nati

¨
en gegeven,s opdat mĳn red-

ding moge reiken tot het uiteinde
der aarde.”t

7 Dit heeft Jehovah, de Terug-
koper van _Isra

¨
el,u zĳn Heilige, ge-

zegd tot hem die in de ziel ver-
acht wordt,v tot hem die door
de natie verfoeid wordt,w tot de
knecht der heersers:x „Ja, konin-
gen zullen het zien en stellig op-
staan,y [en] vorsten, en zĳ zullen
zich neerbuigen, wegens Jeho-
vah, die getrouw is,z de Heilige

_Isra
¨
els, die u verkiest.”a

8 Dit heeft Jehovah gezegd:
„In een tĳd van goede wil heb
ik u geantwoord,a en op een dag
van redding heb ik u geholpen;b

en ik bleef u beveiligen, opdat ik
u tot een verbond voor het volk
zou kunnen geven,c om het land
weer te herstellen,d om de woest
en verlaten liggende erfelĳke be-
zittingen weer in bezit te doen
nemen,e 9 om tot de gevange-
nenf te zeggen: ’Komt naar bui-
ten!’,g tot hen die in de duisternis
zĳn:h ’Laat U zien!’i Aan de we-
gen zullen zĳ weiden, en op alle
veel betreden paden zal hun wei-
de zĳn.j 10 Zĳ zullen niet hon-
geren,k noch zullen zĳ dorsten,l

noch zal verschroeiende hitte of
zon hen treffen.m Want Degene
die medelĳden met hen heeft,
zal hen leiden,n en aan de wa-
terbronnen zal hĳ hen voeren.o

11 En ik wil al mĳn bergen tot
een weg maken, en mĳn hoofd-
wegen zelf zullen op een verho-
ging zĳn.p 12 Zie! Dezen zullen
zelfs van verre komen,q en zie!
dezen uit het noordenr en uit het
westen,s en dezen uit het land
van S _inim.”

13 Heft een vreugdekreet aan,
GIJ hemelen,t en wees blĳ, gĳ aar-
de.u Dat de bergen vrolĳk worden
met vreugdegeroep.v Want Jeho-
vah heeft zĳn volk getroost,w en
zĳn ellendigen betoont hĳ mede-
lĳden.x

14 Maar S _ion bleef zeggen: „Je-
hovah heeft mĳ verlaten,y en Je-
hovah zelf heeft mĳ vergeten.”z

15 Kan een vrouw haar zuigeling
vergeten, zodat zĳ geen medelĳ-
den zou gevoelen voor de zoon
van haar buik?a Zelfs deze vrou-
wen kunnen vergeten,b maar

´
ık

zal u niet vergeten.c 16 Zie! In
[mĳn] handpalmen heb ik u ge-
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grift.a Uw muren zĳn steeds v
´
o

´
or

mĳ.b 17 Uw zonen hebben zich
gehaast. Ja, degenen die u om-
verwerpen en verwoesten, zullen
zelfs uit u wegtrekken. 18 Hef
uw ogen op naar rondom en zie.
Zĳ zĳn allen bĳeengebracht.c Zĳ
zĳn tot u gekomen. „Zo waar ik
leef,” is de uitspraak van Jeho-
vah,d „met hen allen zult gĳ u be-
kleden net als met sieraden, en
gĳ zult hen u ombinden als een
bruid.e 19 Hoewel uw verwoes-
te plaatsen er zĳn en uw ru

¨
ınes

en het land van uw puinhopen,f

hoewel het u nu te eng is om er
te wonen, en zĳ die u opslokten,
ver weg zĳn geweest,g 20 zul-
len toch ten aanhoren van uzelf
de zonen van uw beroofde staath

zeggen: ’De plaats is te eng voor
mĳ geworden.i Maak toch ruim-
te voor mĳ, opdat ik kan wonen.’j

21 En gĳ zult stellig in uw hart
zeggen: ’Wie is vader van dezen
voor mĳ geworden, daar ik een
vrouw ben beroofd van kinderen
en onvruchtbaar, verbannen en
gevangengenomen?k Wat dezen
aangaat, wie heeft [hen] groot-
gebracht?l Zie! Ikzelf was alleen
achtergelaten.m Dezen — waar
zĳn zĳ geweest?’ ”n

22 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: „Zie! Ik zal mĳn
hand zelfs tot de nati

¨
en opheffen,o

en voor de volken zal ik mĳn sig-
naal omhoogheffen.p En zĳ zullen
uw zonen aan de boezem [naar u]
brengen, en op de schouder zul-
len zĳ uw eigen dochters dragen.q

23 En koningen moeten verzor-
gers voor u worden,r en hun vor-
stinnen voedsters voor u. Met het
aangezicht ter aarde zullen zĳ
zich voor u neerbuigen,s en het
stof van uw voeten zullen zĳ op-
likken;t en gĳ zult moeten weten
dat ik Jehovah ben, dat wie op
mĳhopen, niet beschaamd zullen
worden.”u

24 Kunnen degenen die reeds
genomen zĳn, wel aan een sterke
man zelf ontnomen worden,v of
kan de gevangenenschaar van de

tiran wel ontkomen?a 25 Doch
dit heeft Jehovah gezegd: „Zelfs
de gevangenenschaar van de ster-
ke man zal weggenomen worden,b

en zĳ die reeds door de tiran zelf
genomen zĳn, zullen ontkomen.c

En met een ieder die met u twist,
zal ikzelf twisten,d en uw eigen
zonen zal ikzelf redden.e 26 En
ik wil hen die u slecht behande-
len, hun eigen vlees doen eten;
en als van de zoete wĳn zullen
zĳ dronkenwordenvan hun eigen
bloed. En alle vlees zal moeten
weten dat ik, Jehovah,f uw Red-
derg en uw Terugkoperh ben, de
Machtige van J _akob.”i

50 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Waar toch is het echt-

scheidingscertificaatj van ulieder
moeder, die ik weggezonden heb?k

Of aan wie van mĳn schuldeisers
heb ik ulieden verkocht?l Ziet!
Wegens UW eigen dwalingenm zĳt
GIJ verkocht, en wegens UW eigen
overtredingen is UW moeder weg-
gezonden.n 2 Wat is de reden
dat, toen ik kwam, er geen mens
was?o Toen ik riep, er niemand
antwoordde?p Is mĳn hand dan
in feite zo kort geworden dat ze
niet verlossen kan,q of is er in
mĳ geen kracht om te bevrĳden?
Ziet! Met mĳn bestraffingr leg ik
de zee droog;s ik maak rivieren tot
een wildernis.t Hun vissen stin-
ken, omdat er geen water is, en
ze sterven van dorst.u 3 Ik be-
kleed de hemelen met donkerte,v

en een zak maak ik tot hun be-
dekking.”w

4 De Soevereine Heer Jehovah
zelf heeft mĳ de tong der onder-
wezenen gegeven,x opdat ik de
vermoeide met een woord weet
te antwoorden.y Hĳ wekt morgen
aan morgen; hĳ wekt mĳ het oor
om te horen gelĳk de onderwe-
zenen.z 5 De Soevereine Heer
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Jehovah zelf heeft mĳ het oor
geopend, en ik, van mĳn kant,
was niet weerspannig.a Ik keer-
de mĳ niet in de tegenoverge-
stelde richting.b 6 Mĳn rug gaf
ik aan hen die sloegen, en mĳn
wangenc aan hen die [het haar]
uittrokken. Mĳn aangezicht ver-
borg ik niet voor smadelĳke be-
jegeningen en speeksel.d

7 Maar de Soevereine Heer Je-
hovah zelf zal mĳ helpen.e Daar-
om zal ik mĳ niet te schande
gemaakt hoeven voelen. Daarom
heb ik mĳn aangezicht gemaakt
als vuursteen, en ik weet dat
ik niet beschaamd zal worden.f

8 Degene die mĳ rechtvaardig
verklaart, is nabĳ.g Wie kan met
mĳ twisten? Laten wĳ te zamen
opstaan.h Wie is mĳn tegenpartĳ
in het gericht?i Laat hĳ op mĳ
toetreden.j 9 Ziet! De Soeverei-
ne Heer Jehovah zelf zal mĳ hel-
pen. Wie is er die mĳ schuldig
kan verklaren?k Ziet! Zĳ allen
zullen als een kleed verslĳten.l

Louter een mot zal hen opeten.m

10 Wie onder ulieden vreestn

Jehovah, doordat hĳ naar de stem
van zĳn knechto luistert, die in
voortdurende duisternis heeft
gewandeldp en voor wie er geen
lichtglans is geweest? Laat hĳ op
de naam van Jehovah vertrou-
wenq en op zĳn God steunen.r

11 „Ziet! GIJ allen die een vuur
ontsteekt, die vonken doet op-
lichten, wandelt in het licht van
UW vuur, en te midden van de
vonken die GIJ hebt doen gloeien.
Uit mĳn hand zal U stellig dit ge-
schieden: In louter smart zult GIJ

neerliggen.s

51 Luistert naar mĳ, GIJ die
rechtvaardigheid najaagt,t

GIJ die Jehovah zoekt.u Ziet naar
de rotsv waaruit GIJ gehouwen zĳt,
en naar de uitholling van de put
waaruit GIJ gegraven zĳt. 2 Ziet
naar _Abraham,w UW vader,x en
naar S _ara,y die U geleidelĳk met
barenswee

¨
en voortbracht. Want

hĳ was
´
e

´
en [enkele persoon] toen

ik hem riep,a en ik ging ertoe over
hem te zegenen en hem tot velen
te maken.b 3 Want Jehovah zal
S _ion stellig troosten.c Hĳ zal wis
en zeker al haar verwoeste plaat-
sen troosten,d en hĳ zal haar wil-
dernis als _Edene maken en haar
woestĳnvlakte als de tuin van Je-
hovah.f Ja, uitbundige vreugde en
verheuging zullen in haar gevon-
den worden, dankzegging en de
stem van melodie.g

4 Schenkt aandacht aan mĳ,
o mĳnvolk; en gĳ nationale groep
van mĳ,h geeft m

´
ı
´
j gehoor. Want

een wet zal van mĳ uitgaan,i en
mĳn rechterlĳke beslissing zal ik
zelfs doen rusten als een licht
voor de volken.j 5 Mĳn recht-
vaardigheid is nabĳ.k Mĳn red-
dingl zal stellig te voorschĳn tre-
den, en mĳn eigen armen zullen
zelfs de volken richten.m Op mĳ
zullen zelfs de eilanden hopen,n

en op mĳn arm zullen ze wach-
ten.o

6 Heft UW ogen naar de hemel
zelf,p en ziet naar de aarde be-
neden. Want zelfs de hemel moet
in flarden uiteenvallen net als
rook,q en als een kleed zal de aar-
de zelf verslĳten,r en haar bewo-
ners zelf zullen sterven als louter
een mug. Maar wat mĳn redding
betreft, die zal zelfs tot onbepaal-
de tĳd blĳken te zĳn,s en m

´
ı
´
jn

rechtvaardigheid zal niet verbro-
ken worden.t

7 Luistert naar mĳ, GIJ die
rechtvaardigheid kent, het volk
in welks hart mĳn wet is.u Weest
niet bevreesd voor de smaad van
sterfelĳke mensen, en wordt niet
met verschrikking geslagen en-
kel wegens hun beschimpende
woorden.v 8 Want de mot zal
hen opeten als waren zĳ een
kleed, en de kleermot zal hen op-
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eten als waren zĳ wol.a Maar wat
mĳn rechtvaardigheid betreft,
die zal zelfs tot onbepaalde tĳd
blĳken te zĳn, en mĳn redding
tot ontelbare geslachten.”b

9 Ontwaak, ontwaak, bekleed
u met sterkte,c o arm van Jeho-
vah!d Ontwaak als in de dagen
van weleer, als in de geslach-
ten van lang vervlogen tĳden.e

Zĳt gĳ het niet die R _ahab hebt
verpletterd,f die het zeemonster
hebt doorboord?g 10 Zĳt gĳ het
niet die de zee hebt drooggelegd,
de wateren van de grote diepte?h

Die de diepten van de zee tot een
weg hebt gemaakt, waarlangs
de teruggekochten konden over-
trekken?i 11 Ja, dan zullen de
losgekochten van Jehovah terug-
keren, en zĳ moeten naar S _ion
komen met vreugdegeroep,j en
verheuging tot onbepaalde tĳd
zal op hun hoofd zĳn.k Tot uit-
bundige vreugde en verheuging
zullen zĳ geraken.l Droefheid en
zuchten zullen stellig wegvlie-
den.m

12 „Ik — ikzelf ben het die
ulieden troost.n

Wie zĳt gĳ dat gĳ bevreesd
zoudt zĳn voor een sterfelĳk
mens die zal sterven,o en voor
een mensenzoon die tot louter
groen gras gemaakt zal worden?p

13 En dat gĳ Jehovah, uw Ma-
ker,q zoudt vergeten, die de he-
melen uitspander en de aarde
grondvestte,s zodat gĳ voortdu-
rend, de gehele dag, in angst ver-
keerde wegens de woede van de-
gene die [u] insloot,t alsof hĳ het
er volkomen op toelegde [u] in
het verderf te storten?u En waar
is de woede van degene die [u]
insloot?v

14 De kromgeslotene zal stel-
lig spoedig losgelaten worden,w

opdat hĳ niet de dood ingaat in
de kuilx en opdat zĳn brood [hem]
niet ontbreekt.y

15 Maar ik, Jehovah, ben uw
God, die de zee opzweept, opdat
haar golven onstuimig worden.z

Jehovah der legerscharen is zĳn
naam.a 16 En ik zal mĳn woor-
den in uw mond leggen,b en met
de schaduw van mĳn hand zal ik
u stellig bedekken,c om de hemel
te plantend en de aarde te grond-
vestene en tot S _ion te zeggen: ’Gĳ
zĳt mĳn volk.’f

17 Ontwaak, ontwaak, sta op,
o Jer _uzalem,g gĳ die uit de hand
van Jehovah zĳn beker van woe-
de gedronken hebt.h De kelk, de
beker die doet waggelen, hebt gĳ
gedronken, leeggeslurpt.i 18 Er
was geen van al de zonenj die zĳ
had gebaard, die haar geleidde, en
er was geen van al de zonen die
zĳ had grootgebracht, die haar bĳ
de hand vatte.k 19 Die twee din-
gen overkwamen u.l Wie zal me-
degevoel met u hebben?m Geweld-
dadige plundering en verbreking,
en honger en zwaard!n Wie zal
u troosten?o 20 Uw eigen zonen
zĳn bezwĳmd.p Zĳ hebben neerge-
legen aan het boveneinde van alle
straten, als het wilde schaap in
het net,q als degenen die vol zĳn
van de woede van Jehovah,r de be-
straffing van uw God.”s

21 Daarom, luister alstublieft
hiernaar, o vrouw,t ellendig en
dronken, maar niet van wĳn.u

22 Dit heeft uw Heer, Jehovah,
ja, uw God, die voor zĳn volk de
rechtsstrĳd voert,v gezegd: „Zie!
Ik wil de beker die doet wagge-
len, uit uw hand nemen.w De kelk,
mĳn beker van woede — gĳ zult
die in het vervolg niet meer drin-
ken.x 23 En ik wil hem geven
in de hand van hen die u irrite-
ren,y die tot uw ziel hebben ge-
zegd: ’Buig u neer, opdat wĳ over
[u] heen kunnen gaan’, zodat gĳ
uw rug als de aarde placht te ma-
ken en als de straat voor hen die
erover gingen.”z
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52 Ontwaak, ontwaak, doe uw
sterkte aan,a o S _ion! Doe

uw mooie gewaden aan,b o Jer _u-
zalem, de heilige stad!c Want in
het vervolg zal er geen onbesne-
dene en onreine meer in u ko-
men.d 2 Schud het stof van u
af,e sta op, zet u neer, o Jer _uza-
lem. Maak voor uzelf de banden
om uw hals los, o gevangen doch-
ter van S _ion.f

3 Want dit heeft Jehovah ge-
zegd: „Om niet werdt gĳlieden
verkocht,g en zonder geld zult
GIJ teruggekocht worden.”h

4 Want dit heeft de Soeverei-
ne Heer Jehovah gezegd: „Naar
Eg _ypte daalde mĳn volk aanvan-
kelĳk af, om daar als vreemde-
ling te vertoeven;i en zonder re-
den heeft Ass _yri

¨
e van zĳn kant

het onderdrukt.”

5 „En nu, wat voor belang heb
ik hier?”, is de uitspraak van Je-
hovah. „Want mĳn volk werd om
niet weggenomen.j Ja, zĳ die over
hen heersten, bleven jammeren”,k

is de uitspraak van Jehovah, „en
voortdurend, de gehele dag, werd
mĳn naam met minachting beje-
gend.l 6 Om die reden zal mĳn
volk mĳn naam kennen,m ja, om
die reden op die dag, omdat ik
het ben die spreekt.n Zie! Ik ben
het.”

7 Hoe lieflĳk zĳn op de bergen
de voeteno van degene die goed
nieuws brengt,p die vrede ver-
kondigt,q die goed nieuws brengt
van iets beters,r die redding ver-
kondigt,s die tot S _ion zegt: „Uw
God is koning geworden!”t

8 Luister! Uw eigen wachtersu

hebben [hun] stem verheven.v

Eenstemmig blĳven zĳ het vreug-
devol uitroepen; want oog in oogw

zullen zĳ zien wanneer Jehovah
S _ion terugbrengt.x

9 Wordt vrolĳk, heft eenstem-
mig een vreugdegeroep aan, GIJ

verwoeste plaatsen van Jer _uza-
lem,y want Jehovah heeft zĳn
volk getroost;z hĳ heeft Jer _uza-
lem teruggekocht.a 10 Jehovah
heeft zĳn heilige arm ontbloot

voor de ogen van alle nati
¨
en;a en

alle einden der aarde moeten de
redding van onze God zien.b

11 Vertrekt, vertrekt, gaat uit
vandaar,c raakt niets onreins aan;d

gaat uit haar midden vandaan,e

houdt U rein, GIJ die het gerei van
Jehovah draagt.f 12 Want niet in
paniek zult gĳlieden uittrekken,
en niet in vlucht zult GIJ heen-
gaan.g Want Jehovah zal zelfs voor
U uit gaan,h en de God van _Isra

¨
el

zal UW achterhoede zĳn.i

13 Ziet!Mĳnknechtj zalmet in-
zichtk handelen. Hĳ zal een hoge
positie bekleden en zal stellig
verheven en zeer verhoogd wor-
den.l 14 In de mate dat velen
star zĳn geweest van ontzetting
over hemm — zozeer was de mis-
vorming met betrekking tot zĳn
uiterlĳk,n meer dan die van enige
andere man, en met betrekking
tot zĳn statige gestalte,o meer
dan die van de mensenzonen —
15 zal hĳ insgelĳks vele nati

¨
en

ontstellen.p Om hem zullen ko-
ningen hun mond sluiten,q want
wat hun niet was verhaald, zul-
len zĳ werkelĳk zien, en op wat
zĳ niet hadden gehoord, moeten
zĳ hun aandacht richten.r

53 Wie heeft geloof gesteld
in hetgeen door ons is ge-

hoord?s En wat de arm van Jeho-
vaht betreft, aanwie is die geopen-
baard?u 2 En hĳ zal opschieten
als een lootv voor iemands aange-
zicht, en als een wortel uit een wa-
terloos land. Geen statige gestal-
te heeft hĳ, noch enige pracht;w

en wanneer wĳ hem zullen zien,
is het uiterlĳk niet zodanig dat wĳ
hem zouden begeren.x

3 Hĳwas veracht enwerd door
de mensen gemeden,y een man
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bestemd voor smarten en om ver-
trouwd te zĳn met ziekte.a En het
was alsof men het aangezicht voor
ons verborg.b Hĳ was veracht,
en wĳ achtten hem als van geen
belang.c 4 Waarlĳk,

´
onze ziek-

ten heeft h
´
ı
´
j gedragen;d en wat

onze smarten betreft, hĳ heeft ze
getorst.e Maar w

´
ı
´
j beschouwden

hem als geplaagd,f door God ge-
slageng en gekweld.h 5 Maar hĳ
werd doorstokeni om onze over-
treding;j hĳ werd verbrĳzeld om
onze dwalingen.k De tuchtiging
bedoeld voor onze vrede was op
hem,l en wegens zĳn wondenm

is er voor ons genezing geko-
men.n 6 Als schapen hebben wĳ
allen rondgedoold;o wĳ hebben
ons ieder naar onze eigen weg
gekeerd; en Jehovah zelf heeft
hem de dwaling van ons allen
doen ontmoeten.p 7 Hĳ kreeg
het zwaar te verduren,q en hĳ
liet zich kwellen;r toch placht hĳ
zĳn mond niet open te doen. Hĳ
werd net als een schaap ter slach-
ting geleid;s en als een ooi die
voor haar scheerders stom is ge-
worden, placht ook hĳ zĳn mond
niet open te doen.t

8 Vanwege beperking en ge-
richt werd hĳ weggenomen;u en
wie zal zich ook maar met [de
bĳzonderhedenvan] zĳn geslacht
bezighouden?v Want hĳ werd af-
gesnedenw uit het land der leven-
den.x Wegens de overtredingy van
mĳnvolk kreeg hĳ de slag [te ver-
duren].z 9 En hĳ zal zĳn graf-
stede zelfs bĳ de goddelozen stel-
len,a en bĳ de rĳke klasse in zĳn
dood,b ondanks het feit dat hĳ
geen geweld had gepleegdc en er
geen bedrog in zĳn mond was.d

10 Maar het was Jehovah die
er behagen in schepte hemte ver-
brĳzelen;e hĳ maakte hem ziek.f

Indien gĳ zĳn ziel tot een schuld-
offer zult stellen,g zal hĳ zĳn na-
geslacht zien,h zal hĳ [zĳn] dagen
verlengen,i en in zĳn hand zal
hetgeen het welbehagen van Je-
hovah is,j gelukken.k 11 We-

gens demoeite van zĳn ziel zal hĳ
zien,a hĳ zal verzadigd worden.b

Door middel van zĳn kennis zal
de rechtvaardige, mĳn knecht,c

velen in een rechtvaardige posi-
tie brengen;d en hun dwalingen
zal hĳzelf torsen.e 12 Om die
reden zal ik hem een deel geven
onder de velen,f en met de mach-
tigen zal hĳ de buit verdelen,g ten
gevolge van het feit dat hĳ zĳn
ziel zelfs in de dood heeft uit-
gestorth en onder de overtreders
werd geteld;i en hĳzelf droeg van
velen de zonde,j en voor de over-
treders ging hĳ bemiddelen.k

54 „Hef een vreugdegeroep
aan, gĳ onvruchtbare vrouw

die niet gebaard hebt!l Word vro-
lĳk met vreugdegeroep en jubel,m

gĳ die geen barenswee
¨
en hebt ge-

had,n want de zonen van de een-
zame zĳn talrĳker dan de zonen
van de vrouw met een echtgenoot-
eigenaar”,o heeft Jehovah gezegd.
2 „Maak de plaats vanuw tent wĳ-
der.p En laat men de tentkleden
van uw grootse tabernakel uit-
spannen. Houd niet terug. Ver-
leng uw tentkoorden en maak die
tentpinnen van u sterk.q 3 Want
naar rechts en naar links zult
gĳ uitbreken,r en uw eigen nage-
slacht zal zelfs nati

¨
en in bezit ne-

men,s en zĳ zullen zelfs de woest
en verlaten liggende steden be-
wonen.t 4 Wees niet bevreesd,u

want gĳ zult niet beschaamd wor-
den;v en voel u niet te schande
gemaakt, want gĳ zult niet teleur-
gesteld worden.w Want gĳ zult
zelfs de schaamte van uw jeugd-
tĳdvergeten,x en de smaadvanuw
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voortdurende weduwschap zult
gĳ niet meer gedenken.”

5 „Want uw Grote Makera is
uwechtgenoot-eigenaar,b Jehovah
der legerscharen is zĳn naam;c

en de Heilige _Isra
¨
els is uw Te-

rugkoper.d De God van de gehele
aarde zal hĳ worden genoemd.e

6 Want Jehovah heeft u geroe-
pen alsof gĳ een vrouw waart die
geheel verlaten en bedroefd van
geest was,f en als een vrouw uit
de jeugdtĳdg die toen verworpen
werd”,h heeft uw God gezegd.

7 „Voor een klein ogenblik heb
ik u geheel verlaten,i maar met
grote barmhartigheden zal ik u
bĳeenbrengen.j 8 In een vloed
vanverontwaardiging heb ik mĳn
aangezicht slechts een ogenblik
voor u verborgen,k maar met lief-
derĳke goedheid tot onbepaalde
tĳd wil ik u barmhartig zĳn”,l

heeft uw Terugkoper,m Jehovah,
gezegd.

9 „Dit is mĳ net als de dagen
van N _oach.n Juist zoals ik gezwo-
ren heb dat dewaterenvan N _oach
stellig niet meer over de aarde
zullen gaan,o zo heb ik gezworen
dat ik niet verontwaardigd op u
wil worden en u niet wil bestraf-
fen.p 10 Want de bergen mogen
dan wĳken en de heuvels wanke-
len,q maar mĳn liefderĳke goed-
heid zal van u niet wĳken,r noch
ook mĳn vredesverbond wanke-
len”,s heeft Jehovah, die u barm-
hartig is,t gezegd.

11 „O gekwelde vrouw,u door
stormen heen en weer geslin-
gerd,v ongetroost,w zie, ik leg met
harde mortel uw stenen,x en ik
wil uw fundament leggeny met
saffieren.z 12 En ik wil uw kan-
telen van robĳnen maken en uw
poorten van vurige, fonkelende
stenen,a en al uw grenzen van
verrukkelĳke stenen. 13 En al
uw zonenb zullen door Jehovah
onderwezen personen zĳn,c en
de vrede van uw zonen zal over-
vloedig zĳn.d 14 Gĳ zult stevig
bevestigd blĳken te zĳn in lou-
ter rechtvaardigheid.e Gĳ zult
verre zĳn van onderdrukkingf

— want gĳ zult niemand vre-
zen — en van iets schrikaanja-
gends, want het zal niet tot u ge-
naken.a 15 Mocht iemand soms
aanvallen, het zal niet op bevel
vanmĳ zĳn.b Al wie u aanvalt, zal
zelfs om uwentwil vallen.”c

16 „Zie! Ikzelf heb de hand-
werksman geschapen, die het
houtskoolvuurd aanblaaste en een
wapen als zĳn werk te voorschĳn
brengt. Ikzelf heb ook de ver-
derver geschapenf voor te gron-
de richtend werk. 17 Geen en-
kel wapen dat tegen u gesmeed
zal worden, zal succes hebben,g en
elke tong die tegen u zal opstaan
in het gericht, zult gĳ veroorde-
len.h Dit is de erfelĳke bezitting
van de knechten van Jehovah,i en
hun rechtvaardigheid is van mĳ-
nentwege”, is de uitspraak van
Jehovah.j

55 H
´
e daar, al GIJ dorstigen!k

Komt tot het water.l En zĳ
die geen geld hebben! Komt, koopt
en eet.m Ja, komt, koopt wĳnn en
melko zelfs zonder geld en zon-
der prĳs.p 2 Waarom blĳft GIJ

geld betalen voor wat geen brood
is, en waarom besteedt GIJ UW

moeizame arbeid aan wat niet tot
verzadiging leidt?q Luistert aan-
dachtig naar mĳ en eet wat goed
isr en laat UW ziel haar heerlĳke
verrukking vinden in vettigheid
zelf.s 3 Neigt UW oort en komt
tot mĳ.u Luistert en UW ziel zal
in leven blĳven,v en ik zal prompt
met U een voor onbepaalde tĳd
durend verbond sluitenw betref-
fende de liefderĳke goedheden
jegens D _avid, die betrouwbaar
zĳn.x 4 Ziet! Als een getuigey

voor de nationale groepenz heb ik
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hem gegeven,a als een leiderb en
gebiederc voor de nationale groe-
pen.

5 Zie! Een natie die gĳ niet
kent, zult gĳ roepen,d en degenen
van een natie die u niet hebben
gekend, zullen zelfs naar u toe-
snellen,e ter wille van Jehovah,
uw God,f en wegens de Heilige _Is-
ra

¨
els,g want hĳ zal u luister ver-

leend hebben.h

6 Zoekt Jehovah terwĳl hĳ te
vinden is.i Roept tot hem terwĳl
hĳ nabĳ blĳkt te zĳn.j 7 Laat de
goddeloze zĳn weg verlatenk en
de man van schadelĳkheid zĳn
gedachten;l en laat hĳ terugkeren
tot Jehovah, die hem barmhartig
zal zĳn,m en tot onze God, want
hĳ zal rĳkelĳk vergeven.n

8 „Want ulieder gedachten zĳn
niet mĳn gedachten,o noch zĳn
mĳn wegen UW wegen”,p is de uit-
spraak van Jehovah. 9 „Want
zoals de hemelen hoger zĳn dan de
aarde,q zo zĳn mĳn wegen hoger
dan UW wegen,r en mĳn gedach-
ten dan UWgedachten.s 10 Want
net zoals de stromende regen, als-
ook de sneeuw, van de hemel neer-
daalt en naar die plaats niet terug-
keert, tenzĳ hĳ de aarde werkelĳk
drenkt en haar doet voortbrengen
en uitspruiten,t en er werkelĳk
zaad aan de zaaier en brood aan
de eter wordt gegeven,u 11 zo
zal mĳn woord dat uit mĳn mond
uitgaat, blĳken te zĳn.v Het zal
niet zonder resultaten tot mĳ te-
rugkeren,w maar het zal stellig
datgene doen waarin ik behagen
heb geschept,x en het zal stellig
succes hebben in dat waarvoor ik
het heb gezonden.y

12 Want met verheuging zult
gĳlieden uittrekken,z en met
vrede zult GIJ worden binnenge-
bracht.a Ja, de bergen en de heu-
vels zullen vrolĳk worden voor UW

aangezicht met vreugdegeroep,b

en zelfs de bomen van het veld
zullen alle in de handen klappen.c

13 In plaats van de doornstruik
zal de jeneverboom opschieten.d

In plaats van de brandnetel zal

de mirteboom opschieten.a En het
moet voor Jehovah iets vermaards
worden,b een teken tot onbepaal-
de tĳdc dat niet afgesneden zal
worden.”

56 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Betracht gerechtigheidd

en doet wat rechtvaardig is.e Want
mĳn redding is nabĳ om te ko-
menf en mĳn rechtvaardigheid om
geopenbaard te worden.g 2 Ge-
lukkig is de sterfelĳke mens die
dit doet,h en de mensenzoon die
daaraan vasthoudt,i die de sabbat
houdt om hem niet te ontheiligenj

en die zĳn hand ervoor behoedt
enigerlei kwaad te doen.k 3 En
laat de buitenlander die zich bĳ Je-
hovah heeft aangesloten, niet zeg-
gen:l ’Jehovah zal mĳ ongetwĳfeld
van zĳn volk afscheiden.’m En laat
de eunuchn niet zeggen: ’Zie! Ik
ben een dorre boom.’”

4 Want dit heeft Jehovah ge-
zegd tot de eunuchen die mĳn
sabbatten houden en die datgene
hebben verkozen waarin ik een
welbehagen heb gevondeno en die
aan mĳn verbond vasthouden:p

5 „Ik wil hun in mĳn huisq en bin-
nen mĳn muren zelfs een monu-
mentr en een naam geven,s iets
wat beter is dan zonen en doch-
ters.t Een naam tot onbepaalde
tĳd zal ik hun geven,u een die niet
afgesneden zal worden.v

6 En de buitenlanders die zich
bĳ Jehovah hebben aangesloten
om hem te dienenw en om de
naam van Jehovah lief te heb-
ben,x ten einde hem tot knech-
ten te worden, allen die de sabbat
houden om hem niet te ontheili-
gen en die vasthouden aan mĳn
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verbond,a 7 hen wil ik ook bren-
gen tot mĳn heilige bergb en hun
vreugde bereiden in mĳn huis
van gebed.c Hun volledige brand-
offersd en hun slachtofferse zullen
aanvaardbaar zĳn op mĳn altaar.f

Want m
´
ı
´
jn huis zal zelfs een huis

van gebed worden genoemd voor
alle volken.”g

8 De uitspraak van de Soeve-
reine Heer Jehovah, die de verdre-
venen van _Isra

¨
el bĳeenbrengt,h

is: „Ik zal nog anderen tot hem
bĳeenbrengen, buiten degenen
van hem die reeds bĳeengebracht
zĳn.”i

9 Al GIJ wild gedierte van het
open veld, komt om te eten, al
GIJ wild gedierte in het woud.j

10 Zĳn wachters zĳn blind.k Geen
van hen heeft nota genomen.l

Zĳ allen zĳn stomme honden; zĳ
kunnen niet blaffen,m [zĳ] hĳ-
gen, liggen neer, hebben het slui-
meren lief.n 11 Zĳ zĳn zelfs hon-
den die een sterke ziel[sbegeerte]
hebben;o zĳ hebben geen verzadi-
ging gekend.p Zĳ zĳn ook herders
die niet hebben geweten hoe zĳ
[iets] moeten verstaan.q Zĳ heb-
ben zich allen naar hun eigen weg
gewend, ieder voor zĳn onrecht-
vaardige winst van zĳn eigen
grens:r 12 „Komt! Laat ik wat
wĳn halen; en laten wĳ bedwel-
mende drank drinken totdat wĳ
niet meer kunnen.s En de dag van
morgen zal stellig weer net als die
van vandaag blĳken te zĳn, groots
op een nog veel grootsere wĳze.”t

57 De rechtv
´
a

´
ardige is om-

gekomen,u maar er is nie-
mand die [het] ter harte neemt.v

En mensen van liefderĳke goed-
heid worden weggerukt [in de
dood],w terwĳl niemand onder-
scheidt dat het vanwege de ramp-
spoed is dat de rechtvaardige is
weggerukt.x 2 Hĳ gaat de vre-
de binnen;y zĳ genieten rustz op
hun bedden,a [ieder] die recht
vooruit wandelt.b

3 „Wat ulieden betreft, komt
naderbĳ, hierheen,c GIJ zonen
van een waarzegster,d het zaad
van een overspelige persoon en

van een vrouw die prostitutie be-
drĳft:a 4 Over wie hebt GIJ zo-
veel plezier?b Tegen wie blĳft GIJ

de mond wĳd opensperren, blĳft
GIJ de tong uitsteken?c Zĳt GIJ

niet de kinderen der overtreding,
het zaad der valsheid,d 5 dege-
nen die de hartstocht prikkelen
onder grote bomen,e onder elke
lommerrĳke boom,f die de kinde-
ren slachten in de stroomdalen
onder de kloven der steile rot-
sen?g

6 Bĳ de gladde stenen van het
stroomdal was uw deel.h Die —
die waren uw lot.i Bovendien hebt
gĳ daarvoor een drankoffer uitge-
stort,j gĳ hebt een gave gebracht.
Zal ik mĳ wegens deze dingen
troosten?k 7 Op een hoge en
verheven berg hebt gĳ uw bed
gezet.l Daarheen zĳt gĳ ook op-
geklommen om slachtoffer te of-
feren.m 8 En achter de deur en
de deurpost hebt gĳ uw gedenk-
[teken] gezet.n Want buiten mĳ
om hebt gĳ [u] ontbloot en zĳt
toen opgeklommen; gĳ hebt uw
bed ruim gemaakt.o Envoor uzelf
zĳt gĳ [een verbond] met hen
gaan sluiten. Gĳ hadt een bed
met hen lief.p Het mannelĳk lid
hebt gĳ aanschouwd. 9 En gĳ
zĳt voorts tot M _elech afgedaald
met olie en zĳt een overvloe-
dige hoeveelheid van uw zalven
blĳven maken.q En gĳ zĳt ermee
voortgegaan uw afgezanten ver
weg te zenden, zodat gĳ zaken tot
Sje _o _ol hebt verlaagd.r 10 In de
veelheid van uw wegen hebt gĳ
u afgemat.s Gĳ hebt niet gezegd:
’Het is hopeloos!’ Gĳ hebt een
herleving van uw eigen kracht
gevonden.t Daarom zĳt gĳ niet
ziek geworden.u

11 Voor wie werdt gĳ beducht
en bevreesd,v zodat gĳ uw toe-
vlucht tot liegen hebt genomen?w

Maar aan mĳ hebt gĳ niet ge-
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dacht.a Gĳ hebt niets ter harte ge-
nomen.b Bewaarde ik niet het stil-
zwĳgen en hield ik geen zaken
verborgen?c Voor mĳ hadt gĳ dus
geen vrees.d 12 Ikzelf zal uw
rechtvaardigheide en uw werken
bekendmaken,f dat ze u niet zul-
len baten.g 13 Wanneer gĳ om
hulp schreeuwt, zal uw verzame-
ling van dingen u niet bevrĳden,h

maar een wind zal ze zelfs alle
wegvoeren.i Een ademtocht zal ze
wegnemen, maar wie tot mĳ zĳn
toevlucht neemt,j zal het land
be

¨
erven en zal mĳn heilige berg

in bezit nemen.k 14 En men zal
stellig zeggen: ’Hoogt op, hoogt
op! Baant de weg.l Verwĳdert elk
obstakel van de weg van mĳn
volk.’ ”m

15 Want dit heeft de Hoge en
Verhevene,n die voor eeuwig ver-
blĳf houdto en wiens naam hei-
lig is,p gezegd: „In den hoge en in
de heilige plaats houd ik verblĳf,q

alsook bĳ de verbrĳzelde en oot-
moedige van geest,r om de geest
der ootmoedigen te doen opleven
en om het hart der verbrĳzelden
te doen opleven.s 16 Want niet
tot onbepaalde tĳd zal ik twis-
ten, nochvoor altoos verontwaar-
digd zĳn;t want wegens mĳ zou
de geest zelf zwak worden,u zelfs
de ademende schepselen die ik-
zelf heb gemaakt.v

17 Over de verkeerdheid van
zĳn onrechtvaardige winstw werd
ik verontwaardigd, en ik ging er-
toe over hem te slaan, [mĳn aan-
gezicht] verbergend,x terwĳl ik
verontwaardigd was. Maar hĳ
bleef als een afvalligey deweg van
zĳn hart bewandelen. 18 Zĳn
wegen heb ik gezien; en ik ging
hem genezenz en hem leidena en
het vergoeden met vertroostingb

voor hem en voor zĳn rouwdra-
genden.”c

19 „Ik schep de vrucht der lip-
pen.d Bestendige vrede zal er zĳn
voor degene die ver weg is en
voor degene die nabĳ is”,e heeft
Jehovah gezegd, „en ik wil hem
genezen.”f

20 „Maar de goddelozen zĳn als

de opgezweepte zee, wanneer die
niet tot rust kan komen, waarvan
dewateren zeewier en slĳk blĳven
opwerpen. 21 Er is geen vrede”,
heeft mĳn God gezegd, „voor de
goddelozen.”a

58 „Roep luidkeels; houd niet
in.b Verhef uwstem net als

een hoorn en zeg mĳn volk hun
opstandigheid aanc en het huis
van J _akob hun zonden. 2 Toch
was ik het die zĳ dag aan dag ble-
ven zoeken en in de kennis van
mĳn wegen plachten zĳ behagen
tot uitdrukking te brengen,d als
een natie die louter rechtvaardig-
heid oefende en die zelfs de ge-
rechtigheid van hun God niet had
verzaakt,e aangezien zĳ mĳ om
rechtvaardige oordelen bleven
vragen, terwĳl zĳ tot God nader-
den, inwie zĳ behagen schepten:f

3 ’Waarom hebben wĳ gevast
en hebt gĳ het niet gezien,g en
hebben wĳ onze ziel in droefheid
gebogenh en placht gĳ er geen
nota van te nemen?’i

Ja, in de dag van UW vasten
hadt gĳlieden behagen, wanneer
al UW zwoegers er waren die
GIJ tot werken bleeft aanzetten.j

4 Ja, tot ruzie en strĳd placht GIJ

te vasten,k en om te slaan met
de vuist der goddeloosheid.l Zĳt
GIJ niet blĳven vasten zoals op de
dag waarop GIJ UW stem in den
hoge liet horen? 5 Dient het
vasten dat ik verkies als dit te
worden, als een dag waarop de
aardsemens zĳn ziel in droefheid
buigt?m Om zĳn hoofd te buigen
net als een bies, en opdat hĳ lou-
ter zak en as als zĳn rustbed zou
spreiden?n Noemt gĳ dit een vas-
ten en een dag die voor Jehovah
aanvaardbaar is?o

6 Is dit niet het vasten dat ik
verkies? De boeien der goddeloos-
heid los te maken,p de banden van
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het jukhout te ontbinden,a en de
verbrĳzelden vrĳ heen te zenden,b

en dat GIJ elk jukhout in twee
¨
en

zoudt breken?c 7 Is het niet, uw
brood aan de hongerige uitdelen,d

en dat gĳ de gekwelde, dakloze
mensen in [uw] huis zoudt bren-
gen?e Dat gĳ, ingeval gĳ een naak-
te ziet, hem moet bedekken,f en
dat gĳ u voor uw eigen vlees niet
zoudt verbergen?g

8 In dat geval zou uw licht door-
breken net als de dageraad;h en
spoedig zou er herstel voor u ont-
spruiten.i En voor u uit zou stellig
uw rechtvaardigheid gaan;j ja, de
heerlĳkheid van Jehovah zou uw
achterhoede zĳn.k 9 In dat ge-
val zoudt gĳ roepen en Jehovah
zelf zou antwoorden; gĳ zoudt om
hulp schreeuwenl en hĳ zou zeg-
gen: ’Hier ben ik!’

Indien gĳ uit uw midden zult
wegdoen het jukhout,m het uit-
steken van de vingern en het spre-
kenvanwat schadelĳk is;o 10 en
gĳ aan de hongerige uw eigen
ziel[sbegeerte] zult schenken,p

en gĳ de in droefheid nedergebo-
gen ziel zult verzadigen, dan zal
uw licht stellig zelfs in de duis-
ternis gaan stralen, en uw don-
kerheid zal zĳn als de middag.q

11 En Jehovah zal u voortdurendr

moeten leidens en uw ziel moe-
ten verzadigen zelfs in een ver-
zengd land,t en hĳ zal zelfs aan
uw beenderen kracht geven;u en
gĳ moet worden als een welbe-
sproeide tuin,v en als de water-
bron, waarvan de wateren niet lie-
gen. 12 En op uw aandrang zal
men stellig de plaatsen die lange
tĳd verwoest waren, opbouwen;w

gĳ zult zelfs de grondvesten van
opeenvolgende geslachten oprich-
ten.x En gĳ zult werkelĳk de bres-
sendichter worden genoemd,y de
hersteller van wegen om aan te
wonen.

13 Indien gĳ met het oog op
de sabbat uw voet zult terug-
houden met betrekking tot het
doen van al wat uzelf behaagt op
mĳn heilige dag,z en de sabbat

werkelĳk een heerlĳke verruk-
king zult noemen, een heilige
[dag] van Jehovah, een die ver-
heerlĳkt wordt,a en hem werke-
lĳk zult verheerlĳken in plaats
van uw eigen wegen te volgen, in
plaats van datgene te vinden wat
u behaagt en een woord te spre-
ken — 14 in dat geval zult gĳ
uw heerlĳke verrukking in Jeho-
vah vinden,b en ik wil u over de
hoge plaatsen der aarde doen rĳ-
den;c en ik wil u doen eten van de
erfelĳke bezitting van uw voor-
vader J _akob,d want het is de mond
van Jehovah die [het] heeft ge-
sproken.”e

59 Ziet! De handvan Jehovah
is niet te kort geworden

zodat ze niet redden kan,f noch
is zĳn oor te zwaar geworden zo-
dat het niet horen kan.g 2 Neen,
maar het zĳn UW dwalingen die
er de oorzaak van zĳn geworden
dat er een scheiding bestaat tus-
sen U en UW God,h en UW eigen
zonden hebben [zĳn] aangezicht
voor U verborgen doen zĳn, zo-
dat hĳ niet hoort.i 3 Want UW

eigen handpalmen zĳn met bloed
bezoedeld geworden,j en UW vin-
gers met dwaling. UW eigen lip-
pen hebben leugen gesproken.k

UW eigen tong bleef niets dan
onrechtvaardigheid mompelen.l

4 Er is niemand die in rechtvaar-
digheid roept,m en volstrekt nie-
mand is naar het gerecht gegaan
in getrouwheid. Men heeft ver-
trouwd op onwerkelĳkheidn en
heeft waardeloosheid gesproken.o

Men is zwanger geworden van
moeite en heeft wat schadelĳk is
gebaard.p

5 De eieren van een giftige
slang hebben zĳ uitgebroed, en
louter een spinnenweb bleven zĳ
weven.q Al wie van hun eieren at,
zou sterven, en het [ei] dat werd
stukgedrukt, daaruit zou een ad-
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der komen.a 6 Ja, hun spinnen-
web zal niet als een kleed dienen,
noch zullen zĳ zich met hun wer-
ken bedekken.b Hun werken zĳn
schadelĳke werken, en geweld-
dadigheid is in hun handpalmen.c

7 Hun eigen voeten blĳven naar
louter slechtheid snellen,d en zĳ
haasten zich om onschuldig bloed
te vergieten.e Hun gedachten zĳn
schadelĳke gedachten;f geweld-
dadige plundering en verbreking
zĳn op hun hoofdwegen.g 8 De
weg des vredesh hebben zĳ gene-
geerd, en er is geen gerechtigheid
in hun sporen.i Hun paden heb-
ben zĳ zich krom gemaakt.j Vol-
strekt niemand die ze betreedt,
zal werkelĳk vrede kennen.k

9 Daarom is de gerechtigheid
ver van ons verwĳderd geraakt,
en de rechtvaardigheid achter-
haalt ons niet. Wĳ blĳven hopen
op licht, maar zie! duisternis; op
lichtglans, [maar] in voortduren-
de donkerheid bleven wĳ wan-
delen.l 10 Wĳ blĳven naar de
wand tasten net als blinden, en als
zĳ die geen ogen hebben, blĳven
wĳ tasten.m Wĳ zĳn gestruikeld
op de volle middag net als in de
avondschemering; onder de kloe-
ke lieden [zĳn wĳ] net als doden.n

11 Wĳ blĳven allen brommen net
als beren; en als duiven blĳven wĳ
treurig kirren.o Wĳ bleven hopen
op gerechtigheid,p maar diewas er
niet; op redding, [maar] ze is ver-
re van ons gebleven.q 12 Want
onze daden van opstandigheid
zĳnvele gewordenvoor u;r enwat
onze zonden betreft, elk [daar-
van] heeft tegen ons getuigd.s

Want onze daden van opstandig-
heid zĳn bĳ ons; en wat onze
dwalingen betreft, wĳ kennen ze
maar al te goed.t 13 Er is over-
treding geweest en een verlooche-
nen van Jehovah;u en er was een
terugwĳken van onze God, een
sprekenvan onderdrukking en op-
standigheid,v een zwanger gaan
en eenmompelenvan leugenwoor-
den recht uit het hart.w 14 En
de gerechtigheid werd terugge-
drongen,x en de rechtvaardigheid

zelf bleef eenvoudig op verre af-
stand staan.a Want de waarheid
is zelfs op het openbare plein ge-
struikeld, enwat rechtdoorzee is,
kan niet binnenkomen.b 15 En
de waarheid blĳkt te ontbreken,c

en al wie van het kwade wĳkt,
wordt gewelddadig geplunderd.d

En Jehovah kreeg [het] te zien,
en het was kwaad in zĳn ogen
dat er geen gerechtigheid was.e

16 En toen hĳ zag dat er geen
manwas, betoonde hĳ zich voorts
ontzet dat er niemand was die tus-
senbeide trad.f En zĳn arm red-
de toen voor hem, en zĳn recht-
vaardigheid, die steunde hem.g

17 Toen deed hĳ rechtvaardig-
heid aan als een mali

¨
enkolder,h

en de helm der redding op zĳn
hoofd.i Bovendien deed hĳ de kle-
deren der wraak aan als gewaadj

en hulde zich in ĳver als was die
een schoudermantel.k 18 Naar
de daden, daarnaar zal hĳ vergel-
den,l woede aan zĳn tegenstan-
ders, verdiende behandeling aan
zĳn vĳanden.m De eilanden zal hĳ
met een verdiende behandeling
vergelden.n 19 Envan de onder-
gang der zon zal men de naam
van Jehovah gaanvrezen,o en van
haar opgang zĳn heerlĳkheid,p

want hĳ zal komen als een benau-
wende rivier, die door Jehovah’s
g

´
e

´
est is voortgedreven.q

20 „En tot S _ionr zal de Terug-
kopers stellig komen, en tot hen
die zich in J _akob van overtreding
afkeren”,t is de uitspraak van Je-
hovah.

21 „En wat mĳ aangaat, dit is
mĳnverbond met hen”,u heeft Je-
hovah gezegd.

„Mĳn geest die op u isv en mĳn
woorden die ik in uw mond heb
gelegdw — ze zullen niet weg-
genomen worden uit uw mond
noch uit de mond van uw nage-
slacht noch uit de mond van het
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nageslacht van uw nageslacht”,
heeft Jehovah gezegd, „van nu
aan zelfs tot onbepaalde tĳd.”a

60 „Sta op,b o vrouw, verspreid
licht,c want uw licht is ge-

komend en de heerlĳkheid van
Jehovah zelf is over u gaan schĳ-
nen.e 2 Want zie! niets dan duis-
ternisf zal de aarde bedekken, en
dikke donkerheid de nationale
groepen; maar over u zal Jeho-
vah gaan schĳnen, en over u zal
z
´
ı
´
jn heerlĳkheid worden gezien.g

3 En nati
¨
en zullen stellig tot uw

licht gaan,h en koningeni tot de
glans van uw schĳnen.j

4 Sla uw ogen rondom op en
zie! Zĳ zĳn allen bĳeengebracht;k

zĳ zĳn tot u gekomen.l Van verre
blĳvenuweigen zonen komen, en
uw dochters, die aan de zĳde ver-
zorgd zullen worden.m 5 In die
tĳd zult gĳ zien en stellig stralen,n

en uw hart zal werkelĳk sidderen
en zich verruimen, want tot u zal
de rĳkdom der zee zich wenden;
zelfs het vermogen der nati

¨
en zal

tot u komen.o 6 Ja, de deinende
massa van kamelen zal u overdek-
ken, de jonge mannetjeskamelen
van M _idian en van _Efa.p Allen uit
Sch _ebaq — zĳ zullen komen. Goud
en geurige hars zullen zĳ aan-
dragen. En de lofprĳzingen van
Jehovah zullen zĳ verkondigen.r

7 Al de kudden van K _edars — ze
zullen tot u bĳeengebracht wor-
den. De rammen van Neb _ajotht

— ze zullen u dienen.u Met goed-
keuring zullen ze op mĳn altaar
komen,v en aan mĳn eigen luister-
rĳk huis zal ik luister bĳzetten.w

8 Wie zĳn dezen die komen aan-
vliegen net als een wolk,x en als
duiven naar de gaten van hun
til? 9 Want op mĳ zullen zelfs
de eilanden blĳven hopen,y als-
ook de schepen van T _arsisz zoals
eerst, om uw zonen van verre te
brengen,a hun zilver en hun goud
met hen,b tot de naamc van Je-
hovah, uw God, en tot de Heili-
ge _Isra

¨
els,d want hĳ zal u luister

hebben verleend.e 10 En bui-
tenlanders zullen werkelĳk uw

muren bouwen,a en hun eigen ko-
ningen zullen u dienen;b want in
mĳn verontwaardiging zal ik u
hebben geslagen,c maar in mĳn
goede wil zal ik u stellig barm-
hartig zĳn.d

11 En uw poorten zullen wer-
kelĳk steeds opengehouden wor-
den;e ze zullen zelfs noch bĳ dag
noch bĳ nacht gesloten worden,
omtot u het vermogen der nati

¨
en

te brengen,f en hun koningen zul-
len de leiding nemen.g 12 Want
elke natie en elk koninkrĳk die
u niet zullen dienen, zullen ver-
gaan; en de nati

¨
en zelf zullen zon-

der mankeren tot verwoesting
komen.h

13 Tot u zal zelfs de heerlĳk-
heid van de L _ibanon komen, de
jeneverboom, de es en de cipres
tegelĳk,i om de plaats van mĳn
heiligdom luister bĳ te zetten;j en
de plaats van mĳn voeten zal ik
heerlĳk maken.k

14 En neergebogen moeten tot
u gaan de zonen van hen die u
kwelden;l en allen die u met min-
achting bejegenden, moeten zich
zelfs aan uw voetzolen neerbui-
gen,m en zĳ zullen u moeten noe-
men: de stad van Jehovah, [het]
S _ionn van de Heilige _Isra

¨
els.

15 In plaats dat gĳ geheel ver-
laten en gehaat bleekt te zĳn,
zonder dat iemand erdoorheen
trok,o wil ik u zelfs stellen tot
een trots voor onbepaalde tĳd,
een uitbundige vreugde voor ge-
slacht op geslacht.p 16 En gĳ
zultwerkelĳk demelk van nati

¨
en

zuigen,q en aan de borst van ko-
ningen zult gĳ zuigen;r en gĳ zult
stellig weten dat ik, Jehovah,s

uw Reddert ben en dat de Mach-
tigeu van J _akob uw Terugkoperv

is. 17 In plaats van het koper
zal ik goudw brengen, en in plaats
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van het ĳzer zal ik zilver bren-
gen, en in plaats van het hout,
koper, en in plaats van de ste-
nen, ĳzer; en ik wil vrede tot uw
opzieners aanstellena en recht-
vaardigheid tot uw taaktoewĳ-
zers.b

18 Van geweld zal niet meer
worden gehoord in uw land, noch
van gewelddadige plundering of
verbreking binnen uw grenzen.c

En gĳ zult uw eigen muren stellig
Reddingd noemen en uw poorten
Lof. 19 Voor u zal de zon niet
meer een licht blĳken te zĳn bĳ
dag, enwat glans betreft, de maan
zelf zal u geen licht meer ge-
ven. En Jehovah moet voor u een
voor onbepaalde tĳd durend licht
worden,e en uw God uw luister.f

20 Uw zon zal niet meer onder-
gaan, noch zal uw maan afne-
men; want Jehovah zelf zal voor u
tot een voor onbepaalde tĳd du-
rend licht worden,g en de dagen
vanuw rouw zullenvoltooid zĳn.h

21 En wat uw volk betreft, zĳ
zullen allen rechtvaardig zĳn;i

tot onbepaalde tĳd zullen zĳ het
land in bezit houden,j de spruit
van mĳn planting,k het werk van
mĳn handen,l opdat [mĳ] luister
wordt verleend.m 22 De kleine
zelf zal tot duizendworden, en de
geringe tot een machtige natie.n

Ikzelf, Jehovah, zal het te zĳner
tĳd bespoedigen.”o

61 De geest van de Soeve-
reine Heer Jehovah is op

mĳ,p omdat Jehovah mĳ heeft ge-
zalfdq om de zachtmoedigen goed
nieuws te vertellen.r Hĳ heeft mĳ
gezonden om de gebrokenen van
hart te verbinden,s om vrĳheid uit
te roepen tot de gevangengeno-
menent en het wĳde openen [van
de ogen] zelfs tot de gevangenen;u

2 om uit te roepen het jaar van
goede wil van de zĳde van Je-
hovahv en de dag der wraak van
de zĳde van onze God;w om alle
treurenden te troosten;x 3 om
toe te delen aan hen die treuren
over S _ion, om hun te geven een
hoofdtooisel in plaats van as,y de

olie van uitbundige vreugdea in
plaats van rouw, de mantel van
lof in plaats van de neerslachtige
geest;b en zĳ moeten genoemd
worden grote bomen der recht-
vaardigheid,c de planting van Je-
hovah,d opdat [hem] luister wordt
verleend.e 4 En zĳ moeten de
sinds lang verwoeste plaatsen her-
bouwen;f zĳ zullen zelfs de ru

¨
ınes

uit vroeger tĳden oprichten,g en
zĳ zullen stellig de verwoeste ste-
denvernieuwen,h die ru

¨
ınes waren

van geslacht op geslacht.

5 „En vreemden zullen werke-
lĳk staan en UW kudden weiden,i

en de buitenlandersj zullen UW

landbouwers en UW wĳngaarde-
niers zĳn.k 6 En wat Uaangaat,
de priesters van Jehovah zult GIJ

worden genoemd;l de dienarenm

van onze God zal men U heten.n

Het vermogen der nati
¨
en zult

GIJ eten,o en in hun heerlĳkheid
zult GIJ uitgelaten over UZELF

spreken.p 7 In plaats van UW

schaamte zal er een dubbel deelq

zĳn, en in plaats van schande zul-
len zĳ een vreugdegeroep aan-
heffen over hun deel.r Daarom
zullen zĳ in hun land zelfs een
dubbel deel in bezit nemen.s Ver-
heuging tot onbepaalde tĳd zal
hun geworden.t 8 Want ik, Je-
hovah, heb gerechtigheid lief;u

ik haat roof met onrechtvaar-
digheid.v En ik wil in waarach-
tigheid hun loon geven,w en een
voor onbepaalde tĳd durend ver-
bond zal ik jegens hen sluiten.x

9 En hun nageslacht zal wer-
kelĳk zelfs onder de nati

¨
en be-

kend zĳn,y en hun nakomelingen
onder de volken. Allen die hen
zien, zullen hen herkennen,z dat
zĳ het nageslacht zĳn dat door
Jehovah gezegend is.”a
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10 Zonder mankeren zal ik mĳ
uitbundig verheugen in Jehovah.a

Mĳn ziel zal blĳ zĳn in mĳn God.b

Want hĳ heeft mĳ bekleed met
de klederen der redding;c in de
schoudermantel der rechtvaar-
digheid heeft hĳ mĳ gehuld,d ge-
lĳk de bruidegom die, naar pries-
terlĳke wĳze, een hoofdtooisel
ombindt,e en gelĳk de bruid die
zich met haar sieraden tooit.f

11 Want zoals de
´
a

´
arde haar uit-

spruitsel voortbrengt, en zoals de
t
´
u
´
ın al het daarin gezaaide doet

uitspruiten,g zo zal de Soevereine
Heer Jehovah rechtvaardigheidh

en lof doen uitspruiten ten aan-
schouwen van alle nati

¨
en.i

62 Ter wille van S _ion zal ik
mĳ niet stilhouden,j en ter

wille van Jer _uzalemk zal ik mĳ
niet rustig houden, totdat haar
rechtvaardigheid te voorschĳn
komt net als de lichtglans,l en
haar redding als een brandende
fakkel.m

2 „Ende nati
¨
en zullen stellig uw

rechtvaardigheid zien,n [ovrouw,]o

en alle koningen uw heerlĳkheid.p

En gĳ zult werkelĳk met een nieu-
we naam worden genoemd,q die
Jehovah’s eigen mond zal aandui-
den. 3 En gĳ moet een luister-
rĳke kroon worden in de hand van
Jehovah,r en een koninklĳke tul-
band in de handpalm van uw God.
4 Men zal u niet meer een ge-
heel verlaten vrouw heten;s en uw
eigen land zal niet meer een woes-
tenĳ heten;t maar gĳzelf zult ge-
noemd worden: Mĳn welbehagen
is in haar,u en uw land: Als een
echtgenote in eigendom. Want Je-
hovah zal behagen in u hebben
geschept, en uw eigen land zal
als een echtgenote in eigendom
worden gehouden.v 5 Want net
zoals een jonge man een maagd
als zĳn echtgenote in bezit neemt,
zullen uw zonen u als echtge-
note in bezit nemen.w En met de
uitbundige vreugde van een brui-
degom over een bruid,x zal uw
God zich over

´
u uitbundig verheu-

gen.y 6 Op uw muren, o Jer _uza-

lem, heb ik wachters aangesteld.a

Laten zĳ zich de gehele dag en de
gehele nacht, constant, niet stil-
houden.b

GIJ die van Jehovah gewaagt,c

laat er van UW zĳde geen stilzwĳ-
gen zĳn,d 7 en zwĳgt niet stil
voor hem totdat hĳ stevig beves-
tigt, ja, totdat hĳ Jer _uzalem stelt
tot een lof op aarde.”e

8 Jehovah heeft gezworen met
zĳn rechterhandf en met zĳn ster-
ke arm:g „Ik wil uw koren niet
meer als voedsel aan uw vĳanden
geven,h noch zullen buitenlanders
uw nieuwe wĳn drinken,i waar-
voor gĳ hebt gezwoegd. 9 Maar
zĳ die het inzamelen, d

´
ı
´
e zullen

het eten, en zĳ zullen stellig Je-
hovah loven; en zĳ die hem bin-
nenhalen, d

´
ı
´
e zullen hem drinken

in mĳn heilige voorhoven.”j

10 Trekt uit, trekt uit door de
poorten. Baant de weg van het
volk.k Hoogt op, hoogt de hoofd-
weg op. Ruimt de stenen weg.l

Heft een signaal op voor de vol-
ken.m

11 Ziet! Jehovah zelf heeft [het]
doen horen tot de verste streek
van de aarde:n „Zegt tot de doch-
ter van S _ion:o ’Zie! Uw redding
komt.p Zie! De beloning die hĳ
geeft, is bĳ hem,q en het loon
dat hĳ betaalt, [gaat] voor hem
uit.’ ”r

12 En men zal hen stellig het
heilige volk noemen,s de door Je-
hovah teruggekochten;t en gĳ-
zelf zult genoemd worden „Ge-
zochte”, een „Stad die niet geheel
verlaten is”.u

63 Wie is dat die daar uit

_Edomv komt, met klederen
in vlammende kleuren uit B _oz-
ra,w deze die eervol is in zĳn kle-
ding, voortschrĳdend in de vol-
heid van zĳn kracht?

k Jes 40:3; Jes 48:20; l Jes 57:14; m Ezr 1:3; Jes

11:12; Jes 18:3; Jes 49:22; n Ps 98:2; o Jes 40:9;

p Za 9:9; Mt 21:5; Jo 12:15; q Jes 40:10; Jes

49:4; r 1Kor 15:58; Opb 22:12; s De 26:19; 1Pe

1:15; t Ps 107:2; Jes 35:9; u 1Kon 11:39; Jes

54:7; HFDST. 63 v Ps 137:7; Jes 34:5; w Am

1:12.

HFDST. 61

a 1Sa 2:1

Ro 5:11

b Jes 25:9

Jes 65:13

Lu 1:46

c Ps 132:16

Jes 52:1

Opb 21:2

d Job 29:14

Ps 132:9

e Ex 28:39

Jes 61:3

f Ps 45:13

Jes 49:18
Opb 19:7

g Jes 55:10

Jes 58:11

h Ps 85:11

Jes 45:8
Jes 62:1

i Jes 60:18

Jes 62:7

1Pe 2:9

�����������������������������

HFDST. 62

j Ps 102:13

Jes 43:13

k Ps 137:6

Za 2:12

l Sp 4:18

Jes 1:26

m Ps 98:2
Jes 51:5

n Jes 48:14

Jes 54:14

Jo 16:8

o Jes 54:1

Jes 60:1

p Ps 72:10

Jes 49:23
Jes 60:11

q Jes 65:15
Jer 33:16

r Ps 48:2

Ps 50:2

Za 9:16

1Th 2:19

s Jes 54:6

t Jes 32:14

Jes 49:14

u Ps 149:4

Jer 32:41

Ze 3:17

v Jer 3:14
Ho 2:19

w Jer 3:14

x Hgl 3:11

y Jes 65:19

Jer 32:41

�����������������������������

2ekolom

a 2Kr 8:14

Jes 52:8
1Kor 12:28

Ef 4:11

b Ps 134:1

c Ps 134:2

Han 10:4

d 1Th 5:17

e Jes 61:11

Jer 33:9

Ze 3:19

f De32:40

Ez 20:5

g Jes 40:10

h De28:33

i De28:51
Jer 5:17

j De14:23

Jes 65:21

JESAJA 61:10–63:1 Sions nieuwe naam. God belooft redding 956



„Ik, Degene die in rechtvaar-
digheid spreekt,a Degene die
overvloedig is [in kracht] om te
redden.”b

2 Hoe komt het dat uw kleding
rood is, en dat uw klederen zĳn
als die van iemand die de wĳn-
pers treedt?c

3 „De wĳntrog heb ik alleen ge-
treden,d terwĳl er uit de volken
niemand met mĳ was. En ik bleef
hen treden in mĳn toorn,e en ik
bleef hen vertrappen in mĳn woe-
de.f En hun spuitende bloed bleef
op mĳn klederen spatten,g en heel
mĳn kleding heb ik bezoedeld.
4 Want de dag der wraak is in
mĳn hart,h en niets minder dan
het jaar van mĳn teruggekoch-
ten is gekomen. 5 En ik bleef
kĳken, maar er was geen helper;
en ik betoonde mĳ toen ontzet,
maar er was niemand die steun
bood.i Daarom verschafte mĳn
arm mĳ redding,j en mĳn woe-
de,k die ondersteundemĳ. 6 En
ik bleef volken vertreden in mĳn
toorn, en ik ging ertoe over hen
dronken te maken van mĳn woe-
del en hun spuitende bloed op de
aarde te doen neerdalen.”m

7 De liefderĳke goedhedenvan
Jehovah zal ik vermelden,n de
lofprĳzingen van Jehovah, naar
alles wat Jehovah ons heeft be-
wezen,o ja, de overvloedige goed-
heid jegens het huis van _Isra

¨
el,p

die hĳ hun heeft bewezen naar
zĳn barmhartighedenq en naar
de overvloed van zĳn liefderĳke
goedheden. 8 En hĳ zei vervol-
gens: „Waarlĳk, zĳ zĳn mĳnvolk,r

zonen die zich niet ontrouw zul-
len betonen.”s Daarom werd hĳ
hun tot Redder.t 9 In al hun be-
nauwdheid was het benauwend
voor hem.u En zĳn eigen persoon-
lĳke boodschapper redde hen.v In
zĳn liefde en in zĳn mededogen
heeft hĳzelf hen teruggekocht,w

en hĳ ging ertoe over hen op te
heffen en hen te dragen al de da-
gen van weleer.x

10 Maar z
´
ı
´
j werden weerspan-

nigy en maakten dat zĳn heili-
ge geest zich gegriefd voelde.z Nu

veranderde hĳ in een vĳanda van
hen; hĳzelf streed tegen hen.b

11 Toen dacht men aan de da-
gen van weleer, aan zĳn knecht
M _ozes: „Waar is Degene die hen
uit de zee opvoerdec met de her-
ders van zĳn kudde?d Waar is De-
gene die Zĳn eigen heilige geeste

in hem legde? 12 Die Zĳn luis-
terrĳke armf aan de rechterhand
van M _ozes deed gaan; die voor
hun aangezicht de wateren klief-
deg om zichzelf een voor onbepaal-
de tĳd durende naam te maken;h

13 die hen door de woelige wate-
ren deed gaan zodat zĳ, gelĳk een
paard in de wildernis, niet strui-
kelden?i 14 Net als wanneer een
dier afdaalt in de valleivlakte, was
het de geest van Jehovah die hun
voorts rust verschafte.”j

Zo hebt gĳ uw volk geleid om
uzelf een luisterrĳke naamtema-
ken.k

15 Kĳk vanuit de hemell en
zie uit uw verheven woning van
heiligheid en luister.m Waar zĳn
uw ĳvern en de volheid van uw
macht, de beroering van uw in-
wendige delen,o en uw barmhar-
tigheden?p Jegens mĳ hebben ze
zich teruggehouden.q 16 Want
gĳ zĳt onze Vader;r hoewel _Abra-
ham zelf ons wellicht niet heeft
gekend en _Isra

¨
el van zĳn kant

ons misschien niet erkent, zĳt
gĳ, o Jehovah, onze Vader. Onze
Terugkoper van weleer is uw
naam.s 17 Waarom, o Jehovah,
laat gĳ ons voortdurend van uw
wegen afdwalen? Waarom ver-
hardt gĳ ons hart tegen de vrees
voor u?t Keer terug ter wille van
uw knechten, de stammen van
uwerfelĳke bezitting.u 18 Voor
een korte tĳd heeft uw heilig
volkv bezit gehad. Onze eigen
tegenstanders hebben uw hei-
ligdom vertreden.w 19 Wĳ zĳn
lange tĳd geworden als degenen
over wie gĳ niet hebt geheerst,
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als degenen over wie uw naam
niet was uitgeroepen.a

64 O dat gĳ slechts de hemel
hadt vaneengescheurd, dat

gĳ waart neergedaald,b dat we-
gens u de bergen zelfs hadden
geschud,c 2 zoals wanneer een
vuur het rĳshout in brand steekt,
[en] het vuur zelfs het water doet
koken, om uw naam aan uw te-
genstanders bekend te maken,d

dat wegens u de nati
¨
en in be-

roering gebracht zouden worden!e

3 Toen gĳ vrees inboezemende
dingen deedtf waarop wĳ niet kon-
den hopen, zĳt gĳ neergedaald.
Wegens u hebben zelfs de ber-
gen geschud.g 4 En van ouds-
her heeft niemand gehoord,h noch
heeft iemand het oor geleend,
noch heeft ook maar een oog een
God gezien buiten u,i die handelt
ten behoeve van degene die hem
blĳft verwachten.j 5 Gĳ zĳt de-
gene tegemoet gekomen die zich
uitbundig verheugt en rechtvaar-
digheid oefent,k degenen die op
´
uw wegen aan u blĳven denken.l

Zie! Gĳzelf werdt verontwaar-
digd,m terwĳl wĳ bleven zondi-
genn — daarin een lange tĳd,
en zouden wĳ gered worden?o

6 En wĳ worden als iemand die
onrein is, wĳ allemaal, en al onze
daden van rechtvaardigheid zĳn
als een kleed voor menstruatie-
periodes;p en wĳ zullen verwel-
ken als gebladerte,q wĳ allemaal,
en onze dwalingen, die zullen
ons wegvoeren net als een wind.r

7 En er is niemand die uw naam
aanroept,s niemand die zich ver-
mant om zich aan u vast te grĳ-
pen; want gĳ hebt uw aangezicht
voor ons verborgen,t en gĳ doet
ons wegsmeltenu door de macht
van onze dwaling.

8 En nu, o Jehovah, gĳ zĳt onze
Vader.v Wĳ zĳn het leem,w en gĳ
zĳt onze Pottenbakker;x en wĳ al-
len zĳn het werk van uw hand.y

9 Wees niet verontwaardigd, o Je-
hovah, tot het uiterste,z en ge-
denk [onze] dwaling niet voor
eeuwig.a Zie toch alstublieft: wĳ

zĳn allenuw volk.a 10 Uweigen
heilige stedenb zĳn een wildernis
geworden. S _ionc zelf is louter een
wildernis geworden, Jer _uzalem
een verlaten woestenĳ.d 11 Ons
huis van heiligheid en luister,e

waarin onze voorvaders u loof-
den,f dat is iets geworden ter ver-
branding in het vuur;g ja, al onze
begeerlĳke dingenh zĳn een ver-
woesting geworden. 12 Zult gĳ,
met het oog op deze dingen, u
blĳven inhouden,i o Jehovah? Zult
gĳ stil blĳven en toelaten dat wĳ
tot het uiterste worden gekweld?j

65 „Ik heb mĳ laten zoekenk

door hen die niet [naar mĳ]
hadden gevraagd.l Ik heb mĳ la-
ten vinden door hen die mĳ niet
hadden gezocht.m Ik heb gezegd:
’Hier ben ik, hier ben ik!’n tot een
natie die mĳn naam niet aanriep.o

2 De gehele dag heb ik mĳn
handen uitgebreid naar een on-
handelbaarp volk, zĳ die de weg
bewandelen die niet goed is,q naar
hun [eigen] gedachten;r 3 het
volk [dat bestaat uit] hen die mĳ
voortdurend recht in mĳn gezicht
krenken,s die slachtoffers bren-
gen in de tuinent en offerrooku op
de bakstenen, 4 die zich neer-
zetten tussen de grafsteden,v die
ook zelfs in dewachthutten over-
nachten, die zwĳnenvlees eten,w

terwĳl zelfs het vleesnat van be-
dorven dingenx in hun vaten is;
5 die zeggen: ’Blĳf waar gĳ zĳt.
Nader mĳ niet, want ik zal stellig
heiligheid op u overdragen.’y De-
zen zĳn een rook in mĳn neusga-
ten,z een vuur dat de gehele dag
brandt.a

6 Ziet! Het staat voormĳn aan-
gezicht geschreven.b Ik zal mĳ
niet stilhouden,c maar ik wil een
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vergelding geven;a ja, ik wil de
vergelding in hun eigen boezem
geven,b 7 voor hun eigen dwa-
lingen en tegelĳk voor de dwalin-
gen van hun voorvaders”,c heeft
Jehovah gezegd. „Omdat zĳ offer-
rook hebben gebracht op de ber-
gen, en op de heuvelsd mĳ hebben
gesmaad,e wil ik [hun] ook hun
loon allereerst in hun eigen boe-
zem toemeten.”f

8 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Net als de nieuwe wĳng in de
druiventros wordt gevonden en
iemand moet zeggen: ’Verderf
hem niet,h want er is een zegen
in’,i zo zal ik doen ter wille van
mĳn knechten, om niet iedereen
te verderven.j 9 En ik wil uit J _a-
kob een nageslacht voortbrengenk

en uit J _uda de erfelĳke bezitter
van mĳn bergen;l en mĳn uitver-
korenen moeten het in bezit ne-
men,m en m

´
ı
´
jn knechten zullen

daar verblĳf houden.n 10 En S _a-
rono moet een weidegrond voor
schapen wordenp en de laagvlak-
te van _Achorq een rustplaats voor
runderen, voor mĳn volk, dat mĳ
zal hebben gezocht.r

11 Maar GIJ zĳt het die Jehovah
verlaat,s die mĳn heilige berg ver-
geet,t die een tafel in orde brengt
voor de god van het Geluku en die
gemengde wĳn schenkt voor de
god van het Lot.v 12 En ik wil
U voor het zwaard bestemmen,w

en GIJ zult U allen neerbuigen om
geslacht te worden;x omdat ik ge-
roepen heb,y maar GIJ niet hebt
geantwoord, ik gesproken heb,
maar GIJ niet hebt geluisterd,z en
GIJ bleeft doen wat kwaad was
in mĳn ogena en datgene verko-
zen hebt waarin ik geen behagen
schepte.”b

13 Daarom, dit heeft de Soeve-
reineHeer Jehovah gezegd: „Ziet!
M

´
ı
´
jn knechten zullen eten,c maar

G
´
I
´
J zult honger lĳden.d Ziet! M

´
ı
´
jn

knechten zullen drinken,e maar
G

´
I
´
J zult dorst lĳden.f Ziet! M

´
ı
´
jn

knechten zullen zichverheugen,g

maar G
´
I
´
J zult beschaamd staan.h

14 Ziet! M
´
ı
´
jn knechten zullen een

vreugdegeroep aanheffen wegens
de goede hartentoestand,a maar
G

´
I
´
J zult het uitschreeuwen we-

gens de hartenpĳn en GIJ zult jam-
meren wegens louter verbreking
des geestes.b 15 En GIJ zult UW

naam stellig bĳ mĳn uitverkore-
nen tot een eed achterlaten, en
de Soevereine Heer Jehovah zal
[U] werkelĳk individueel ter dood
brengen,c maar zĳn eigen knech-
ten zal hĳ met een andere naam
noemen,d 16 zodat wie zich ze-
gent op de aarde, zich zal zege-
nen bĳ de God der trouw,e en wie
een be

¨
edigde verklaring aflegt op

de aarde, zal zweren bĳ de God
der trouw;f omdat de vroegere be-
nauwdheden werkelĳk vergeten
zullen zĳn en omdat ze werkelĳk
voor mĳn ogen verborgen zullen
zĳn.g

17 Want ziet, ik schep nieuwe
hemelenh en een nieuwe aarde;i en
de vroegere dingen zullen niet in
de geest worden teruggeroepen,j

noch zullen ze in het hart opko-
men.k 18 Maar verheugt U uit-
bundigl en weest blĳ voor eeu-
wig over wat ik schep.m Want ziet,
ik schep Jer _uzalem tot een reden
voor blĳdschap en haar volk tot
een reden voor uitbundige vreug-
de.n 19 En ik wil blĳ zĳn over
Jer _uzalem en mĳ uitbundig ver-
heugen over mĳnvolk;o en in haar
zal niet meer worden gehoord het
geluid van geween of het geluid
van een klaaggeschrei.”p

20 „Er zal van die plaats geen
zuigeling meer komen van enkele
dagen oud,q noch een grĳsaard die
zĳn dagen niet vervult;r want als
een jongen nog maar zal men ster-
ven, ook al is men honderd jaar
oud; en wat de zondaar betreft,
ook al is hĳ honderd jaar oud, hĳ
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zal kwaad over zich hebben afge-
smeekt.a 21 En zĳ zullen stellig
huizen bouwen en bewonen,b en
zĳ zullen stellig wĳngaarden plan-
ten en [hun] vrucht eten.c 22 Zĳ
zullen niet bouwen en iemand an-
ders [het] bewonen; zĳ zullen niet
planten en iemand anders [er-
van] eten. Want als de dagen van
een boom zullen de dagen van
mĳn volk zĳn,d en het werk van
hun eigen handen zullenmĳnuit-
verkorenen geheel verbruiken.e

23 Zĳ zullen niet voor niets zwoe-
gen,f noch zullen zĳ baren tot
ontsteltenis,g want zĳ zĳn het
nageslacht bestaande uit de ge-
zegenden van Jehovah,h en hun
nakomelingen met hen.i 24 En
het zal werkelĳk geschieden dat
voordat zĳ roepen, ikzelf zal ant-
woorden,j terwĳl zĳ nog spreken,
ikzelf zal horen.k

25 Ja, de wolfl en het lam zul-
len eendrachtig weiden,m en de
leeuw zal stro eten net als de
stier;n en wat de slang betreft,
haar voedsel zal stof zĳn.o Zĳ zul-
len geen kwaad doenp noch enig
verderf stichten op heel mĳn hei-
lige berg”,q heeft Jehovah gezegd.

66 Dit heeft Jehovah gezegd:
„De hemel is mĳn troonr

en de aardemĳnvoetbank.s Waar
is dan het huis dat gĳlieden mĳ
kunt bouwen,t en waar is dan de
plaats, mĳ tot rustplaats?”u

2 „Al deze dingen nu heeft mĳn
eigen hand gemaakt, zodat al deze
zĳn ontstaan”,v is de uitspraak
van Jehovah. „Op deze dan zal ik
zien, op de ellendige en de ver-
slagene van geestw en die voor
mĳn woord beeft.x

3 Wie de stier slacht, is als
iemand die een man neerslaat.y

Wie het schaap ten slachtoffer
brengt, is als iemand die een hond
de nek breekt.z Wie een gave of-
fert — zwĳnenbloed!a Wie een
gedachtenis[offer] van geurige
hars aanbiedt,b is als iemand die
een zegen uitspreekt met magi-
sche woorden.c Zĳ zĳn ook dege-
nen die hun eigen wegen hebben

verkozen, en in hun walgelĳk-
heden heeft hun ziel zelf beha-
gen geschept.a 4 Ikzelf zal op
mĳn beurt manieren kiezen om
hen slecht te behandelen,b en de
dingen die hun schrik aanjagen,
zal ik over hen brengen;c om-
dat ik geroepen heb, maar nie-
mand antwoordde, ik gesproken
heb, maar er geen waren die luis-
terden;d en zĳ bleven doen wat
kwaad was in mĳn ogen en ver-
kozen datgene waarin ik geen be-
hagen schepte.”e

5 Hoort het woordvan Jehovah,
GIJ die voor zĳn woord beeft:f „UW

broeders die U haten,g die U uit-
sluiten wegens mĳn naam,h heb-
ben gezegd: ’Moge Jehovah ver-
heerlĳkt worden!’i Hĳ moet ook
met verheuging van UW zĳde ver-
schĳnen,j en zĳ zĳn degenen die
beschaamd gemaakt zullen wor-
den.”k

6 Er is een geluid van gedruis
uit de stad, een geluid uit de tem-
pel!l Het is het geluid van Jeho-
vah, die zĳn vĳanden het ver-
diende loon betaalt.m

7 Voordat zĳ wee
¨
en kreeg,

heeft zĳ gebaard.n Voordat er
barenswee

¨
en over haar konden

komen, werd zĳ zelfs van een
mannelĳk kindo verlost. 8 Wie
heeft zo iets gehoord?p Wie heeft
dergelĳke dingen gezien?q Zal
een landr op

´
e

´
en dag met wee

¨
en

worden voortgebracht?s Of zal
een natiet in

´
e

´
en keer geboren

worden?u Want S _ion heeft zowel
wee

¨
en gekregen als haar zonen

gebaard.

9 „Wat mĳ aangaat, zal ik het
doorbreken veroorzaken en niet
doen baren?”,v zegt Jehovah. „Of
doe ik baren en veroorzaak in
werkelĳkheid een toesluiting?”,
heeft uw God gezegd.
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10 Verheugt U met Jer _uzalem
en weest blĳ met haar,a GIJ allen
die haar liefhebt.b Weest in hoge
mate uitbundig verheugd met
haar, GIJ allen die over haar blĳft
treuren;c 11 omdat GIJ zult zui-
gen en stellig verzadigd zult wor-
den van de borst der volledige
vertroosting door haar; omdat GIJ

met kleine teugjes zult drinken
en heerlĳke verrukking zult on-
dervinden van de tepel van haar
heerlĳkheid.d 12 Want dit heeft
Jehovah gezegd: „Ziet, ik doe haar
vrede toestromen net als een ri-
viere en de heerlĳkheid der na-
ti

¨
en net als een overstromende

stortbeek,f en GIJ zult stellig zui-
gen.g Op de zĳde zult GIJ gedra-
gen worden en op de knie

¨
en zult

GIJ getroeteld worden.h 13 Zoals
een man die door zĳn eigen moe-
der voortdurend getroost wordt,
zo zal ikzelf ulieden voortdurend
troosten;i en in het geval van Je-
r _uzalem zult GIJ getroost worden.j

14 En GIJ zult [het] stellig zien en
UW hart zal zich ongetwĳfeld uit-
bundig verheugen,k en UW been-
deren,l die zullen uitspruiten net
als het malse gras.m En de hand
van Jehovah zal stellig aan zĳn
knechten bekendgemaakt wor-
den,n maar hĳ zal zĳn vĳanden
werkelĳk openlĳk veroordelen.”o

15 „Want ziet, Jehovah zelf
komt als een v

´
u

´
ur,p en zĳn wa-

gens zĳn als een stormwind,q

om zĳn toorn te vergelden met
louter woede en zĳn bestraffing
met vuurvlammen.r 16 Want als
vuur zal Jehovah zelf werkelĳk
het geschil opnemen, ja, met zĳn
zwaard,s tegen alle vlees; en de
door Jehovah verslagenen zullen
stellig vele worden.t 17 Zĳ die
zich heiligen en reinigen voor de
tuinenu achter

´
e

´
en in het midden,

die zwĳnenvlees etenv en dat wat
een gruwel is, zelfs het springen-
de knaagdier,w zĳ zullen allen te
zamen aan hun eind komen”, is de
uitspraak van Jehovah. 18 „En
wat hun werkenx en hun gedach-
teny betreft, ik kom om alle na-
ti

¨
en en talen bĳeen te brengen;z

en zĳ zullen moeten komen en
mĳn heerlĳkheid moeten zien.”a

19 „En ik wil een teken onder
hen stellenb en ik wil enkelen van
de ontkomenen zendennaar de na-
ti

¨
en,c [naar] T _arsis,d Pul en Lud,e

die de boog spannen, T _ubal en J _a-
van,f de verafgelegen eilanden,g

die geen bericht over mĳ heb-
ben gehoord noch mĳn heerlĳk-
heid hebben gezien;h en zĳ zullen
stellig over mĳn heerlĳkheid ver-
tellen onder de nati

¨
en.i 20 En

zĳ zullen werkelĳk al UW broe-
ders uit alle nati

¨
enj als een gave

aan Jehovah brengen,k op paar-
den en op wagens en op over-
dekte wagens en op muildieren
en op snellewĳfjeskamelen,l naar
mĳn heilige berg,m Jer _uzalem,”
heeft Jehovah gezegd, „net zoals
wanneer de zonen van _Isra

¨
el de

gave in een rein vat in het huis
van Jehovah brengen.”n

21 „En ook uit hen zal ik enke-
len nemenvoor de priesters, voor
de levieten”, heeft Jehovah ge-
zegd.

22 „Want net zoals de nieuwe
hemeleno en de nieuwe aardep die
ik maak, voor mĳn aangezicht be-
staan,”q is de uitspraak van Jeho-
vah, „zo zal UW nageslachtr en UW

naam blĳven bestaan.”s

23 „En het zal stellig geschie-
den dat van nieuwe maan tot
nieuwe maan en van sabbat tot
sabbat alle vlees zal komen om
zichvoormĳn aangezicht neer te
buigen”,t heeft Jehovah gezegd.
24 „En zĳ zullen werkelĳk naar
buiten gaan en de lĳken aan-
schouwen van de mannen die te-
genovermĳ overtredingen begin-
gen;u want de wormen zelf [die]
op hen [zĳn] zullen niet sterven
en hun vuur zelf zal niet uitge-
blust worden,v en zĳ moeten iets
weerzinwekkends voor alle vlees
worden.”w
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1 De woorden van Jerem _ia,a

de zoon van Hilk _ia, een van
de priesters die te _Anathothb in
het land van B _enjaminc waren;
2 tot wie het woord van Jehovah
kwam in de dagen van Jos _ia,d de
zoon van _Amon,e de koning van
J _uda, in het dertiende jaar van
zĳn regering.f 3 En het bleef ko-
men in de dagen van J _ojakim,g

de zoon van Jos _ia, de koning van
J _uda, tot de voltooiing van het elf-
de jaar van Zedek _ia,h de zoon van
Jos _ia, de koning van J _uda, totdat
Jer _uzalem in ballingschap ging in
de vĳfde maand.i

4 Het woord van Jehovah dan
kwamtot mĳ en luidde: 5 „Voor-
dat ik u in de buik vormde,j kende
ik u,k en voordat gĳ vervolgens uit
demoederschoot te voorschĳn zĳt
gekomen, heiligde ik u.l Tot pro-
feet voor de nati

¨
en heb ik u ge-

maakt.”

6 Maar ik zei: „Ach, o Soeve-
reine Heer Jehovah! Zie, ik weet
werkelĳk niet hoe ik moet spre-
ken,m want ik ben nog maar een
jongen.”n

7 Vervolgens zei Jehovah tot
mĳ: „Zeg niet: ’Ik ben maar een
jongen.’ Maar naar allen tot wie
ik u zal zenden, dient gĳ te gaan
en alles wat ik u zal gebieden,
dient gĳ te spreken.o 8 Wees
niet bevreesd vanwege hun ge-
zichten,p want ’ik ben met u omu
te bevrĳden’,q is de uitspraak van
Jehovah.”

9 Daarop stak Jehovah zĳn
hand uit en liet die mĳn mond
aanraken.r Toen zei Jehovah tot
mĳ: „Zie, ik heb mĳn woorden in
uwmond gelegd.s 10 Zie, ik heb
u op deze dag aangesteld over de
nati

¨
en en over de koninkrĳken,t

om uit te rukken en af te breken
en om te vernielen en omver te
halen,u om te bouwen en te plan-
ten.”v

11 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ en luidde:
„Wat ziet gĳ, Jerem _ia?”

Ik zei derhalve: „Een spruit van
een amandelboom zie ik.”

12 Vervolgens zei Jehovah tot
mĳ: „Gĳ hebt goed gezien, want
ik blĳf wakker over mĳn woord
om het ten uitvoer te brengen.”a

13 Het woord van Jehovah
kwam nu voor de tweede maal
tot mĳ en luidde: „Wat ziet gĳ?”

Ik zei derhalve: „Wat ik zie, is
een kookpot met wĳde opening,
die wordt aangeblazen, en zĳn
opening is van het noorden af-
[gekeerd].”

14 Hierop zei Jehovah tot mĳ:
„Vanuit het noorden zal de ramp-
spoed losbreken tegen alle bewo-
ners van het land.b 15 Want ’zie,
ik roep alle families der konink-
rĳken van het noorden’, is de uit-
spraak van Jehovah;c ’en zĳ zullen
stellig komen en ieder hun troon
plaatsen bĳ de ingang van de poor-
ten van Jer _uzalem,d en tegen al
haar muren rondom en tegen alle
steden van J _uda.e 16 En ik wil
mĳn oordelen over henuitspreken
wegens al hun slechtheid,f doordat
zĳ mĳ verlaten hebbeng en zĳ of-
ferrook blĳven brengen aan ande-
re godenh en zich blĳven neerbui-
gen voor de werken van hun eigen
handen.’i

17 En wat u betreft, gĳ dient
uw heupen te omgordenj en gĳ
moet opstaan en tot hen spreken
al wat ikzelf u gebied. Word niet
met enige verschrikking geslagen
vanwege hen,k opdat ik u niet met
verschrikking sla voor hun aange-
zicht. 18 Maar wat mĳ aangaat,
zie, ik heb u heden gemaakt tot
een versterkte stad en tot een
ĳzeren zuil en tot koperen mu-
renl tegen heel het land,m tegen-
over de koningen van J _uda, te-
genover haar vorsten, tegenover
haar priesters en tegenover het
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volk van het land.a 19 En zĳ zul-
len stellig tegen u strĳden, maar
zĳ zullen u niet overmeesteren,b

want ’ik ben met u’,c is de uit-
spraak van Jehovah, ’om u te be-
vrĳden’.”d

2 Het woord van Jehovah kwam
nu tot mĳe en luidde: 2 „Ga,

en gĳ moet ten aanhoren van Je-
r _uzalem uitroepen en zeggen: ’Dit
heeft Jehovah gezegd:f „Ik herin-
ner mĳ in uw geval nog heel goed
de liefderĳke goedheid van uw
jeugd,g de liefde toen gĳ verloofd
waart,h hoe gĳ mĳ achterna zĳt
gelopen in de wildernis, in een
land waar niet wordt gezaaid.i

3 _Isra
¨
el was iets heiligs voor Je-

hovah,j de eerste opbrengst voor
Hem.”’k ’Al wie het verslonden,
zouden schuld op zich laden.l

Niets dan rampspoed zou over
hen komen’, was de uitspraak van
Jehovah.”m

4 Hoort het woord van Jeho-
vah, o huis van J _akobn en al GIJ

families van het huis van _Isra
¨
el.o

5 Dit heeft Jehovah gezegd: „Wat
voor onrecht hebben UW vaderen
in mĳ gevonden,p zodat zĳ zich
ver van mĳ verwĳderd hebbenq en
zĳ de ĳdele afgod achterna bleven
lopenr en zelf tot ĳdelheid wer-
den?s 6 En zĳ hebben niet ge-
zegd: ’Waar is Jehovah, die ons op-
voerde uit het land Eg _ypte,t die
ons door de wildernis deed gaan,
door een land van woestĳnvlak-
tenu en kuilen, door een land zon-
der waterv en met diepe scha-
duw,w door een land waar geen
man doorheen trok en waarin
geen aardse mens woonde?’

7 En geleidelĳk bracht ik Unaar
een land van de boomgaard, om
de vrucht en de goede dingen er-
van te eten.x Maar GIJ zĳt er ge-
komen en hebt mĳn land veront-
reinigd, en mĳn eigen erfdeel hebt
GIJ tot iets verfoeilĳks gemaakt.y

8 Zelfs de priesters zeiden niet:
’Waar is Jehovah?’z En zelfs zĳ
die zich met de wet bezighouden,
kenden mĳ niet;a en de herders
zelf begingen overtredingen tegen
mĳ,b en zelfs de profeten profe-

teerden bĳ B _a
¨
al,a en degenen die

geen baat konden verschaffen, lie-
pen zĳ achterna.b

9 ’Daarom zal ik verder met
ulieden twisten’,c is de uitspraak
van Jehovah, ’en met de zonen
van UW zonen zal ik twisten.’d

10 ’Maar steekt over naar de
kustlanden der Kittietene en ziet.
Ja, zendt zelfs [boden] naar K _e-
darf en schenkt speciale aandacht
en ziet of er iets dergelĳks is ge-
schied.g 11 Heeft een natie go-
denh verruild, zelfs voor die wel-
ke geen goden zĳn?i Maar mĳn
eigen volk heeft mĳn heerlĳk-
heid verruild voor wat geen baat
kan verschaffen.j 12 Verstart
van ontzetting hierover, o GIJ he-
melen, en siddert van zeer gro-
te huivering,’ is de uitspraak van
Jehovah,k 13 ’want er zĳn twee
slechte dingen die mĳn volk heeft
gedaan: Mĳ, de bron van levend
water,l hebben zĳ verlaten,m om
zichzelf regenbakken uit te hou-
wen, gebroken regenbakken, die
het water niet kunnen houden.’

14 ’Is _Isra
¨
el een knecht,n of een

in het huisgezin geboren slaaf?
Waarom is hĳ tot plundering ge-
worden? 15 Tegen hem brullen
jonge leeuwen met manen;o ze
hebben hun stem laten weerklin-
ken.p En ze maakten zĳn land
voorts tot een voorwerp van ont-
zetting. Zĳn eigen steden zĳn in
brand gestoken, zodat er geen in-
woner is.q 16 Ja, zelfs de zonen
van Nofr en T _achpaness bleven u
de schedel afweiden.t 17 Is dit
niet hetgeen gĳ uzelf voorts hebt
aangedaan door Jehovah, uw God,
te verlatenu ten tĳde dat [hĳ] u
op de weg deed gaan?v 18 En
nu, wat voor belang zoudt gĳ heb-
ben bĳ de weg van Eg _ypte,w om
de wateren van S _ihorx te drinken?
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En wat voor belang zoudt gĳ heb-
ben bĳ de weg van Ass _yri

¨
e,a om

de wateren van de Rivier te drin-
ken? 19 Uw slechtheid dient u
te corrigerenb en uw eigen daden
van ontrouw dienen u terecht te
wĳzen.c Weet dan en zie dat het
iets slechts en bitters isd dat gĳ
Jehovah, uw God, hebt verlaten
en geen angst voor mĳ u [bekro-
pen heeft]’,e is de uitspraak van de
Soevereinef Heer, Jehovah der le-
gerscharen.

20 ’Want lang geleden heb ik
uw juk aan stukken gebroken;g ik
heb uw banden vaneengescheurd.
Maar gĳ hebt gezegd: „Ik zal niet
dienen”, want op elke hoge heuvel
en onder elke lommerrĳke boomh

hebt gĳ u met uitgespreide benen
neergelegd,i uzelf aan prostitutie
overgevend.j 21 En wat mĳ aan-
gaat, ik had u geplant als een uit-
gelezen rode wĳnstok,k in zĳn ge-
heel een waar zaad. Hoe zĳt gĳ
dan jegens mĳ veranderd in de
ontaarde [scheuten] van een uit-
heemse wĳnstok?’l

22 ’Maar ookal zoudt gĳ uwas-
sen met alkali en u grote hoe-
veelheden loog nemen,m uw dwa-
ling zou stellig een smet zĳn voor
mĳn aangezicht’,n is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah.
23 Hoe kunt gĳ zeggen: ’Ik heb
mĳ niet verontreinigd.o De B _a

¨
als

heb ik niet achternagelopen’?p Zie
uw weg in het dal.q Neem notavan
wat gĳ hebt gedaan. Een snelle,
jonge wĳfjeskameel die doelloos
heen en weer draaft op haar we-
gen; 24 een zebra,r gewend aan
de wildernis, die in de sterke be-
geerte van haar ziel de wind op-
snuift;s wie kan haar in haar paar-
tĳd keren? Allen die haar zoeken,
zullen zich niet behoeven af te
matten. In haar maand zullen ze
haar vinden. 25 Weerhoud uw
voet ervan barrevoets [te wor-
den], en uw keel van dorst.t Maar
gĳ hebt voorts gezegd: ’Het is ho-
peloos!u Neen, maar ik ben ver-
liefd geworden op vreemden,v en
hen zal ik achternalopen.’w

26 Als met de schaamte van een

dief wanneer hĳ betrapt wordt,
zo hebben die van het huis van
_Isra

¨
el zich beschaamd gevoeld,a

zĳ, hun koningen, hunvorsten en
hun priesters en hun profeten.b

27 Zĳ zeggen tot een boom: ’Gĳ
zĳt mĳnvader’,c en tot een steen:
’Gĳzelf hebt mĳ gebaard.’ Maar
mĳ hebben zĳ de nek toegekeerd
en niet het aangezicht.d En ten
tĳde van hun rampspoed zullen
zĳ zeggen: ’Sta toch op en red
ons!’e

28 Maar waar zĳn uw goden
die gĳ u gemaakt hebt?f Laten ze
opstaan indien ze u kunnen red-
den ten tĳde van uw rampspoed.g

Want als het getal van uw steden
zĳn uw goden geworden, o J _uda.h

29 ’Waarom blĳft gĳlieden met
mĳ twisten?i Waarom hebt GIJ al-
len overtredingen tegen mĳ be-
gaan?’,j is de uitspraak van Je-
hovah. 30 Tevergeefs heb ik UW

zonen geslagen.k Zĳ hebben geen
streng onderricht aanvaard.l UW

zwaard heeft UW profeten verslon-
den, gelĳk een leeuw die verderf
sticht.m 31 O geslacht, ziet zelf
het woord van Jehovah.n

Ben ik niets dan een wildernis
geworden voor _Isra

¨
elo of een land

van intense duisternis? Waar-
om hebben dezen, mĳn volk, ge-
zegd: ’Wĳ hebben rondgedoold.
Wĳ zullen niet meer tot u ko-
men’?p 32 Kan een maagd haar
sieraden vergeten, een bruid haar
borstbanden? Maar mĳn eigen
volk — zĳ hebben mĳ talloze da-
gen vergeten.q

33 Waarom, o vrouw, verbetert
gĳ uw weg ten einde liefde te zoe-
ken? Daarom hebt gĳ ook in slech-
te dingen uw wegen onderwezen.r

34 Ook zĳn in uw zomen de bloed-
sporen gevonden van de zielens

der onschuldige armen.t Niet bĳ
het inbreken heb ik ze gevonden,
maar [ze zĳn] op al deze.u
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35 Maar gĳ zegt: ’Ik ben on-
schuldig gebleven. Waarlĳk, zĳn
toorn heeft zich van mĳ afge-
wend.’a

Zie, ik ga met u in het gericht
omdat gĳ zegt: ’Ik heb niet gezon-
digd.’b 36 Waarom neemt gĳ het
als iets zeer onbetekenends op dat
gĳ uw weg verandert?c Ook over
Eg _ypte zult gĳ beschaamd wor-
den,d net als gĳ beschaamd werdt
overAss _yri

¨
e.e 37 Omdeze reden

ook zult gĳ uitgaan met uw han-
den op uw hoofd,f omdat Jehovah
de voorwerpen van uw vertrou-
wen heeft verworpen, en gĳ zult
er geen succes mee hebben.”

3 Men zegt: „Indien een man
zĳn vrouw wegzendt en zĳ

werkelĳk van hem weggaat en
[de vrouw] wordt van een andere
man, dient hĳ dan nog tot haar
terug te keren?”g

Is niet dat land beslist bezoe-
deld?h

„En gĳzelf hebt met veel met-
gezellen prostitutie bedreven,i en
zou er dan sprake zĳn van een te-
rugkeer tot mĳ?”,j is de uitspraak
van Jehovah. 2 „Sla uw ogen
op naar de veel betreden paden
en zie.k Waar zĳt gĳ al niet ver-
kracht?l Langs de wegen hebt gĳ
voor hen gezeten, als een Ara-
bier in de wildernis;m en gĳ blĳft
het land bezoedelen met uw da-
den van prostitutie en met uw
slechtheid.n 3 Daarom worden
overvloedige regenbuien ingehou-
den,o en er is zelfs geen lentere-
gen gekomen.p En het voorhoofd
van een vrouw die prostitutie be-
drĳft, hebt gĳ gekregen. Gĳ hebt
geweigerd u te schande gemaakt
te voelen.q 4 Hebt gĳ van nu af
tot mĳ geroepen: ’Mĳn Vader,r

gĳ zĳt de vertrouwde vriend van
mĳn jeugd!s 5 Dient men tot on-
bepaalde tĳd gebelgd te blĳven, of
voor altoos acht [op iets] te blĳ-
ven geven?’t Zie! Gĳ hebt gespro-
ken, en gĳ zĳt ermee voortgegaan
slechte dingen te doen en de over-
hand te krĳgen.”u

6 Voorts zei Jehovah tot mĳ

in de dagen van koning Jos _ia:a

„’Hebt gĳ gezien wat het ontrou-
we _Isra

¨
el heeft gedaan?b Zĳ gaat

op elke hoge bergc en onder elke
lommerrĳke boomd om daar pros-
titutie te bedrĳven.e 7 En na-
dat zĳ al deze dingen had ge-
daan, bleef ik zeggen dat zĳ toch
tot mĳ moest terugkeren, maar
zĳ keerde niet terug;f en J _uda
bleef naar haar eigen trouweloze
zuster kĳken.g 8 Toen ik dat nu
zag, ja, omdat het ontrouwe _Is-
ra

¨
el overspel had bedreven, zond

ik haar wegh en gaf haar toen
het certificaat van haar volledige
echtscheiding,i doch het trouwe-
loos handelende J _uda, haar zus-
ter, werd niet bevreesd, maar zĳ
ging zelf eveneens prostitutie be-
drĳven.j 9 En haar prostitutie
geschiedde wegens [haar] wufte
zienswĳze, en zĳ bleef het land
bezoedelenk en overspel bedrĳ-
ven met stenen en met bomen;l

10 en zelfs in weerwil van dit al-
les keerde haar trouweloze zus-
ter J _uda niet tot mĳ terug met
haar gehele hart,m maar slechts
bedrieglĳk’,n is de uitspraak van
Jehovah.”

11 En Jehovah zei verder tot
mĳ: „Het ontrouwe _Isra

¨
el heeft

getoond dat haar eigen ziel recht-
vaardiger is dan het trouweloos
handelende J _uda.o 12 Ga, en gĳ
moet deze woorden uitroepen
naar het noordenp en zeggen:

’„Keer toch terug, o afvallig _Is-
ra

¨
el”, is de uitspraak van Jeho-

vah.’q ’„Ik zal mĳn aangezicht niet
[toornig] op ulieden laten neer-
zien,r want ik ben loyaal”,s is de
uitspraak van Jehovah.’ ’„Ik zal
niet tot onbepaalde tĳd gebelgd
blĳven.t 13 Alleen, neem nota
van uw dwaling, want tegenover
Jehovah, uw God, hebt gĳ over-
tredingen begaan.u En gĳ hebt uw
wegen aanhoudend verstrooid tot
de vreemdenv onder elke lommer-
rĳke boom,w maar naar mĳn stem
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hebt gĳlieden niet geluisterd”, is
de uitspraak van Jehovah.’ ”

14 „Keert terug, o GIJ afvallige
zonen”,a is de uitspraak van Jeho-
vah. „Want ikzelf ben de echtge-
noot-eigenaar vanulieden gewor-
den;b en ik wil U nemen,

´
e

´
en uit

een stad en twee uit een fami-
lie, en ik wil U naar S _ion bren-
gen.c 15 En ik wil U herders ge-
ven naar mĳn hart,d en zĳ zullen
U stellig weiden met kennis en in-
zicht.e 16 En het moet geschie-
den dat GIJ tot velen zult worden
en stellig vrucht zult dragen in
het land in die dagen”, is de uit-
spraak van Jehovah.f „Men zal
niet meer zeggen: ’De ark des ver-
bonds van Jehovah!’,g noch zal ze
in het hart opkomen, noch zal men
zich haar herinnerenh of haar mis-
sen, en ze zal niet meer worden
gemaakt. 17 In die tĳd zal men
Jer _uzalem de troon van Jehovah
noemen;i en tot haar moeten alle
nati

¨
en bĳeengebracht wordenj tot

de naam van Jehovah te Jer _uza-
lem,k en zĳ zullen niet meer wan-
delen naar de verstoktheid van
hun slechte hart.”l

18 „In die dagen zullen zĳ wan-
delen, het huis van J _uda zĳde aan
zĳde met het huis van _Isra

¨
el,m en

te zamenn zullen zĳ komen uit
het land van het noorden naar het
land dat ik UW voorvaders als een
erfelĳke bezitting heb gegeven.o

19 En ikzelf heb gezegd: ’O hoe
ik ertoe overging u onder de zo-
nen te stellen en u het begeer-
lĳke land te geven,p de erfelĳke
bezitting van het sieraad van de
legerscharen der nati

¨
en!’ En ik

zei verder: ’„MĳnVader!”q zult GIJ

tot mĳ roepen, en GIJ zult U er
niet van afkeren mĳ te volgen.’
20 ’Waarlĳk, [zoals] een vrouw
haar metgezel trouweloos heeft
verlaten,r zo hebt GIJ, o huis van

_Isra
¨
el, trouweloos gehandeld je-

gens mĳ’,s is de uitspraak van Je-
hovah.”

21 Op de veel betreden paden
is een geluid gehoord, het ge-
ween, de smekingen van de zo-

nen van _Isra
¨
el. Want zĳ hebben

hun weg verdraaid;a zĳ hebben
Jehovah, hun God, vergeten.b

22 „Keert terug, GIJ afvallige
zonen.c Ik zal UW afvallige toe-
stand genezen.”d

„Hier zĳn wĳ! Wĳ zĳn tot u ge-
komen, want gĳ, o Jehovah, zĳt
onze God.e 23 Waarlĳk, zowel
de heuvels als het tumult op
de bergenf behoren tot bedrog.g

Waarlĳk, in Jehovah, onzeGod, is
de redding van _Isra

¨
el.h 24 Maar

het schandelĳke dingi zelf heeft
de moeizame arbeid van onze
voorvaders verteerd van onze
jeugd af, hun schapen en hun run-
deren, hun zonen en hun doch-
ters. 25 Wĳ leggen ons neer in
onze schaamtej en onze schan-
de blĳft ons bedekken,k want te-
gen Jehovah, onze God, hebben
wĳ gezondigd,l wĳ en onze vade-
ren, van onze jeugd af en tot op
deze dag,m en wĳ hebben de stem
van Jehovah, onze God, niet ge-
hoorzaamd.”n

4 „Indien gĳ zoudt willen te-
rugkeren, o _Isra

¨
el,” is de uit-

spraak van Jehovah, „moogt gĳ
zelfs tot mĳ terugkeren.o En in-
dien gĳ uw walgelĳkheden van-
wege mĳ zult wegdoen,p dan
zult gĳ niet als vluchteling gaan.
2 En [indien] gĳ stellig zult zwe-
ren:q ’Zo waar Jehovah leeft in
waarheid,r in gerechtigheid en in
rechtvaardigheid!’,s dan zullen de
nati

¨
en zich in hem werkelĳk zege-

nen en in hem zich beroemen.”t

3 Want dit heeft Jehovah ge-
zegd tot de mannen van J _uda
en tot Jer _uzalem: „Ploegt U be-
bouwbaar land en blĳft niet tus-
sen doorns zaaien.u 4 Laat U

voor Jehovah besnĳden en doet
weg de voorhuid van UW hart,v

GIJ mannen van J _uda en inwo-
ners van Jer _uzalem, opdat mĳn
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woede niet losbarst net als een
vuur en het stellig brandt zon-
der dat iemand blust, vanwege
de slechtheid van UW handelin-
gen.”a

5 Vertelt [het] in J _uda en ver-
kondigt [het] zelfs in Jer _uzalemb

en zegt [het] voort en blaast een
hoorn door heel het land.c Roept
luidkeels en zegt: „Verzamelt U

en laten wĳ in de versterkte ste-
den gaan.d 6 Heft een signaal
op in de richting van S _ion. Treft
voorzieningen om U in veiligheid
te stellen. Blĳft niet staan.” Want
een rampspoed breng ik aan uit
het noorden,e ja, een grote ineen-
storting. 7 Hĳ is opgerezen als
een leeuw uit zĳn struikgewas,f

en degene die de nati
¨
en in het

verderf stort, is uitgetrokken;g hĳ
is uitgegaan uit zĳn plaats om uw
land tot een voorwerp van ont-
zetting te maken. Uw eigen ste-
den zullen in puin vallen, zodat
er geen inwoner zal zĳn.h 8 Om-
gordt U hierom met zakken.i Slaat
U op de borst en jammert,j want
de brandende toorn van Jeho-
vah heeft zich niet van ons afge-
wend.k

9 „En het moet geschieden op
die dag”, is de uitspraak van Je-
hovah, „dat het hart van de ko-
ning zal vergaan,l alsook het hart
van de vorsten; en de priesters
zullen stellig met ontzetting ge-
slagen worden, en de profeten zelf
zullen verbaasd zĳn.”m

10 Toen zei ik: „Ach, o Soeve-
reine Heer Jehovah! Waarlĳk, gĳ
hebt dit volk en Jer _uzalem abso-
luut bedrogen,n door te zeggen:
’Vr

´
ede zal U ten deel vallen’,o en

het zwaard heeft helemaal tot aan
de ziel gereikt.”

11 In die tĳd zal tot dit volk
en tot Jer _uzalem gezegd worden:
„Er is een verschroeiende wind
van de veel betreden paden door
de wildernisp [op] de weg naar
de dochter van mĳn volk;q niet
om te wannen, noch om te zuive-
ren. 12 Ja, de volle wind komt
zelfs van deze tot mĳ. Nu zal

ikzelf ook tegen hen de oorde-
len uitspreken.a 13 Zie! Als re-
genwolken zal hĳ komen opzet-
ten en zĳn wagens zĳn als een
stormwind.b Zĳn paarden zĳn
sneller dan arenden.c Wee ons,
want wĳ zĳn met geweld geplun-
derd! 14 Was uw hart rein van
louter slechtheid, o Jer _uzalem,
opdat gĳ gered moogt worden.d

Hoe lang zullen uw verkeerde
gedachten in uw binnenste ver-
wĳlen?e 15 Want een stem ver-
telt uit Danf en verkondigt iets
schadelĳks uit het bergland van
_Efra

¨
ım.g 16 Vermeldt [het], ja,

aan de nati
¨
en. Verkondigt [het]

tegen Jer _uzalem.”

„Wachters komen uit een ver
land,h en tegen de steden van J _uda
zullen zĳ hun stem latenweerklin-
ken. 17 Als bewakers van het
open veld hebben zĳ zich aan alle
zĳden tegen haar opgesteld,i om-
dat ze zelfs tegen mĳ weerspan-
nig is geweest”,j is de uitspraak
van Jehovah. 18 „Uw gedrag en
uw handelingen — deze zullen u
vergoldenworden.k Dit is de ramp-
spoed over u, want die is bitter;
want hĳ heeft helemaal tot aan
uw hart gereikt.”

19 O mĳn ingewanden,mĳn in-
gewanden! Ik lĳd hevige smarten
aan de wanden van mĳn hart.l

Mĳn hart is onstuimig binnen in
mĳ.m Ik kan niet blĳven zwĳgen,
want hoorngeschal heeft mĳn ziel
gehoord, het alarmsignaal van
oorlog.n 20 Ineenstorting op in-
eenstorting is uitgeroepen, want
het gehele land is met geweld ge-
plunderd.o Plotseling zĳn mĳn
tenten met geweld geplunderd,p

in een ogenblik mĳn tentkleden.
21 Hoe lang zal ik het signaal blĳ-
ven zien, het hoorngeschal blĳ-
ven horen?q 22 Want mĳn volk
is dwaas.r Van mĳ hebben zĳ geen
notitie genomen.s Zĳ zĳn onwĳ-
ze zonen; en zĳ zĳn niet degenen
die verstand hebben.t Wĳs zĳn zĳ
om kwaad te doen, maar om goed

q Jer 6:1; r De 32:6; Jes 6:9; Jer 5:21; s Ho 5:4;

t Ho 4:14.
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te doen hebben zĳ feitelĳk geen
kennis.a

23 Ik zag het land, en zie! [het
was] leeg enwoest;b en naar de he-
mel, en zĳn licht was niet meer.c

24 Ik zag de bergen, en zie! ze
schudden, en de heuvels zelf wer-
den alle geschokt.d 25 Ik zag,
en zie! er was geen aardse mens,
en de vliegende schepselen van
de hemel waren alle gevlucht.e

26 Ik zag, en zie! de boomgaard
zelf was een wildernis, en de ste-
den ervan, die waren alle om-
vergehaald.f Hetwas vanwege Je-
hovah, vanwege zĳn brandende
toorn.

27 Want dit heeft Jehovah ge-
zegd: „Een verlaten woestenĳ zal
het gehele landworden,g en zal ik
niet een volslagen verdelging be-
werkstelligen?h 28 Hierom zal
het land treuren,i en de hemel bo-
ven zal stellig verduisterd wor-
den.j Het is omdat ik gesproken
heb, ik heb overwogen, en ik heb
geen spĳt gevoeld, noch zal ik
erop terugkomen.k 29 Wegens
het geluid van de ruiters en boog-
schutters is de gehele stad op de
loop.l Zĳ zĳn het struikgewas in-
gegaan, en in de rotsen hebben zĳ
zich begeven.m Elke stad is verla-
ten, en er is geen mens die erin
woont.”

30 Nu gĳ gewelddadig geplun-
derd zĳt, wat zult gĳ doen, daar
gĳ u in scharlaken placht te kle-
den, daar gĳ u met gouden siera-
den placht te tooien, daar gĳ uw
ogen met zwarte verf placht te
vergroten?n Het is tevergeefs dat
gĳ u mooi placht te maken.o Zĳ
die een zinnelĳk verlangen naar
[u] hebben, hebben u verworpen;
zĳ blĳven zelfs uw ziel zoeken.p

31 Want een stem als van een
zieke vrouw heb ik gehoord, de
benauwdheid als van een vrouw
die haar eerste kind baart,q de
stem van de dochter van S _ion,
die naar adem blĳft snakken. Zĳ
blĳft haar handpalmen uitbrei-
den:r „Wee mĳ toch, want mĳn
ziel is de doders moe!”s

5 Trekt rond in de straten van
Jer _uzalem en ziet toch en

weet, en zoekt zelf op haar open-
bare pleinen, of GIJ iemand kunt
vinden,a of er

´
e

´
en is die gerech-

tigheid oefent,b die getrouwheid
zoekt,c en ik zal haar vergeven.
2 Zelfs al zouden zĳ zeggen: „Zo
waar Jehovah leeft!”, zĳ zouden
daarmee bĳ niets anders dan leu-
gen zweren.d

3 O Jehovah, zĳn die ogen van
u niet op getrouwheid [gericht]?e

Gĳ hebt hen geslagen,f maar zĳ
werden niet ziek.g Gĳ hebt hen
uitgeroeid.h Zĳ hebben geweigerd
streng onderricht aan te nemen.i

Zĳ hebben hun aangezicht harder
gemaakt dan een steile rots.j Zĳ
hebben geweigerd terug te keren.k

4 Zelfs
´
ık had gezegd: „Waarlĳk,

zĳ zĳn van lage stand. Zĳ hebben
dwaas gehandeld, want zĳ hebben
de weg van Jehovah, het recht
van hun God, genegeerd.l 5 Ik
wil heengaan tot de groten en
met hen spreken,m want z

´
ı
´
j moe-

ten nota hebben genomen van de
weg van Jehovah, het recht van
hun God.n Waarlĳk, zĳzelf moe-
ten allen te zamen het juk heb-
benverbroken; zĳ moeten de ban-
den hebben vaneengescheurd.”o

6 Daarom heeft een leeuw uit
het woud hen geslagen, ja, een
wolf van de woestĳnvlakten blĳft
hen met geweld plunderen,p een
luipaard ligt op de loer bĳ hun ste-
den.q Ieder die daaruit gaat, wordt
aan stukken gescheurd. Want hun
overtredingen zĳn vele geworden;
hun daden van ontrouw zĳn tal-
rĳk geworden.r

7 Hoe kan ik u hierom nog ver-
geven? Uw eigen zonen hebben
mĳ verlaten en zĳ blĳven zwe-
rens bĳ wat geen God is.t En ik
bleef hen verzadigen,u maar zĳ
gingen ermee voort overspel te
bedrĳven,v en naar het huis van

l Jes 27:11; Jer 7:8; Ho 4:6; m Mal 2:7; n Mi 3:1;

o Ps 2:3; p Ps 104:20; Ze 3:3; q Ho 13:7; r Ezr 9:6;

Jes 59:12; Ez 23:19; s Joz 23:7; Jer 12:16; Am

8:14; Ze 1:5; t De 32:21; Jer 2:11; 1Kor 8:4; Ga

4:8; u Ez 16:49; Ho 13:6; v Ez 22:11.

HFDST. 4

a Mi 2:1

b Jes 24:19

Jer 9:10

c Jes 5:30

Jes 13:10

Ez 32:8

Jo
¨
e 2:31

Mt 24:29

d Jes 5:25

Ez 38:20

Na 1:5

Hab 3:6

e Jer 9:10

Ho 4:3

Ze 1:3

f De29:23

g 2Kr 36:21

Jes 6:11

Jer 12:11

Ez 33:28

h Le 26:32

Jer 10:22

Jer 12:11

Ez 11:13

i Jes 24:4

Ho 4:3

Jo
¨
e 1:10

j Jes 5:30

Jes 50:3

Jo
¨
e 2:2

Jo
¨
e 2:30

k Nu23:19

2Kon 23:26

Jes 43:13

Jes 46:10

Ez 24:14

l 2Kon 25:4

m Jes 2:19

Opb 6:15

n 2Kon 9:30

Ez 23:40

Opb 17:4

o Ez 23:26

p Jer 22:20

Klg 1:2

Opb 17:16

q Jer 6:24

1Th 5:3

r Jes 1:15

Klg 1:17

s Jer 45:3

Ez 23:47

�����������������������������

2ekolom

�����������������������������

HFDST. 5

a Ez 22:30

b Ge18:32

Ps 12:1

Ps 14:3

Ez 22:29

Am5:7

Mi 7:2

c Jes 59:4

d Jes 48:1

Jer 7:9

e 2Kr 16:9

Ps 101:6

f 2Kr 28:22

g Jes 1:5

Jes 9:13

Jer 2:30

h De28:21

i Ps 50:17

Jes 1:5

Jes 42:25

Jer 7:28

Ze 3:2

j Sp 21:29

Za 7:11

k Ez 3:7

JEREMIA 4:23–5:7 Verwerpen streng onderricht. Overspelers 968



een prostituee gaan zĳ in drom-
men. 8 Bronstige paarden, die
[sterke] teelballen hebben, zĳn
zĳ geworden. Zĳ hinniken ieder
naar de vrouw van hun metge-
zel.a

9 „Zou ik wegens deze dingen
geen rekenschap vragen?”, is de
uitspraak van Jehovah.b „Of zou
aan een natie als deze mĳn ziel
zich niet wreken?”c

10 „Komt tegen haar rĳen [wĳn-
stokken] op en veroorzaakt een
vernieling,d maar richt geen wer-
kelĳke verdelging aan.e Verwĳ-
dert haar welig tierende ranken,
want ze behoren niet aan Jeho-
vah.f 11 Want het huis van _Is-
ra

¨
el en het huis van J _uda heb-

ben beslist trouweloos jegens mĳ
gehandeld”, is de uitspraak van
Jehovah.g 12 „Zĳ hebben Jeho-
vah verloochend en zĳ blĳven zeg-
gen: ’Hĳ is er niet.h En over ons
zal geen rampspoed komen, en
noch zwaard noch hongersnood
zullen wĳ zien.’i 13 En de pro-
feten zelf worden tot wind, en
het woord is niet in hen.j Z

´
o zal

hun worden gedaan.”

14 Daarom, dit heeft Jehovah,
de God der legerscharen, ge-
zegd: „Omdat gĳlieden dit woord
spreekt, ziet, ik maak mĳn woor-
den in uw mond tot vuur,k en dit
volk zal [als] stukken hout zĳn,
en het zal hen stellig verslinden.”l

15 „Ziet, ik breng over ulie-
den een natie uit een ver [land],m

o huis van _Isra
¨
el”, is de uitspraak

van Jehovah. „Het is een besten-
dige natie.n Het is een natie van
weleer, een natie waarvan gĳ de
taal niet kent, en gĳ kunt niet
[met begrip] horen wat zĳ spre-
ken. 16 Hun pĳlkoker is als een
open grafstede; allen zĳn zĳ ster-
ke mannen.o 17 Zĳ zullen ook
stellig uw oogst en uw brood op-
eten.p De mannen zullenuw zonen
en uw dochters opeten. Zĳ zullen
uw schapen en uw runderen op-
eten. Zĳ zullen uw wĳnstok en
uw vĳgenboom opeten.q Zĳ zul-

len uw versterkte steden waar-
op gĳ vertrouwt, met het zwaard
vergruizelen.”

18 „En zelfs in die dagen”, is
de uitspraak van Jehovah, „zal ik
geen verdelging van ulieden be-
werkstelligen.a 19 En het moet
geschieden dat GIJ zult zeggen:
’Ten gevolge waarvan heeft Jeho-
vah, onze God, ons dit alles aan-
gedaan?’b En gĳ moet tot hen
zeggen: ’Net als GIJ mĳ hebt ver-
laten en een buitenlandse god in
UW land zĳt gaan dienen, zo zult
GIJ vreemden dienen in een land
dat niet het UWE is.’ ”c

20 Vertelt dit in het huis van J _a-
kob en verkondigt het in J _uda, en
zegt: 21 „Hoort dit toch, o on-
wĳs volk dat zonder hart is:d Zĳ
hebben ogen, maar zĳ kunnen niet
zien;e zĳ hebben oren, maar zĳ
kunnen niet horen.f 22 ’Vreest
GIJ zelfs mĳ niet’,g is de uitspraak
van Jehovah, ’of krimpt GIJ zelfs
wegens mĳ niet van pĳn ineen,h

die het zand tot grens voor de zee
heb gesteld, een voor onbepaalde
tĳd durend voorschrift dat ze niet
kan overschrĳden? Ofschoon haar
golven deinen, vermogen ze toch
niets, en [ofschoon] ze wel onstui-
mig worden, kunnen ze het toch
niet overschrĳden.i 23 Maar d

´
ıt

volk heeft een weerbarstig en
weerspannig hart gekregen; zĳ
zĳn afgeweken en blĳven hun weg
gaan.j 24 Maar zĳ hebben niet
in hun hart gezegd: „Laten wĳ
toch Jehovah, onze God, vrezen,k

die de stortregen en de herfstre-
gen en de lenteregen geeft op hun
tĳd,l die voor ons zelfs de voorge-
schreven weken van de oogst be-
hoedt.”m 25 UWeigen dwalingen
hebben deze dingen afgewend en
UWeigen zonden hebbenU het goe-
de onthouden.n

26 Want onder mĳn volk zĳn
goddelozen gevonden.o Zĳ blĳven
loeren, zoals wanneer vogelvan-
gers ineenduiken.p Zĳ hebben een

n De 28:23; Ps 107:17; Jer 3:3; o Ez 22:6; p Ps
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verderfelĳke [val] gezet. Mensen
vangen zĳ. 27 Zoals een kooi vol
vliegende schepselen is, zo zĳn
hun huizen vol bedrog.a Daarom
zĳn zĳ groot geworden en ver-
werven zĳ rĳkdom.b 28 Zĳ zĳn
vet geworden;c zĳ zĳn glanzend
geworden. Zĳ hebben ook in slech-
te dingen de maat overschreden.
Geen enkel rechtsgeding hebben
zĳ bepleit,d zelfs niet het rechts-
geding van de vaderloze jongen,e

zodat zĳ succes konden beha-
len;f en voor het recht van de ar-
men hebben zĳ het niet opgeno-
men.’ ”

29 „Zou ik wegens deze din-
gen geen rekenschap vragen,” is
de uitspraak van Jehovah, „of
zou aan een natie als deze mĳn
ziel zich niet wreken?g 30 Een
ontzettende toestand, ja, iets af-
schuwelĳks, heeft zich voorge-
daan in het land:h 31 De profe-
ten zelf profeteren werkelĳk op
grond van de leugen;i en wat de
priesters betreft, zĳ gaan met
al hun macht onderwerpen.j En
mĳn eigen volk heeft [het] graag
zo gehad;k en wat zult gĳlieden
bĳ de afloop ervan doen?”l

6 Stelt U in veiligheid, o GIJ zo-
nen van B _enjamin, uit het

midden van Jer _uzalem; en blaast
in Tek _oam op de hoorn.n En doet
boven Beth-Hakk _eremo een vuur-
signaal opstĳgen; want r

´
amp-

spoed heeft neergezien uit het
noorden, ja, een grote ineenstor-
ting.p 2 De dochter van S _ion
heeft inderdaad op een lieflĳke en
verwende vrouw geleken.q 3 Tot
haar nu kwamen de herders en
hun kudden. Tegen haar sloegen
zĳ rondom [hun] tenten op.r Zĳ
hebben ieder hun eigen gedeelte
afgegraasd.s 4 Tegen haar heb-
ben zĳ de oorlog geheiligd:t „Staat
op en laten wĳ oprukken op de
middag!”u

„Wee ons, want de dag heeft
zich geneigd, want de avondscha-
duwen blĳven langer worden!”

5 „Staat op en laten wĳ opruk-

ken in de nacht en haar woonto-
rens verderven.”a

6 Want dit heeft Jehovah der
legerscharen gezegd: „Kapt houtb

en werpt tegen Jer _uzalem een be-
legeringsdam op.c Ze is de stad
waaraan rekenschap gevraagd
moet worden.d Ze is niets dan
verdrukking in haar midden.e

7 Zoals een regenbak zĳn wa-
ter koel houdt, zo heeft zĳ haar
slechtheid koel gehouden. Ge-
weld en plundering worden in
haar gehoord;f ziekte en plaag
zĳn voortdurend voor mĳn aan-
gezicht. 8 Laat u corrigeren,g

o Jer _uzalem, opdat mĳn ziel zich
niet vol afkeer van u afwendt;h

opdat ik u niet maak tot een ver-
laten woestenĳ, een onbewoond
land.”i

9 Dit heeft Jehovah der leger-
scharen gezegd: „Zĳ zullen zon-
der mankeren het overblĳfsel van
_Isra

¨
el nalezen net als een wĳn-

stok.j Ga er met uw hand weer
over als een druivenlezer over de
wĳnranken.”

10 „Tot wie zal ik spreken en
[wie] waarschuwen, opdat zĳ ho-
ren? Zie! Hun oor is onbesneden,
zodat zĳ geen aandacht kunnen
schenken.k Zie! Zelfs het woord
van Jehovah is hun tot een smaad
geworden,l zĳ kunnen daarin geen
behagen scheppen.m 11 En van
de woede van Jehovah ben ik vol
geworden. Ik heb mĳ afgemat door
mĳ in te houden.”n

„Giet [ze] tegelĳkertĳd uit over
het kind op de straato en over
de intieme groep van jonge man-
nen; want zĳ zullen ook gevan-
gen worden, een man met zĳn
vrouw, een grĳsaard met iemand
wiens dagen hun volle duur heb-
ben bereikt.p 12 En hun hui-
zen zullen stellig aan anderen
tot bezit worden gegeven, de vel-
den en de vrouwen tegelĳker-
tĳd.q Want ik zal mĳn hand uit-
strekken tegen de bewoners van
het land”, is de uitspraak van Je-
hovah.r

13 „Want van de geringste on-
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der hen tot zelfs de grootste on-
der hen maakt iedereen zich on-
rechtvaardige winst;a en van de
profeet tot zelfs de priester han-
delt ieder bedrieglĳk.b 14 En zĳ
trachten de breuk van mĳn volk
oppervlakkig te genezenc door
te zeggen: ’Er is vrede! Er is
vrede!’, terwĳl er geen vrede is.d

15 Voelden zĳ zich beschaamd
omdat het iets verfoeilĳks was
wat zĳ hadden gedaan?e In de
eerste plaats voelen zĳ zich vol-
strekt niet beschaamd; in de twee-
de plaats zĳn zĳ niet eens te we-
ten gekomen wat het betekent
zich te schande gemaakt te voe-
len.f Daarom zullen zĳ vallen on-
der de vallenden;g ten tĳde dat
ik hun rekenschap moet vragen,
zullen zĳ struikelen”, heeft Jeho-
vah gezegd.

16 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Staat stil op de wegen en ziet
en vraagt naar de paden van wel-
eer, waar toch de goede weg is,h

en wandelt daaropi en vindt rust
voor UW ziel.”j Maar zĳ bleven
zeggen: „Wĳ zullen niet wande-
len.”k 17 „En ik verwekte over
U wachters:l ’Schenkt aandacht
aan het geschal van de hoorn!’ ”m

Maar zĳ bleven zeggen: „Wĳ zul-
len geen aandacht schenken.”n

18 „Daarom, hoort, o GIJ nati
¨
en!

En weet, o gĳ vergadering, wat
er onder hen zal zĳn. 19 Luis-
ter, o aarde! Zie, ik breng ramp-
spoed over dit volko als de vrucht
van hun gedachten,p want aan
mĳn eigen woorden hebben zĳ
geen aandacht geschonken; en
mĳnwet—ook die bleven zĳ ver-
werpen.”q

20 „Wat kanhet mĳ schelen dat
gĳ zelfs geurige hars uit Sch _ebar

brengt en het goede riet uit het
verre land? UW volledige brand-
offers strekken niet tot welgeval-
len,s en zelfs UW slachtoffers zĳn
mĳ niet aangenaam geweest.”t

21 Daarom, dit heeft Jehovah ge-
zegd: „Zie, ik leg voor dit volk
struikelblokken,u en zĳ zullen
er stellig over struikelen, vaders

en zonen te zamen; de buur en
zĳn metgezel — zĳ zullen om-
komen.”a

22 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Zie! Een volk komt uit het land
van het noorden, en een grote
natie zal worden gewekt van de
meest afgelegen streken der aar-
de.b 23 Naar de boog en de werp-
spies zullen zĳ grĳpen.c Het is een
wreed [volk], en zĳ zullen geen
medelĳden hebben. Hun stem al-
leen al zal weerklinken net als de
zee,d en op paarden zullen zĳ rĳ-
den.e Het is in slagorde geschaard
als een krĳgsman tegen u, o doch-
ter van S _ion.”f

24 Wĳ hebben het bericht er-
over gehoord. Onze handen zĳn
slap geworden.g Niets dan be-
nauwdheid heeft ons aangegre-
pen, wee

¨
en als van een baren-

de vrouw.h 25 Ga niet uit in het
veld en loop zelfs niet op de weg;
want daar is het zwaard dat aan
de vĳand behoort, er is schrik
rondom.i 26 O dochter van mĳn
volk, omgord u met de zakj en
wentel u in de as.k Maak uw rouw
als die over een enige [zoon], de
weeklacht van bitterheid;l want
plotseling zal de gewelddadige
plunderaar over ons komen.m

27 „Ik heb u tot een metaal-
toetser gesteld onder mĳn volk,
iemand die een grondig onder-
zoek instelt; en gĳ zult nota ne-
men en gĳ moet hun weg on-
derzoeken.n 28 Zĳ allen zĳn de
meest onhandelbaremensen,o die
als lasteraars rondgaanp — ko-
per en ĳzer. Zĳ zĳn allen verder-
felĳk.q 29 De blaasbalgr is ver-
zengd. Uit het vuur ervan [komt]
lood.s Men is eenvoudig voor niets
door en door blĳven louteren, en
de slechten zĳn niet afgeschei-
den.t 30 Verworpen zilver zal
men hen stellig noemen,u want
Jehovah heeft hen verworpen.”v
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7 Het woord dat van Jehovah
tot Jerem _ia kwam, luidde:

2 „Ga in de poort van het huis
van Jehovah staan, en gĳ moet
daar dit woord uitroepen,a en gĳ
moet zeggen: ’Hoort het woord
van Jehovah, GIJ allen van J _uda,
die door deze poorten binnen-
treedt om U neer te buigen voor
Jehovah. 3 Dit heeft Jehovah
der legerscharen, de God van _Is-
ra

¨
el, gezegd: „Maakt UW wegen

en UW handelingen goed en ik wil
ulieden op deze plaats verblĳf la-
ten houden.b 4 Stelt UW vertrou-
wen niet in bedrieglĳke woor-
den,c doordat GIJ zegt: ’De tempel
van Jehovah, de tempel van Jeho-
vah, de tempel van Jehovah zĳn
zĳ!’ 5 Want indien GIJ UW wegen
en UW handelingen beslist goed
zult maken, indien GIJ beslist ge-
rechtigheid zult betrachten tus-
sen een man en zĳn metgezel,d

6 indien GIJ inwonende vreemde-
ling, vaderloze jongen en weduwe
niet zult verdrukkene en geen on-
schuldig bloed zult vergieten op
deze plaatsf en geen andere goden
achterna zult lopen, U tot ramp-
spoed,g 7 zal ik, op mĳn beurt,
U stellig op deze plaats verblĳf la-
ten houden, in het land dat ik UW

voorvaders gegeven heb, van on-
bepaalde tĳd, ja, tot onbepaalde
tĳd.” ’ ”h

8 „Ziet, GIJ stelt UW vertrouwen
in bedrieglĳke woorden — het zal
stellig niets baten.i 9 Wat? Ste-
len,j moordenk en overspel ple-
genl en vals zwerenm en offerrook
aan B _a

¨
al brengenn en andere go-

den achternalopen die GIJ niet ge-
kend hadto — 10 en moet GIJ

voormĳn aangezicht komen staan
in dit huis waarover mĳn naam is
uitgeroepenp en moet GIJ zeggen:
’Wĳ zullen stellig bevrĳd worden’,
terwĳl GIJ al deze verfoeilĳkheden
doet? 11 Is dit huis waarover
mĳn naam is uitgeroepen,q in UW

ogen niet meer dan een rovershol
geworden?r Ziet, ook ikzelf heb
[het] gezien”, is de uitspraak van
Jehovah.s

12 „’Maar gaat nu naar mĳn
plaats die in S _ilo was,a waar ik
mĳnnaameerst verblĳf heb doen
houden,b en ziet wat ik daarmee
heb gedaan wegens de slechtheid
vanmĳnvolk _Isra

¨
el.c 13 Ennu,

omdat GIJ al deze werken bleeft
doen’, is de uitspraak van Jeho-
vah, ’en ik tot U bleef spreken,
vroeg op zĳnde en sprekende,d

maar GIJ niet hebt geluisterd,e en
ik U bleef roepen, maar GIJ niet
hebt geantwoord,f 14 wil ik ook
met het huis waarover mĳn naam
is uitgeroepen,g waarop GIJ ver-
trouwt,h en met de plaats die ik
aan U en aan UW voorvaders heb
gegeven, net zo doen als ik met
S _ilo heb gedaan.i 15 En ik wil U

vanvoor mĳn aangezicht wegwer-
pen,j net zoals ik al UW broeders,
het gehele nageslacht van _Efra

¨
ım,

weggeworpen heb.’k

16 En wat u betreft, bid niet
ten behoeve van dit volk, en hef
ten behoeve van hen geen sme-
kend geroep of gebed op en smeek
mĳ niet dringend,l want ik zal
niet naar u luisteren.m 17 Ziet
gĳ niet wat zĳ doen in de ste-
den van J _uda en op de straten
van Jer _uzalem?n 18 De zonen
rapen sprokkelhout bĳeen en de
vaders steken het vuur aan en
de vrouwen kneden meeldeeg om
offerkoeken te maken voor de ’ko-
ningin des hemels’;o en er wor-
den drankoffers uitgegotenp voor
andere goden, ten einde mĳ te
krenken.q 19 ’Ben ik het die zĳ
krenken?’, is de uitspraak van Je-
hovah.r ’Doen zĳ het zichzelf niet
aan, tot beschaming van hun aan-
gezicht?’s 20 Daarom, dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah ge-
zegd: ’Zie! Mĳn toorn en mĳn
woede worden over deze plaats
uitgegoten,t over mens en over
huisdier, en over het geboomte
van het veldu en over de vrucht
van de bodem; en ze moet branden
en zal niet worden uitgeblust.’v
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21 Dit heeft Jehovah der leger-
scharen, de God van _Isra

¨
el, ge-

zegd: ’Voegt die volledige brand-
offers van U bĳ UW slachtoffers
en eet vlees.a 22 Want ik heb
niet met UW voorvaders gespro-
ken, noch heb ik hun een ge-
bod gegeven, ten dage dat ik hen
uit het land Eg _ypte voerde, inza-
ke volledig brandoffer en slacht-
offer.b 23 Maar dit woord heb
ik hun geboden, door te zeggen:
„Gehoorzaamt mĳn stemc en ik
wil UW God wordend en G

´
I
´
J zult

mĳnvolk worden; en GIJ moet heel
de weg bewandelene die ik U ge-
bieden zal, opdat het U goed moge
gaan.” ’f 24 Doch zĳ luisterden
niet, noch neigden zĳ hun oor,g

maar zĳ gingen wandelen in de
raadslagen [en] in de verstokt-
heid van hun slechte hart,h zodat
zĳ zich achterwaarts begaven en
niet voorwaarts,i 25 van de dag
af dat UW voorvaders uit het land
Eg _ypte zĳn getrokken tot op deze
dag;j en ik bleef tot U zenden al
mĳn knechten, de profeten, dage-
lĳks vroeg op zĳnde en [hen] zen-
dende.k 26 Doch zĳ luisterden
niet naar mĳ en zĳ neigden hun
oor niet,l maar zĳ bleven hun nek
verharden.m Zĳ handelden nog er-
ger dan hun voorvaders!n

27 En gĳ moet al deze woor-
den tot hen spreken,o maar zĳ zul-
len niet naar u luisteren; en gĳ
moet tot hen roepen,maar zĳ zul-
len u niet antwoorden.p 28 En
gĳ moet tot hen zeggen: ’Dit is de
natie waarvan de mensen de stem
van Jehovah, haar God, niet heb-
ben gehoorzaamdq en geen streng
onderricht hebben aanvaard.r De
getrouwheid is vergaan, en ze is
afgesneden uit hun mond.’s

29 Scheer uw onafgesneden
haar af en werp [het] weg,t en
hef op de kale heuvels een klaag-
lied aan,u want Jehovah heeft
het geslacht waarop hĳ verbol-
gen is,v verworpenw en zal [het]
in de steek laten. 30 ’Want de
zonen van J _uda hebben gedaan
wat kwaad is in mĳn ogen’, is de
uitspraak van Jehovah. ’Zĳ heb-

ben hun walgelĳkheden geplaatst
in het huis waarover mĳn naam is
uitgeroepen, om het te verontrei-
nigen.a 31 En zĳ hebben de hoge
plaatsen van T _ofethb gebouwd, dat
in het dal van de zoon van H _in-
nomc ligt, om hun zonen en hun
dochters in het vuur te verbran-
den,d iets wat ik niet geboden had
en wat in mĳn hart niet was opge-
komen.’e

32 ’Daarom, zie! er komen da-
gen’, is de uitspraak van Jeho-
vah, ’dat men het niet meer T _ofeth
en het dal van de zoon van H _in-
nom zal heten, maar het dal van
het doden;f en men zal in T _ofeth
moeten begraven zonder dat er ge-
noeg plaats is.g 33 En de dode li-
chamen van dit volk moeten tot
voedsel worden voor de vliegende
schepselen van de hemel en voor
de dieren der aarde, zonder dat
iemand [ze] doet beven.h 34 En
ik wil uit de steden van J _uda en
uit de straten van Jer _uzalem doen
ophouden de stem van uitbundige
vreugde en de stem van verheu-
ging, de stemvan de bruidegomen
de stem van de bruid;i want het
land zal tot niets dan eenverwoes-
te plaats worden.’ ”j

8 „In die tĳd”, is de uitspraak
van Jehovah, „zal men ook de

beenderen van de koningen van
J _uda en de beenderen van zĳn
vorsten en de beenderen van de
priesters en de beenderen van de
profeten en de beenderen van de
inwoners van Jer _uzalem uit hun
graven halen.k 2 En men zal ze
werkelĳk uitspreidenvoor de zon
en voor de maan en voor het ge-
hele heerleger des hemels, die zĳ
hebben liefgehad en die zĳ heb-
ben gediend en die zĳ achterna
hebben gelopenl en die zĳ heb-
ben gezocht en waarvoor zĳ zich
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hebben neergebogen.a Ze zullen
niet bĳeengezameld noch begra-
ven worden. Tot mest op de op-
pervlakte van de aardbodem zul-
len ze worden.”b

3 „En de dood zal stellig bo-
ven het leven verkozen wordenc

door het gehele overblĳfsel van
hen die overblĳvenvan deze slech-
te familie in alle plaatsen van de
overgeblevenen, waarheen ik hen
stellig verdreven zal hebben”,d is
de uitspraak van Jehovah der le-
gerscharen.

4 „En gĳ moet tot hen zeggen:
’Dit heeft Jehovah gezegd: „Zal
men vallen en niet weer opstaan?e

Indien de een zou terugkeren, zal
dan ook de ander niet terugke-
ren?f 5 Waarom is dit volk, Je-
r _uzalem, ontrouw met een besten-
dige ontrouw? Zĳ hebben zich
vastgeklampt aan bedriegerĳ;g zĳ
hebben geweigerd terug te keren.h

6 Ik heb aandacht geschonkeni en
ik bleef luisteren.j Het was niet
juist, zoals zĳ bleven spreken. Er
was geen mens die berouw had
over zĳn slechtheid,k zodat hĳ zei:
’Wat heb ik gedaan?’ Ieder keert
terug tot de populaire weg,l ge-
lĳk een paard dat zich stort in de
strĳd. 7 Zelfs de ooievaar aan
de hemel — die kent heel goed
zĳn bestemde tĳden;m en de tor-
telduifn en de gierzwaluw en de
zanglĳster — die nemen heel goed
de tĳd van hun aankomst in acht.
Maar wat mĳn volk betreft, zĳ
hebbenhet recht van Jehovah niet
leren kennen.” ’o

8 ’Hoe kunt gĳlieden zeggen:
„Wĳ zĳn wĳs, en de wet van
Jehovah is bĳ ons”?p Waarlĳk,
ziet, de leugenstiftq van de secre-
tarissen heeft niets dan leugen
voortgebracht. 9 De wĳzen zĳn
beschaamd geworden.r Zĳ zĳnver-
schrikt geworden en zullen gevan-
gen worden. Ziet! Zĳ hebben Je-
hovah’s w

´
o

´
ord verworpen, en wat

voor wĳsheid hebben zĳ dan?s

10 Daarom zal ik hun vrouwen
aan andere mannen geven, hun
velden aan hen die in bezit ne-

men;a want van de geringste tot
zelfs de grootste maakt iedereen
onrechtvaardige winst;b van de
profeet tot zelfs de priester han-
delt ieder bedrieglĳk.c 11 En zĳ
trachten de breuk van de dochter
van mĳn volk oppervlakkig te ge-
nezend door te zeggen: „Er is vre-
de! Er is vrede!”, terwĳl er geen
vrede is.e 12 Voelden zĳ zich be-
schaamd omdat zĳ zelfs wat ver-
foeilĳk was hadden gedaan?f In de
eerste plaats konden zĳ zich vol-
strekt niet beschaamd voelen; in
de tweede plaats wisten zĳ niet
eens wat het betekent zich te
schande gemaakt te voelen.g

Daarom zullen zĳ vallen onder
de vallenden. Ten tĳde dat er aan-
dacht aan henwordt geschonken,h

zullen zĳ struikelen’, heeft Jeho-
vah gezegd.i

13 ’Bĳ het inzamelen zal ik hen
aan hun eind doen komen’, is de
uitspraak van Jehovah.j ’Er zullen
geen druiven aan dewĳnstok zĳnk

en er zullen geen vĳgen aan de vĳ-
genboom zĳn en het loof zelf zal
stellig verwelken. En datgene wat
ik hun geef, zal aan hen voorbĳ-
gaan.’ ”

14 „Waarom zitten wĳ stil? Ver-
zamelt U, en laten wĳ de ver-
sterkte steden binnengaanl en
daar zwĳgen. Want Jehovah, onze
God, heeft ons zelf tot zwĳgen ge-
brachtm en hĳ geeft ons gifwater
te drinken,n omdat wĳ tegen Je-
hovah hebben gezondigd. 15 Er
werd gehoopt op vrede,maar niets
goeds [is er gekomen];o op een
tĳd van genezing, maar ziet! ver-
schrikking!p 16 Vanuit Danq is
het snuiven van zĳn paarden ge-
hoord. Op het geluid van het hin-
niken van zĳn hengsten is het ge-
hele land gaan schudden.r En ze
komen enverteren het land en dat
wat het vult, de stad en haar in-
woners.”

17 „Want ziet, ik zend onder U

slangen, giftige slangen,s die niet
te bezweren zĳn,t en ze zullen U

stellig bĳten”, is de uitspraak van
Jehovah.
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18 Een ongeneeslĳke droefheid
is in mĳ opgekomen.a Mĳn hart is
ziek. 19 Zie, daar is het geluid
van het hulpgeschreeuw van de
dochter van mĳn volk uit een ver
land:b „Is Jehovah niet in S _ion?c

Of is haar koning niet in haar?”d

„Waarom hebben zĳ mĳ ge-
krenkt met hun gehouwen beel-
den, met hun ĳdele buitenlandse
goden?”e

20 „De oogst is voorbĳ, de zo-
mer ten einde; maar wat ons be-
treft, wĳ zĳn niet gered!”f

21 Om de breukg van de doch-
ter van mĳn volk ben ik verbrĳ-
zeld geworden.h Ik ben bedroefd
geworden. Volslagen ontzetting
heeft mĳ aangegrepen.i 22 Is er
geen balsem in G _ilead?j Of is er
geen heelmeester daar?k Waarom
is dan het herstell van de dochter
van mĳn volk niet tot stand ge-
komen?m

9 O dat mĳn hoofd water ware,
en dat mĳn ogen een bron

van tranen waren!n Dan kon ik
dag en nacht wenen omde versla-
genen van de dochter van mĳn
volk.o

2 O dat ik in de wildernis een
nachtverblĳf voor reizigers had!p

Dan zou ik mĳn volk verlaten
en van hen weggaan, want allen
zĳn zĳ overspelers,q een plechti-
ge vergadering van mensen die
trouweloos handelen;r 3 en zĳ
spannen huntong als hun boog in
leugen,s maar niet tot getrouw-
heid zĳn zĳ machtig gebleken in
het land.

„Want van kwaad tot kwaad
zĳn zĳ voortgegaan, en zelfs mĳ
hebben zĳ genegeerd”,t is de uit-
spraak van Jehovah.

4 „Neemt U in acht, ieder voor
zĳn eigen metgezel,u en stelt UW

vertrouwen op geen enkele broe-
der.v Want zelfs iedere broeder
zou beslist verdringen,w en iede-
re metgezel zelf zou slechts als
een lasteraar rondgaan,x 5 en
zĳ blĳven lichtvaardig handelen,
een ieder met zĳn metgezel;y en

zĳ spreken in het geheel geen
waarheid. Zĳ hebben hun tong ge-
leerd leugen te spreken.a Zĳ heb-
ben zich afgemat enkel met ver-
keerd doen.b

6 Uw zitten is te midden van
bedrog.c Door bedrog hebben zĳ
geweigerd mĳ te kennen”,d is de
uitspraak van Jehovah.

7 Daarom, dit heeft Jehovah
der legerscharen gezegd: „Zie, ik
smelt hen, en ik moet hen onder-
zoeken,e want hoe zal ik anders
handelen wegens de dochter van
mĳn volk?f 8 Hun tong is een
moordende pĳl.g Bedrog heeft ze
gesproken. Met zĳn mond blĳft
[iemand] van vrede spreken met
zĳn eigen metgezel, maar in zĳn
binnenste legt hĳ zĳn hinder-
laag.”h

9 „Zou ik hunwegens deze din-
gen geen rekenschap vragen?”,
is de uitspraak van Jehovah. „Of
zou aan een natie als deze mĳn
ziel zich niet wreken?i 10 Over
de bergen zal ik een geween en
een jammerklacht aanheffen,j en
over de weidegronden van de wil-
dernis een klaaglied; want ze zul-
len verbrand zĳn,k zodat er geen
mens doortrekt en menwerkelĳk
het geluidvanvee niet zal horen.l

Zowel het vliegende schepsel des
hemels als het gedierte zullen
weggevlucht zĳn; ze zullen ver-
dwenen zĳn.m 11 En ik wil Je-
r _uzalem maken tot steenhopen,n

het hol van jakhalzen;o en de ste-
den van J _uda zal ik maken tot
eenverlatenwoestenĳ, zonder in-
woner.p

12 Wie is de man die wĳs is,
dat hĳ dit kan verstaan, ja, de-
gene tot wie de mond van Jeho-
vah gesproken heeft, dat hĳ het
kan vertellen?q Op grond waar-
van zou het land werkelĳk ver-
gaan, werkelĳk verbrand worden
als de wildernis zonder dat er
iemand doortrekt?”r
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13 En Jehovah zei toen: „Om-
dat zĳ mĳn wet die ik hun had
voorgelegd verlaten hebben, en
[omdat] zĳ mĳn stem niet heb-
ben gehoorzaamd en er niet naar
hebben gewandeld,a 14 maar zĳ
blevenwandelen naar de verstokt-
heid van hun hartb en achter de
Ba

¨
alsbeelden aan,c waarover hun

vaderen hen hadden onderwezen;d

15 daarom, dit heeft Jehovah der
legerscharen, de God van _Isra

¨
el,

gezegd: ’Zie, ik doe hen, dat wil
zeggen dit volk, alsem eten,e en
ik wil hen gifwater doen drinken;f

16 en ik wil hen verstrooien on-
der de nati

¨
en die noch zĳ noch

hun vaderen hebben gekend,g en
ik wil hun het zwaard achterna-
zenden, totdat ik hen uitgeroeid
zal hebben.’h

17 Dit heeft Jehovah der le-
gerscharen gezegd: ’Gedraagt U

verstandig en roept de klaag-
vrouwen,i opdat zĳ komen; en
zendt zelfs om de kundige vrou-
wen, opdat zĳ komen,j 18 en
opdat zĳ zich spoeden en een
jammerklacht over ons aanhef-
fen. En mogen onze ogen stro-
men van tranen en onze eigen
stralende ogen druppelen van
water.k 19 Want de stem van
een jammerklacht is gehoord uit
S _ion:l „Hoe zĳn wĳ met geweld
geplunderd!m Hoezeer hebben wĳ
schaamte gevoeld! Want wĳ heb-
ben het land verlaten; want zĳ
hebben onze woonsteden wegge-
worpen.”n 20 Maar hoort, o GIJ

vrouwen, het woord van Jeho-
vah, en moge UW oor het woord
van zĳn mond in zich opnemen.
Leert vervolgens UWdochters een
jammerklacht,o en iedere vrouw
haar metgezellin een klaaglied.p

21 Want de dood is door onze
vensters geklommen; hĳ is in
onze woontorens gekomen, om
het kind af te snĳden van de
straat, de jonge mannen van de
openbare pleinen.’q

22 Spreek: ’Dit is de uitspraak
van Jehovah: „De dode lichamen
der mensen moeten ook vallen
als mest op de oppervlakte van

het velden als een rĳ pasgemaaid
koren achter de oogster, zonder
dat iemand opzamelt.” ’ ”a

23 Dit heeft Jehovah gezegd:
„De wĳze beroeme zich niet op
zĳn wĳsheid,b en de sterke be-
roeme zich niet op zĳn sterkte.c

De rĳke beroeme zich niet op zĳn
rĳkdom.”d

24 „Maar wie zich beroemt, die
beroeme zich wel hierop, dat hĳ
inzicht heefte en kennis van mĳ,
dat ik Jehovah ben,f die liefde-
rĳke goedheid, gerechtigheid en
rechtvaardigheid oefent op aar-
de;g want in deze dingen schep
ik werkelĳk behagen”,h is de uit-
spraak van Jehovah.

25 „Zie! Er komen dagen”, is
de uitspraak van Jehovah, „en ik
zal stellig rekenschap vragen aan
iedere besnedene [maar nog] in
onbesnedenheid,i 26 aan Eg _yp-
tej en aan J _udak en aan _Edoml

en aan de zonen van _Ammonm en
aan M _oabn en aan allen met aan
de slapen weggesneden haar die
in de wildernis wonen;o want alle
nati

¨
en zĳn onbesneden, en het

gehele huis van _Isra
¨
el is onbesne-

den van hart.”p

10 Hoort het woord dat Jeho-
vah tegen ulieden heeft ge-

sproken, o huis van _Isra
¨
el. 2 Dit

heeft Jehovah gezegd: „Leert vol-
strekt niet de weg der nati

¨
enq en

wordt zelfs niet met verschrik-
king geslagen voor de tekenen
des hemels, omdat de nati

¨
en

daarvoor met verschrikking ge-
slagen worden.r 3 Want de ge-
bruiken der volkens zĳn slechts
een ademtocht, want het is niets
dan een boomt uit het woud die
men heeft omgehakt, het werk
van de handen van de kunst-
handwerker met het snĳwerk-
tuig.u 4 Met zilver en met goud
smukt men het op.v Met spĳ-
kers en met hamers zet men ze
vast, opdat er geen waggelt.w
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5 Ze zĳn als een vogelverschrik-
ker in een komkommerveld, en
kunnen niet spreken.a Zonder
mankeren worden ze gedragen,
want ze kunnen geen stap doen.b

Weest niet bevreesd wegens ze,
want ze kunnen niets rampspoe-
digs doen en, wat meer is, ze
zĳn niet bĳ machte iets goeds te
doen.”c

6 In geen enkel opzicht is er
iemand als gĳ, o Jehovah.d Gĳ
zĳt groot, en uw naam is groot
in macht.e 7 Wie zou u niet vre-
zen,f o Koning der nati

¨
en,g want u

komt het toe; want onder alle wĳ-
zen der nati

¨
en en in al hun ko-

ningsdynastie
¨
en is er in geen en-

kel opzicht iemand als gĳ.h 8 Ja,
terzelfder tĳd blĳken ze zowel re-
deloos als verstandeloos te zĳn.i

Een boom is niets dan een verma-
ning der ĳdelheden.j 9 Tot pla-
ten geslagen zilver wordt zelfs
uit T _arsis gebracht,k en goud uit

_Ufaz,l het werk van een kunst-
handwerker en van de handenvan
een metaalbewerker; hun kleding
is blauw draad en roodpurperge-
verfde wol. Ze zĳn geheel en al het
werk van vakmensen.m

10 Maar Jehovah is in waar-
heid God.n Hĳ is de levende Godo

en de Koning tot onbepaalde tĳd.p

Wegens zĳn verontwaardiging zal
de aarde schudden,q en er zĳn
geen nati

¨
en die zich onder zĳn

openlĳke veroordeling staande
zullen houden.r 11 Dit zult gĳ-
lieden tot hen zeggen: „De godens

die de hemel en de aarde niet heb-
ben gemaakt, d

´
ı
´
e zullen van de

aarde en van onder deze hemel
vergaan.”t 12 Hĳ is de Maker
van de aarde door zĳn kracht,u

Degene die het productieve land
door zĳn wĳsheid stevig beves-
tigt,v en Degene die door zĳn
verstand de hemelen heeft uit-
gespannen.w 13 Op [zĳn] stem
is er door zĳn toedoen een ge-
druis van wateren in de hemel,x

en hĳ doet dampen opstĳgen van
het uiteinde der aarde.y Hĳ heeft
zelfs sluizen voor de regen ge-

maakt,a en hĳ brengt de wind
te voorschĳn uit zĳn voorraad-
schuren.b

14 Ieder mens heeft zich zo re-
deloos gedragen dat hĳ niets
weet.c Iedere metaalbewerker zal
zich stellig schamen over het ge-
sneden beeld,d want zĳn gegoten
beeld is een leugen,e en er is geen
geest in ze.f 15 Ze zĳn ĳdel-
heid, een bespottelĳk maaksel.g

Ten tĳde dat er aandacht aan ze
wordt geschonken, zullen ze ver-
gaan.h

16 Het Deel van J _akobi is niet
als deze dingen, want hĳ is de
Formeerder van alles,j en _Isra

¨
el is

de staf van zĳn erfdeel.k Jehovah
der legerscharen is zĳn naam.l

17 Raap van de aarde uw pak-
lading op,m o vrouw die in be-
narde omstandigheden verkeert.n

18 Want dit heeft Jehovah ge-
zegd: „Zie, ik slinger bĳ deze ge-
legenheid de bewoners der aarde
weg,o en ik wil hen in het nauw
drĳven, opdat zĳ erachter mogen
komen.”p

19 Weemĳ,wegens mĳn breuk!q

Mĳn slag is chronisch geworden.
En ikzelf heb gezegd: „Waarlĳk,
dit is mĳn ziekte, en ik zal ze dra-
gen.r 20 Mĳn eigen tent is met
geweld geplunderd, en mĳn eigen
tentkoorden zĳn alle in twee

¨
en

getrokken.s Mĳn eigen zonen zĳn
van mĳ uitgegaan, en zĳ zĳn niet
meer.t Er is niemand meer die
mĳn tent spant of mĳn tentkle-
den opricht. 21 Want de herders
hebben zich redeloos gedragen,u

en zĳ hebben zelfs Jehovah niet
gezocht.v Daarom hebben zĳ niet
met inzicht gehandeld, en al hun
weidende dieren zĳn verstrooid.”w
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22 Luister! Een bericht! Zie, het
is gekomen, alsmede een groot ge-
dreun uit het land van het noor-
den,a om de steden van J _uda te
maken tot een verlaten woeste-
nĳ, het hol van jakhalzen.b

23 Ik weet heel goed, o Jeho-
vah, dat het niet aan de aardse
mens is zĳn weg [te bepalen]. Het
staat niet aan een man die wan-
delt, zelfs maar zĳn schrede te
richten.c 24 Corrigeermĳ, o Je-
hovah, doch naar recht;d niet in
uw toorn,e opdat gĳ mĳ niet tot
niets maakt.f 25 Stort uw woe-
de uit over de nati

¨
eng die u heb-

ben genegeerd,h en over de fami-
lies die niet eens uw naam hebben
aangeroepen.i Want zĳ hebben J _a-
kob verteerd.j Ja, zĳ hebben hem
verteerd, en zĳ blĳven eropuit
hem uit te roeien;k en zĳn verblĳf-
plaats hebben zĳ woest gelegd.l

11 Het woord dat van Jehovah
tot Jerem _ia kwam, luidde:

2 „Hoort de woorden van dit ver-
bond!

En gĳ moet ze sprekenm tot de
mannen van J _uda en tot de in-
woners van Jer _uzalem, 3 en gĳ
moet tot hen zeggen: ’Dit heeft
Jehovah, de God van _Isra

¨
el, ge-

zegd: „Vervloekt is de man die
niet luistert naar dewoorden van
dit verbond,n 4 dat ik UW voor-
vaders heb geboden op de dag dat
ik hen uit het land Eg _ypte leid-
de,o uit de ĳzersmeltoven,p toen
ik zei: ’Gehoorzaamt mĳn stem,
en GIJ moet de dingen doen naar
alles wat ik U gebied;q en GIJ zult
stellig mĳn volk worden en ik-
zelf zal UW God worden,r 5 ten
einde de eed gestand te doen die
ik aan UW voorvaders gezworen
heb,s om hun het land te geven
vloeiende van melk en honing,t

zoals op deze dag.’ ” ’ ”

Toen antwoordde ik en zei:
„Amen, o Jehovah.”

6 Vervolgens zei Jehovah tot
mĳ: „Roep al deze woorden uit in
de steden van J _uda en op de stra-
ten van Jer _uzalem,u en zeg: ’Hoort

de woorden van dit verbond en
GIJ moet ze doen.a 7 Want ik
heb UW voorvaders plechtig ver-
maand op de dag dat ik hen uit
het land Eg _ypte leiddeb en tot
op deze dag, vroeg op zĳnde en
vermanende, door te zeggen: „Ge-
hoorzaamt mĳn stem.”c 8 Doch
zĳ luisterden niet, noch neigden
zĳ hun oor,d maar zĳ bleven ieder
wandelen in de verstoktheid van
hun slechte hart;e derhalve bracht
ik over hen al de woorden van dit
verbond dat ik [hun] geboden had
te houden, maar dat zĳ niet heb-
ben gehouden.’ ”

9 Verder zei Jehovah tot mĳ:
„Er is een samenzwering gevon-
den onder de mannen van J _uda
en onder de inwoners van Je-
r _uzalem.f 10 Zĳ zĳn terugge-
keerd tot de dwalingen van hun
voorvaders,g de eersten, die wei-
gerden mĳn woorden te gehoor-
zamen, maar die zelf andere go-
den achterna zĳn gelopen om
die te dienen.h Het huis van _Is-
ra

¨
el en het huis van J _uda heb-

ben mĳn verbond dat ik met hun
voorvaders gesloten heb, verbro-
ken.i 11 Daarom, dit heeft Je-
hovah gezegd: ’Zie, ik breng over
hen een rampspoedj waaraan zĳ
niet zullen kunnen ontkomen;k

en zĳ zullen stellig tot mĳ roe-
pen om hulp, maar ik zal niet
naar hen luisteren.l 12 En de
steden van J _uda en de inwoners
van Jer _uzalem zullen om hulp
moeten gaan roepen tot de go-
den waaraan zĳ offerrook bren-
genm maardie hunvolstrekt geen
redding zullen brengen ten tĳde
van hun rampspoed.n 13 Want
uw goden zĳn even talrĳk gewor-
den als uw steden, o J _uda;o en
evenveel altaren als de straten
van Jer _uzalem hebt GIJ geplaatst
voor het schandelĳke ding,p al-
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taren om offerrook aan B _a
¨
al te

brengen.’a

14 En wat u betreft, bid niet
ten behoeve van dit volk, en hef
ten behoeve van hen geen sme-
kend geroep of gebed op,b want
ik zal niet luisteren ten tĳde dat
zĳ tot mĳ roepen met betrekking
tot hun rampspoed.c

15 Wat heeft mĳn geliefde in
mĳn huis te maken,d dat velen
van hen deze zaak, het [boze]
plan,e zouden volvoeren?f En zul-
len zĳ [het] met heilig vlees aan
u doen voorbĳgaan,g wanneer uw
rampspoed [komt]? Zult gĳ u in
die tĳd uitbundig verheugen?h

16 ’Een lommerrĳke olĳfboom,
schoon van vrucht [en] van ge-
stalte’, zo heeft Jehovah uw naam
genoemd.i Onder geluid van het
grote geraas heeft hĳ een vuur te-
gen haar ontstoken, en zĳ hebben
zĳn takken gebroken.j

17 EnJehovah der legerscharen
zelf, die u heeft geplant,k heeft
rampspoed tegen u gesproken we-
gens de slechtheid van het huis
van _Isra

¨
ell en het huis van J _uda,

die zĳ van hun zĳde bedreven heb-
ben om mĳ te krenken door offer-
rook aan B _a

¨
al te brengen.”m

18 En Jehovah zelf heeft mĳ in-
gelicht, opdat ik [het] weet. Toen-
tertĳd hebt gĳ mĳ hun handelin-
gen doen zien.n 19 En ik was als
een mannetjeslam, een vertrou-
weling, dat ter slachting wordt
geleid,o en ik wist niet dat zĳ te-
gen m

´
ı
´
j snode plannen uitdach-

ten:p „Laten wĳ de boom met zĳn
voedsel verderven, en laten wĳ
hem afsnĳden uit het land der le-
venden,q opdat zelfs zĳnnaamniet
meer wordt gedacht.” 20 Maar
Jehovah der legerscharen oor-
deelt met rechtvaardigheid;r hĳ
onderzoekt de nieren en het hart.s

O moge ik uw wraak op hen zien,
want aan u heb ik mĳn rechtsge-
ding onthuld.t

21 Daarom, dit heeft Jehovah
gezegd tegen de mannen van

_Anathothu die uw ziel zoeken,

doordat zĳ zeggen: „Gĳ moogt niet
profeteren in de naam van Jeho-
vah,a opdat gĳ niet sterft door
onze hand” — 22 daarom, dit
heeft Jehovah der legerscharen
gezegd: „Zie, ik richt mĳn aan-
dacht op hen. De jonge man-
nen zelf zullen sterven door het
zwaard.b Hun zonen en hun doch-
ters zelf zullen sterven door de
hongersnood.c 23 En zelfs geen
overblĳfsel zal er voor hen blĳ-
ken te zĳn, want ik zal ramp-
spoed brengen over de mannen
van _Anathoth,d het jaar dat er
aandacht aan hen wordt geschon-
ken.”e

12 Gĳ zĳt rechtvaardig,f o Je-
hovah, wanneer ik mĳn

aanklacht bĳ u indien, ja, wan-
neer ik zelfs over rechtszaken met
u spreek. Waarom is de weg der
goddelozen op succes uitgelopen,g

zĳn allen die verraad plegen, de
onbezorgden? 2 Gĳ hebt hen ge-
plant; zĳ hebben ook wortel ge-
schoten. Zĳ blĳven vooruitgaan;
zĳ hebben ook vrucht voortge-
bracht. Gĳ zĳt nabĳ in hun mond,
maar ver van hun nieren.h 3 En
gĳzelf, o Jehovah, kent mĳ heel
goed;i gĳ ziet mĳ, en gĳ hebt mĳn
hart in eendracht met u onder-
zocht.j Zonder hen af als schapen
ter slachting,k en zet hen apart
voor de dag der doding. 4 Hoe
lang dient het land te blĳven ver-
welkenl en zelfs de plantengroei
van heel het veld te verdorren?m

Wegens de slechtheid van hen
die erin wonen, zĳn de dieren en
de vliegende schepselen wegge-
vaagd.n Want zĳ hebben gezegd:
„Hĳ ziet onze toekomst niet.”

5 Omdat gĳ met voetgangers
hebt gelopen en zĳ u al plachten
af te matten, hoe kunt gĳ dan
een wedloop aangaan met paar-
den?o En in het land van vrede
zĳt gĳ vol vertrouwen?p Hoe zult
gĳ dan handelen te midden van
het trotse [struikgewas] langs
de Jord _a _an?q 6 Want zelfs uw

q Jer 49:19; Jer 50:44; Za 11:3.
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eigen broeders en het huisgezin
van uw eigen vader, zelfs zĳ heb-
ben verraderlĳk jegens u gehan-
deld.a Zelfs zĳ hebben u luidkeels
nageroepen. Stel geenszins geloof
in hen, enkel omdat zĳ goede din-
gen tot u spreken.b

7 „Ik heb mĳn huis verlaten;c

ik heb mĳn erfdeel in de steek
gelaten;d ik heb de geliefde van
mĳn ziel in de handpalm van haar
vĳanden gegeven.e 8 Mĳn erf-
deel is mĳ geworden als een leeuw
in het woud. Zĳ heeft haar stem
zelfs tegen mĳ verheven. Daar-
om heb ik haar gehaat.f 9 Mĳn
erfdeelg is mĳ als een bontgeveder-
de roofvogel; de roofvogels komen
er van alle kanten op af.h Komt,
vergadert U, al GIJ wilde dieren
van het veld; brengt [ze] hier
omte eten.i 10 Ja, vele herdersj

hebben mĳnwĳngaard vernield;k

zĳ hebben mĳn deel vertrapt.l

Zĳ hebben mĳn begeerlĳkem deel
veranderd in een wildernis van
een verlaten woestenĳ. 11 Men
heeft het tot een verlaten woes-
tenĳ gemaakt;n het is verwelkt;
het is voor mĳ vereenzaamd.o

Het gehele land is woest gelegd,
omdat er geen mens is die [het] ter
harte heeft genomen.p 12 Over
alle veel betreden paden door de
wildernis zĳn de gewelddadige
plunderaars gekomen. Want het
zwaard dat aan Jehovah behoort,
verslindt van het ene einde van
het land zelfs tot het andere ein-
de van het land.q Er is geen vrede
voor enig vlees. 13 Zĳ hebben
tarwe gezaaid, maar doorns heb-
ben zĳ geoogst.r Zĳ hebben zich
ziek gewerkt; zĳ zullen geen baat
brengen.s En zĳ zullen zich stel-
lig schamen over UWopbrengsten
wegens de brandende toorn van
Jehovah.”

14 Dit heeft Jehovah gezegd te-
gen al mĳn slechte buren,t die het
erfelĳke bezit aantasten dat ik
mĳnvolk, ja _Isra

¨
el, in bezit heb ge-

geven:u „Zie, ik ruk hen weg uit
hun bodem;v en het huis van J _uda
zal ik uit hun midden wegruk-
ken.w 15 En het moet geschie-

den dat nadat ik hen weggerukt
heb, ik hun stellig weer barmhar-
tig zal zĳna en hen zal terugbren-
gen, ieder naar zĳn erfelĳke be-
zitting en ieder naar zĳn land.”b

16 „En het moet geschieden dat
indien zĳ zonder mankeren de we-
gen van mĳn volk zullen leren
door te zweren bĳ mĳn naam:c

’Zo waar Jehovah leeft!’, net als
zĳmĳnvolk hebben leren zweren
bĳ B _a

¨
al,d zĳ ook te midden van

mĳn volk opgebouwd zullen wor-
den.e 17 Maar indien zĳ niet zul-
len gehoorzamen, dan zal ik die
natie stellig uitrukken, [haar] uit-
rukken en vernietigen”,f is de uit-
spraak van Jehovah.

13 Dit heeft Jehovah tot mĳ
gezegd: „Ga, en gĳ moet u

een linnen gordel halen en die om
uw heupen doen, maar gĳ moogt
hem niet in enig water laten ko-
men.” 2 Ik haalde dus de gordel
overeenkomstig het woord van Je-
hovah en deed hem om mĳn heu-
pen. 3 En het woord van Jeho-
vah kwam nu voor de tweede maal
tot mĳ en luidde: 4 „Neem de
gordel die gĳ gehaald hebt, die om
uw heupen is, en sta op, ga naar
de _E _ufraatg en verberg hem daar
in een kloof van de steile rots.”
5 Ik ging dus heen en verborg
hem bĳ de _E _ufraat, juist zoals Je-
hovah mĳ geboden had.

6 Maar het gebeurde na ver-
loop van vele dagen, dat Jehovah
voorts tot mĳ zei: „Sta op, ga naar
de _E _ufraat en neem vandaar de
gordel die ik u gebodenheb daar te
verbergen.” 7 Bĳgevolg ging ik
naar de _E _ufraat en groef en nam
de gordel van de plaats waar ik
hem verborgen had, en zie! de gor-
del was bedorven; hĳ deugde ner-
gens voor.

8 En het woord van Jehovah
kwam daarna tot mĳ en luidde:
9 „Dit heeft Jehovah gezegd: ’Op
dezelfde wĳze zal ik de trots
van J _udah en de overvloedige
trots van Jer _uzalem verderven.
10 Dit slechte volk, dat weigert
mĳn woorden te gehoorzamen,i

HFDST. 12

a Jer 9:4

b Sp 26:25

Jer 23:17

c Ps 78:60

Ho 9:15

Lu 13:35

d Ex 19:5

Jes 47:6

e Klg 2:1

f Ho 9:15

Am6:8

g Ps 78:71

h 2Kon 24:2

Ez 16:37

i Jes 56:9

Jer 7:33

Ez 39:17

Opb 19:18

j Jer 6:3

k Ps 80:8

Jes 5:1

l Jes 63:18

m Jer 3:19

n Jer 9:11

o Jer 10:22

Jer 14:2

p Jes 42:25

Mal 2:2

q Le 26:33

Jer 15:2

Ez 14:17

r Le 26:16

Mi 6:15

Hag 1:6

s Ps 127:1

t Ps 79:4

Jer 48:26

Ez 25:3

Ze 2:8

u Jer 2:3

Za 1:15

Za 2:8

v Jer 48:2

Jer 49:2

w 2Kr 7:20

�����������������������������

2ekolom

a De30:3

Ez 28:25

b De3:20

Jer 32:37

Ho 1:11

Am9:14

Ze 3:20

c Ge14:22

De 6:13

De 10:20

Re 21:7

Jes 65:16

Jer 4:2

d Joz 23:7

Ze 1:5

e 1Pe 2:5

f Jes 60:12

�����������������������������

HFDST. 13

g Ge2:14

h Le 26:19

Sp 16:18

Ze 3:11

Lu 18:14

Jak 4:6

1Pe 5:5

i 2Kr 36:16

JEREMIA 12:7–13:10 Juda weggerukt. Teken van linnen gordel 980



dat wandelt in de verstoktheid
van zĳn harta en dat andere go-
den achterna blĳft lopen om die
te dienen en zich daarvoor neer
te buigen,b zal ook net als deze
gordel worden die nergens voor
deugt.’ 11 ’Want net zoals een
gordel kleeft aan de heupen van
een man, zo heb ik het gehele
huis van _Isra

¨
el en het gehele huis

van J _uda aan m
´
ı
´
j doen kleven’,c

is de uitspraak van Jehovah, ’om
mĳ te worden tot een volkd en
een naame en een lof en iets luis-
terrĳks; maar zĳ hebben niet ge-
hoorzaamd.’f

12 En gĳ moet dit woord tot
hen zeggen: ’Dit heeft Jehovah, de
God van _Isra

¨
el, gezegd: „Elke gro-

te kruik is iets dat met wĳn wordt
gevuld.” ’g En zĳ zullen stellig tot
u zeggen: ’Weten wĳ niet met
zekerheid dat elke grote kruik
iets is dat met wĳn wordt ge-
vuld?’ 13 En gĳ moet tot hen
zeggen: ’Dit heeft Jehovah ge-
zegd: „Ziet, ik vul al de bewoners
van dit land en de koningen die
voor D _avidh op diens troon zit-
ten en de priesters en de profe-
ten en alle inwoners van Jer _uza-
lem met dronkenschap.i 14 En
ik wil hen te pletter slaan, de
een tegen de ander, zowel de va-
ders als de zonen, terzelfder tĳd”,j

is de uitspraak van Jehovah. „Ik
zal geen mededogen betonen noch
enig leed gevoelen, en ik zal niet
zo barmhartig zĳn dat ik hen niet
zou verderven.” ’k

15 Hoort en leent het oor.
Weest niet hoogmoedig,l want
Jehovah zelf heeft gesproken.m

16 Geeft aan Jehovah, UW God,
heerlĳkheid,n voordat hĳ het don-
ker doet wordeno en voordat UW

voeten op de bergen in de sche-
mering tegen elkaar stoten.p En
GIJ zult stellig hopen op het lichtq

en hĳ zal het werkelĳk tot die-
pe schaduw maken;r hĳ zal [het]
in dikke donkerheid veranderen.s

17 En indien GIJ er niet naar zult
horen,t zal mĳn ziel in verborgen
plaatsen wenen vanwege de trots

en beslist tranen storten; en mĳn
oog zal stromen van tranen,a om-
dat de kuddeb van Jehovah gevan-
kelĳk weggevoerd zal zĳn.

18 Zeg tot de koning en tot de
Vrouwe:c ’Zet U neer op een lage-
re plaats,d want van UW hoofd zal
UW luisterrĳke kroon stellig val-
len.’e 19 Ja, de steden van het
zuiden zĳn toegesloten, zodat er
niemand is die [ze] opent. J _uda in
zĳn geheel is in ballingschap ge-
voerd. Het is volledig in balling-
schap gevoerd.f

20 Sla uw ogen op en zie wie
daar uit het noorden komen.g

Waar is de kudde die men u ge-
geven heeft, uw mooie kleinvee?h

21 Wat zult gĳ zeggen wanneer
men zĳn aandacht op u richt,i ter-
wĳl gĳzelf hen in het begin als ver-
trouwde vrienden aan uw eigen
zĳde hebt onderwezen?j Zullen
niet louter wee

¨
en u aangrĳpen,

als die van een barende vrouw?k

22 En wanneer gĳ in uw hart zult
zeggen:l ’Waarom zĳn deze dingen
mĳ overkomen?’m — vanwege de
overvloed van uw dwaling zĳn uw
slippen als bedekking weggeno-
men;n uw hielen zĳn met geweld
bejegend.

23 Kan een Kuschieto zĳn huid
veranderen? of een luipaard zĳn
vlekken?p GIJZELF zoudt ook in
staat zĳn goed te doen, GIJ die
personen zĳt die geleerd hebt
kwaad te doen.q 24 Daarom zal
ik hen verstrooienr als stoppels
die voortvliegen in de wind uit
de wildernis.s 25 Dit is uw lot,
het u toegemeten deel van mĳ-
nentwege,”t is de uitspraak van
Jehovah, „omdat gĳ mĳ verge-
ten hebtu en uw vertrouwen in
de leugen blĳft stellen.v 26 En
ook ikzelf zal uw slippen optillen
over uw gezicht, en uw oneer zal
stellig worden gezien,w 27 uw
daden van overspelx en uw ge-
hinnik,y uw losbandige gedrag op
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het gebied van prostitutie. Op de
heuvels, in het veld, heb ik uw
walgelĳkheden gezien.a Wee u,
o Jer _uzalem! Gĳ kunt niet rein
zĳnb — na hoeveel langer nog?”c

14 [Dit is] hetgeen als het
woord van Jehovah tot Je-

rem _ia kwam inzake de droogten:d

2 J _uda is gaan treurene en zelfs
zĳn poorten zĳn vervallen.f Ze
zĳn ter aarde neergedrukt ge-
worden,g en zelfs het geschrei
van Jer _uzalem is opgestegen.h

3 En hun majestueuzen zelf heb-
ben hun onbeduidende personen
om water gezonden.i Zĳ zĳn bĳ
de greppels gekomen. Zĳ heb-
ben geen water gevonden.j Zĳ
zĳn teruggekeerd met hun vaten
leeg. Zĳ zĳn beschaamd gemaaktk

en teleurgesteld, en zĳ hebben
hun hoofd bedekt.l 4 Vanwege
de bodem die verbrokkeld is om-
dat er geen stortregen op het
land is gevallen,m zĳn de land-
bouwers beschaamd geworden;
zĳ hebben hun hoofd bedekt.n

5 Want zelfs de hinde op het veld
heeft [een jong] geworpen maar
verlaat [het], omdat er geen mals
gras bleek te zĳn. 6 En de ze-
bra’so zelf zĳn blĳven staan op
de kale heuvels; ze hebben de
wind opgesnoven gelĳk de jakhal-
zen; hun ogen hebben het begeven
omdat er geen plantengroei is.p

7 Ookal getuigen onze eigen dwa-
lingen werkelĳk tegen ons, o Je-
hovah, handel ter wille van uw
naam;q want onze daden van on-
trouw zĳnvele geworden;r tegen u
hebben wĳ gezondigd.s

8 O gĳ, de hoop van _Isra
¨
el,t zĳn

Redderu in tĳd van nood,v waar-
om wordt gĳ als een inwonende
vreemdeling in het land, en als
een reiziger die zĳn intrek geno-
men heeft om te overnachten?w

9 Waarom wordt gĳ als een ver-
rast man, als een sterke man die
niet in staat is te redden?x Toch
zĳt gĳzelf in ons midden,y o Jeho-
vah, en over ons is uw eigen naam
uitgeroepen.z Laat ons niet aan
ons lot over.

10 Dit heeft Jehovah gezegd be-
treffende dit volk: „Aldus hebben
zĳ ervan gehouden rond te do-
len;a hun voeten hebben zĳ niet
bedwongen.b Daarom heeft Jeho-
vah zelf geen welgevallen in hen
gevonden.c Nu zal hĳ hun dwaling
gedenken en aandacht schenken
aan hun zonden.”d

11 Toen zei Jehovah tot mĳ:
„Bid niet ten behoeve van dit
volk ten goede.e 12 Wanneer zĳ
vasten, luister ik niet naar hun
smekende geroep;f en wanneer zĳ
het volledige brandoffer en het
graanoffer brengen, heb ik geen
welgevallen in hen;g want door het
zwaard en door hongersnood en
door pestilentie maak ik een eind
aan hen.”h

13 Hierop zei ik: „Ach, o Soeve-
reine Heer Jehovah! Zie, de profe-
ten zeggen tot hen: ’GIJ zult geen
zwaard zien en hongersnood zal U

niet overkomen, maar ware vrede
zal ik U geven op deze plaats.’ ”i

14 En Jehovah zei vervolgens
tot mĳ: „Leugen profeteren de
profeten in mĳn naam.j Ik heb
hen niet gezonden, noch heb ik
hun bevel gegeven of tot hen ge-
sproken.k Een leugenvisioen en
waarzeggerĳ en iets van nul en
gener waardel en de bedriegerĳ
van hun hart spreken zĳ profe-
tisch tot ulieden.m 15 Daarom,
dit heeft Jehovah gezegd betref-
fende de profeten die inmĳnnaam
profeteren en die ikzelf niet heb
gezonden en die zeggen dat er
geen zwaard noch hongersnood
zal komen in dit land: ’Door het
zwaard en door de hongersnood
zullen die profeten aan hun eind
komen.n 16 En hetzelfde volk
tot wie zĳ profeteren, zal tot weg-
geworpenen worden op de straten
van Jer _uzalem vanwege de hon-
gersnood en het zwaard, zonder
dat iemand hen begraaft — zĳ,
hunvrouwen en hun zonen en hun
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dochters.a En ik wil over hen hun
rampspoed uitgieten.’b

17 En gĳ moet dit woord tot
hen zeggen: ’Latenmĳn ogen stro-
men van tranen, nacht en dag,
en laten ze niet stilhouden,c want
met een grote ineenstorting is
de maagdelĳke dochter van mĳn
volk gebroken,d met een volko-
men ongeneeslĳke slag.e 18 In-
dien ik werkelĳk uitga in het veld,
ziedaar, de verslagenen door het
zwaard!f En indien ik werkelĳk in
de stad kom, ziedaar, de kwalen
ten gevolge van de hongersnood!g

Want zowel de profeet als de pries-
ter zĳn zelf rondgetrokken naar
een land dat zĳ niet hebben ge-
kend.’ ”h

19 Hebt gĳ J _uda absoluut ver-
worpen,i of heeft uw ziel zelfs
van S _ion een afschuw gekregen?j

Waarom hebt gĳ ons geslagen, zo-
dat er geen genezing voor ons is?k

Er werd gehoopt op vrede, maar
niets goeds [is er gekomen]; en op
een tĳd van genezing, en zie! ver-
schrikking!l 20 Wĳ erkennen
werkelĳk, o Jehovah, onze god-
deloosheid, de dwaling van onze
voorvaders,m want wĳ hebben ge-
zondigd tegen u.n 21 Minacht
[ons] niet terwille vanuw naam;o

veracht uw glorierĳke troon niet.p

Gedenk; verbreek uw verbond
met ons niet.q 22 Bestaan er on-
der de ĳdele afgodenr der nati

¨
en

ook die het kunnen laten regenen,
of kan ook de hemel zelf overvloe-
dige regenbuien geven?s Zĳt gĳ
het niet, o Jehovah, onze God?t En
wĳ hopen op u, want gĳzelf hebt al
deze dingen gedaan.u

15 Toen zei Jehovah tot mĳ:
„Al stonden M _ozesv en S _a-

mu
¨
elw voor mĳ, mĳn ziel zou zich

niet tot dit volk neigen.x Zĳ zou-
denvanvoor mĳn aangezicht wor-
den weggezonden, opdat zĳ zou-
den heengaan.y 2 En het moet
geschieden dat als zĳ soms tot
u zeggen: ’Waar zullen wĳ heen
gaan?’, gĳ dan tot hen moet zeg-
gen: ’Dit heeft Jehovah gezegd:
„Wie [bestemd] is voor de dodelĳ-

ke plaag, naar de dodelĳke plaag!
En wie is voor het zwaard, naar
het zwaard! En wie is voor de hon-
gersnood, naar de hongersnood!a

En wie is voor de gevangenschap,
naar de gevangenschap!” ’b

3 ’En ik wil vier families over
hen aanstellen’,c is de uitspraak
van Jehovah, ’het zwaard om te
doden, en de honden om weg te
slepen, en de vliegende schepse-
len van de hemeld en de dieren
van de aarde om te eten en te
verderven. 4 En ik wil hen tot
beving maken voor alle konink-
rĳken der aardee vanwege Man _as-
se, de zoon van Hizk _ia, de koning
van J _uda, om wat hĳ in Jer _uzalem
heeft gedaan.f 5 Want wie zal
mededogen met u tonen, o Jer _u-
zalem, enwie zal medegevoel met
u hebben,g en wie zal van de weg
afwĳken om naar uw welzĳn te
vragen?’

6 ’Gĳzelf hebt mĳ in de steek
gelaten’,h is de uitspraak van Je-
hovah. ’Gĳ blĳft slechts achter-
waarts gaan.i En ik zal mĳn hand
tegen u uitstrekken en u ten ver-
derve brengen.j Ik ben het moe ge-
worden, spĳt te gevoelen.k 7 En
ik zal hen wannen met een vorkl

in de poorten van het land. Ik
zal [hen] stellig van kinderen be-
roven.m Ik wil mĳn volk verdel-
gen, [omdat] zĳ zich niet van hun
eigen wegen hebben afgekeerd.n

8 Talrĳker zĳn mĳ hun weduwen
geworden dan de zandkorrels der
zee

¨
en. Ik wil voor hen, over moe-

der, jonge man, de gewelddadige
plunderaar brengen op de mid-
dag.o Ik wil plotseling opwinding
en ontsteltenis op hen doen val-
len.p 9 De vrouw die er zeven
baarde, is verkwĳnd; haar ziel
heeft naar adem gesnakt.q Haar
zon is ondergegaan terwĳl het
nog dag is;r ze is beschaamd en
schaamrood geworden.’ ’Ja, hun
overblĳfsel zal ik aan het zwaard
overgeven, voor het aangezicht
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van hunvĳanden’,a is de uitspraak
van Jehovah.”

10 Wee mĳ,b o mĳn moeder,
omdat gĳ mĳ gebaard hebt, een
man die is blootgesteld aan ru-
zie en een man die is blootge-
steldaan twist met de gehele aar-
de.c Ik heb niet te leen gegeven,
en men heeft mĳ niet te leen ge-
geven. Zĳ allen smeken kwaad
over mĳ af.d

11 Jehovah heeft gezegd: „Waar-
lĳk, ik wil u dienen ten goede.e

Waarlĳk, ikwil ten tĳde van ramp-
spoed en ten tĳde van benauwd-
heid voor u tussenbeide komen,f

tegen de vĳand.g 12 Kan men
ĳzer aan stukken breken, ĳzer uit
het noorden, en koper? 13 Uw
vermogen en uw schatten zal ik
louter tot plundering geven,h niet
voor een prĳs, maar om al uw zon-
den, ja, in al uw gebieden.i 14 En
ik wil [die] met uw vĳanden over-
brengen naar een land dat gĳ niet
hebt gekend.j Want een vuur is
ontstoken in mĳn toorn.k Tegen
ulieden brandt het.”

15 Gĳzelf hebt [het] geweten.l

O Jehovah, gedenk mĳm en richt
uw aandacht op mĳ en wreek mĳ
op mĳn vervolgers.n Neem mĳ in
uw traagheid tot toorn niet weg.o

Neemer notavan dat ikomuwent-
wil smaad draag.p 16 Uw woor-
den werden gevonden en ik at
ze vervolgens op;q en uw woord
wordt mĳ tot uitbundige vreug-
der en verheuging van mĳn hart;s

want uw naam is over mĳ uitge-
roepen,t o Jehovah, God der leger-
scharen.u 17 Ik heb niet geze-
ten in de intieme groep van hen
die schertsenv en mĳ niet aan uit-
gelatenheid overgegeven.w Van-
wege uw hand heb ik helemaal
alleen gezeten,x want met open-
lĳke veroordeling hebt gĳ mĳ ver-
vuld.y 18 Waarom is mĳn smart
chronisch gewordenz en mĳn slag
ongeneeslĳk?a Hĳ heeft zich niet
willen laten genezen. Gĳ wordt
voor mĳ beslist als iets bedrieg-
lĳks,b als wateren die onbetrouw-
baar zĳn gebleken.c

19 Daarom, dit heeft Jehovah
gezegd: „Indien gĳ zult terugke-
ren, dan zal ik u terugbrengen.a

Voormĳ zult gĳ staan.b En indien
gĳ wat kostbaar is zult voortbren-
gen uit dingen die niets waard
zĳn, zult gĳ als mĳn eigen mond
worden. Z

´
ı
´
j zullen tot u terugke-

ren, maar g
´
ı
´
j zult niet tot hen te-

rugkeren.”

20 „En ik heb u voor dit volk
gemaakt tot eenversterkte kope-
ren muur,c en zĳ zullen stellig te-
gen u strĳden, maar zĳ zullen u
niet overmeesteren.d Want ik ben
met u om u te redden en u te be-
vrĳden”,e is de uitspraak van Je-
hovah. 21 „En ik wil u bevrĳ-
den uit de hand der bozen,f en ik
wil u verlossen uit de handpalm
der tirannieken.”

16 En het woord van Jeho-
vah bleef tot mĳ komen,

en luidde: 2 „Gĳ moogt u geen
vrouw nemen en gĳ moogt geen
zonen en dochters krĳgen in de-
ze plaats.g 3 Want dit heeft Je-
hovah gezegd aangaande de zo-
nen en aangaande de dochters
die in deze plaats geboren wor-
den, en aangaande hun moeders
die hen baren en aangaande hun
vaders die in dit land hun geboor-
te veroorzaken:h 4 ’De dood ten
gevolge van kwalen zullen zĳ ster-
ven.i Er zal niet over hen gewee-
klaagd worden,j noch zullen zĳ
begraven worden.k Tot mest op
de oppervlakte van de aardbo-
dem zullen zĳ worden;l en door
het zwaard en door de hongers-
nood zullen zĳ aan hun eind ko-
men,m en hun dode lichamen zul-
len werkelĳk tot voedsel dienen
voor de vliegende schepselen van
de hemel en voor de dieren der
aarde.’n

5 Want dit heeft Jehovah ge-
zegd: ’Kom niet in het huis waar
een rouwmaal wordt gehouden,
en ga niet omteweeklagen en be-
tuig hun geen deelneming.’o

’Want ik heb mĳn vrede van
dit volk weggenomen,’ is de uit-
spraak van Jehovah, ’ja, liefde-
rĳke goedheid en barmhartig-
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heden.a 6 En zĳ zullen stellig
sterven, de groten en de kleinen,
in dit land. Zĳ zullen niet begra-
ven worden,b noch zal men zich
om hen slaan, noch zal iemand
zich insnĳdingen makenc of kaal
scheren om hen.d 7 En men zal
hun geen brood uitdelen wegens
de rouw, om iemand te troosten
over de dode,e noch zal men hun
de troostbeker te drinken geven
om iemands vader of om iemands
moeder.f 8 En gĳ moogt geens-
zins in een huis van feestgelag
komen om met hen neer te zitten
om te eten en te drinken.’g

9 Want dit heeft Jehovah der le-
gerscharen, de God van _Isra

¨
el, ge-

zegd: ’Ziet, ik doe uit deze plaats
voor UW ogen en in UW dagen op-
houden de stem van uitbundige
vreugde en de stem van verheu-
ging, de stemvan de bruidegomen
de stem van de bruid.’h

10 En het moet geschieden dat
wanneer gĳ dit volk al dezewoor-
den vertelt en zĳ werkelĳk tot u
zeggen: ’Op grond waarvan heeft
Jehovah al deze grote rampspoed
tegen ons gesproken, en wat is
onze dwaling en wat is onze zon-
de waarmee wĳ tegen Jehovah,
onze God, gezondigd hebben?’,i

11 gĳ dan tot hen moet zeggen:
’„Op grond van het feit dat UW

vaderen mĳ verlaten hebben”,j is
de uitspraak van Jehovah, „en zĳ
andere goden achterna bleven lo-
pen en die dienden en zich daar-
voor neerbogen.k Maar mĳ hebben
zĳ verlaten, en mĳnwet hebben zĳ
niet onderhouden.l 12 En GIJ, GIJ

hebt erger gehandeld in UW doen
dan UW vaderen,m en ziet, ieder
van U wandelt naar de verstokt-
heidn van zĳn slechte hart door
mĳ niet te gehoorzamen.o 13 En
ik wil U wegslingeren uit dit landp

naar het land dat gĳlieden zelf
niet hebt gekend,q noch UW vade-
ren, en daar zult GIJ andere goden
moeten dienen,r dag en nacht, om-
dat ik U geen gunst zal verlenen.” ’

14 ’Daarom, zie! er komen da-
gen’,s is de uitspraak van Jeho-
vah, ’dat er niet meer gezegd zal

worden: „Zo waar Jehovah leeft,
die de zonen van _Isra

¨
el uit het

land Eg _ypte heeft opgevoerd!”,a

15 maar: „Zowaar Jehovah leeft,
die de zonenvan _Isra

¨
el heeft opge-

voerd uit het land van het noor-
den en uit al de landen waarheen
hĳ hen had verdreven!”, en ik zal
hen stellig terugbrengen naar hun
bodem, die ik aan hun voorvaders
gegeven heb.’b

16 ’Zie, ik ontbiedvele vissers’,
is de uitspraak van Jehovah, ’en
zĳ zullen hen stellig vissen; en
daarna zal ik vele jagers ontbie-
den,c en zĳ zullen hen stellig opja-
gen van elke berg en van elke heu-
vel en uit de kloven van de steile
rotsen.d 17 Want mĳn ogen zĳn
op al hun wegen. Ze zĳn niet ver-
borgen geweest voor mĳn aange-
zicht, noch is hun dwaling ont-
trokken geweest aan mĳn ogen.e

18 En allereerst wil ik het volle
bedrag van hun dwaling en van
hun zonde vergelden,f wegens hun
ontwĳding van mĳn land.g Met
de lĳken van hun walgelĳkheden
enhunverfoeilĳkhedenhadden zĳ
mĳn erfdeel vervuld.’ ”h

19 O Jehovah, mĳn sterkte en
mĳn veste, en mĳn toevluchts-
oord ten dage van benauwdheid,i

tot u zullen zelfs de nati
¨
en komen

van de einden der aarde,j en ze zul-
len zeggen: „Inderdaad, onze voor-
vaders kwamen in het bezit van
niets dan leugen,k ĳdelheid en din-
gen waarin niets was dat baat kon
verschaffen.”l 20 Kan de aardse
mens zich goden maken wanneer
het geen goden zĳn?m

21 „Daarom, zie, ik laat hun we-
ten; ditmaal zal ik hun mĳn hand
en mĳn macht doen kennen,n en
zĳ zullen moeten weten dat mĳn
naam Jehovah is.”o

17 „De zonde van J _uda staat
geschreven met een ĳzeren

stift.p Met een diamanten punt
staat ze gegrift op de tafel van

m Ps 115:4; Jes 37:19; Jer 2:11; Han 19:26; 1Kor 8:4;

Ga 4:8; n Ex 9:16; Ro 9:17; o Ex 15:3; Ps 83:18;

Jer 33:2; HFDST. 17 p Job 19:24.
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hun harta en op de hoornen van
hun altaren,b 2 wanneer hun zo-
nen hun altaren en hun heili-
ge palen naast een lommerrĳke
boom gedenken, op de hoge heu-
vels,c 3 [op] de bergen in het
veld. Uw vermogen, al uw schat-
ten, zal ik louter tot plundering
gevend — uw hoge plaatsen van-
wege zonde in al uw gebieden.e

4 En gĳ hebt zelfs uit eigen be-
weging uw erfelĳke bezitting los-
gelaten, die ik u had gegeven.f

Ik wil u ook uw vĳanden laten
dienen in het land dat gĳ niet
hebt gekend,g want als een vuur
zĳt gĳlieden ontstoken in mĳn
toorn.h Tot onbepaalde tĳd zal het
blĳven branden.”

5 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Vervloekt is de fysiek sterke
man die op de aardse mens ver-
trouwti en die werkelĳk vlees tot
zĳn arm steltj en wiens hart zich
van Jehovah zelf afkeert.k 6 En
hĳ zal stellig worden als een een-
zame boom in de woestĳnvlakte
en zal niet zien wanneer het goe-
de komt,l maar hĳ moet in ver-
schroeide plaatsen in de wildernis
verblĳven, in een ziltachtig land
dat niet bewoond is.m 7 Geze-
gend is de fysiek sterke man die
op Jehovah vertrouwt, en wiens
vertrouwen Jehovah is geworden.n

8 En hĳ zal stellig worden als een
boom geplant bĳ de wateren, die
zĳnwortels uitslaat vlak bĳ dewa-
terloop; en hĳ zal [het] niet zien
wanneer er hitte komt, maar zĳn
loof zal werkelĳk welig blĳken te
zĳn.o En in een jaar van droog-
tep zal hĳ niet bezorgd worden,
noch zal hĳ nalaten vrucht voort
te brengen.

9 Het hart is verraderlĳker dan
iets anders en niets ontziend.q

Wie kan het kennen? 10 Ik, Je-
hovah, doorvors het hart,r onder-
zoek de nieren,s ja, om aan een
ieder te geven naar zĳn wegen,t

naar de vrucht van zĳn han-
delingen.u 11 [Als] de patrĳs
die heeft vergaderd wat ze niet
heeft gelegd, is degene die rĳk-
dom verwerft, maar niet met ge-

rechtigheid.a Op de helft van zĳn
dagen zal hĳ die verlaten,b en bĳ
de afloop van zĳn [leven] zal hĳ
onzinnig blĳken te zĳn.”c

12 Er is de glorierĳke troon in
den hoge van de aanvang af;d het
is de plaats van ons heiligdom.e

13 O Jehovah, de hoop van _Isra
¨
el,f

allen die u verlaten, zullen be-
schaamd worden.g Zĳ die afvallig
worden van mĳh zullen zelfs in de
aarde geschreven worden, omdat
zĳ de bron van levend water, Je-
hovah, hebben verlaten.i 14 Ge-
nees mĳ, o Jehovah, en ik zal gene-
zen zĳn.j Red mĳ, en ik zal stellig
gered zĳn,k want gĳ zĳt mĳn lof.l

15 Zie! Er zĳn er die tot mĳ
zeggen: „Waar is het woord van
Jehovah?m Laat het alstublieft ko-
men.” 16 Maar wat mĳ aangaat,
ik heb mĳ er niet haastig aan ont-
trokken omeen herder te zĳn ach-
ter u, en naar de dag der wan-
hoop heb ik niet hevig verlangd.
Gĳzelf hebt de uiting van mĳn lip-
pen geweten; voor uw aangezicht
is het geschied. 17 Word mĳ
niet tot iets schrikaanjagends.n

Gĳ zĳt mĳn toevlucht ten dage
van rampspoed.o 18 Laten mĳn
vervolgers beschaamd worden,p

maar laat mĳ persoonlĳk niet be-
schaamd worden.q Laten zĳ het
zĳn die met verschrikking gesla-
gen worden, maar laat mĳ per-
soonlĳk niet met verschrikking
geslagenworden. Breng over hen
de dag van rampspoed,r en ver-
breek hen zelfs met een dubbele
verbreking.s

19 Dit heeft Jehovah tot mĳ
gezegd: „Ga, en gĳ moet in de
poort van de zonen van het volk
gaan staan, waardoor de konin-
gen van J _uda binnenkomen en
waardoor zĳ naar buiten gaan, en
in al de poorten van Jer _uzalem.t

20 En gĳ moet tot hen zeggen:
’Hoort het woord van Jehovah,
GIJ koningen van J _uda en heel
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J _uda en al GIJ inwoners van Je-
r _uzalem, die door deze poorten
binnenkomt.a 21 Dit heeft Jeho-
vah gezegd: „Hoedt U voor UW

ziel,b en draagt op de sabbatdag
geen enkele vracht die GIJ door de
poorten van Jer _uzalem moet bin-
nenbrengen.c 22 En GIJ moogt
geen vracht uit UW huizen bren-
gen op de sabbatdag, en generlei
werk moogt GIJ doen.d En GIJ moet
de sabbatdag heiligen, juist zoals
ik UW voorvaders geboden heb;e

23 maar zĳ hebben niet geluis-
terd, noch hun oor geneigd,f en
zĳ gingen ertoe over hun nek te
verhardeng om niet te horen en
omgeen streng onderricht aan te
nemen.” ’h

24 ’„En het moet geschieden
dat indien GIJ mĳ strikt gehoor-
zaamt”,i is de uitspraak van Je-
hovah, „om op de sabbatdag geen
vracht door de poorten van deze
stad binnen te brengenj en om de
sabbatdag te heiligen door daar-
op generlei werk te doen,k 25 er
ook stellig door de poorten van
deze stad koningen met vorsten
zullen binnenkomen,l die zitten op
de troon van D _avid,m die rĳden
op de wagen en op paarden, zĳ en
hun vorsten, de mannen van J _uda
en de inwoners van Jer _uzalem; en
deze stad zal stellig tot onbepaal-
de tĳd bewoond worden. 26 En
men zal werkelĳk komen uit de
steden van J _uda en uit de omge-
ving van Jer _uzalemenuit het land
van B _enjaminn en uit het laag-
lando enuit het berglandp enuit de
N _egebq [en] volledig brandofferr

en slachtoffers en graanoffert en
geurige harsu brengen en dank-
offer brengen naar het huis van
Jehovah.v

27 Maar indien GIJ mĳ niet zult
gehoorzamen door de sabbatdag
te heiligen en geen vracht te dra-
gen,w maar men op de sabbatdag
[daarmee] door de poorten van Je-
r _uzalem binnenkomt, dan wil ik
een vuur ontsteken in haar poor-
ten,x en het zal de woontorens van
Jer _uzalem stellig verslindeny en
zal niet worden uitgeblust.” ’ ”z

18 Het woord dat van Jehovah
tot Jerem _ia kwam, luidde:

2 „Sta op, en gĳ moet naar het
huis van de pottenbakker afda-
len,a en daar zal ik u mĳn woorden
doen horen.”

3 Toen daalde ik af naar het
huis van de pottenbakker, en zie,
hĳ was bezig een werkstuk te ma-
ken op de pottenbakkersschĳven.
4 En het vat dat hĳ bezig was
uit het leem te maken, werd door
de hand van de pottenbakker be-
dorven, en hĳ begon opnieuw en
maakte er vervolgens een ander
vat van, juist zoals het in de ogen
van de pottenbakker goed scheen
[het] te maken.b

5 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen en luidde:
6 „’Kan ik met ulieden niet net
zo doen als deze pottenbakker,
o huis van _Isra

¨
el?’, is de uitspraak

van Jehovah. ’Ziet! Zoals het leem
in de hand van de pottenbakker,
zo zĳt GIJ in mĳn hand, o huis
van _Isra

¨
el.c 7 Op welk moment

maar ook ik een uitspraak mocht
doen over een natie en over een
koninkrĳk om [ze] uit te rukken
en af te breken en te verdelgen,d

8 en die natie keert zich werke-
lĳk af van haar slechtheid waar-
tegen ik gesproken heb,e dan zal
ik stellig spĳt gevoelen over de
rampspoed die ik gedacht had aan
haar te voltrekken.f 9 Maar op
welk moment maar ook ik een uit-
spraak mocht doen over een na-
tie en over een koninkrĳk om
[ze] op te bouwen en te plan-
ten,g 10 en ze doet werkelĳk
wat kwaad is in mĳn ogen door
mĳn stem niet te gehoorzamen,h

dan zal ik stellig spĳt gevoelen
over het goede dat ik [bĳ mĳzelf]
gezegd had ten goede ervan te
doen.’

11 En nu, zeg alstublieft tot de
mannen van J _uda en tot de inwo-
ners van Jer _uzalem: ’Dit heeft Je-
hovah gezegd: „Ziet, ik formeer
tegen U een rampspoed en denk
tegen U een gedachte.i Keert als-
tublieft terug, een ieder van zĳn
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slechte weg, en maakt UW wegen
en UW handelingen goed.” ’ ”a

12 En zĳ zeiden: „Er is geen
hoop op!b Want naar onze eigen
gedachten zullen wĳ wandelen, en
ieder van ons zal handelen naar
de verstoktheid van zĳn slechte
hart.”c

13 Daarom, dit heeft Jehovah
gezegd: „Vraagt alstublieft zelf
onder de nati

¨
en. Wie heeft derge-

lĳke dingen gehoord? Er is iets
afschuwelĳks dat demaagdvan _Is-
ra

¨
el op een buitensporigewĳze be-

dreven heeft.d 14 Zal de sneeuw
van de L _ibanon [ooit] verdwĳ-
nen van de rots van het open
veld? Of zullen vreemde, koele,
druppelende wateren [ooit] opdro-
gen? 15 Want mĳn volk heeft
mĳ vergetene aangezien zĳ offer-
rook brengen aan iets waarde-
loos,f en aangezien zĳ de mensen
doen struikelen op hun wegen,g

de paden van weleer,h om te gaan
op wegen, een weg die niet op-
gehoogd is, 16 om hun land te
maken tot een voorwerp van ont-
zetting,i tot een aanfluiting tot
onbepaalde tĳd.j Iedereen die er
voorbĳtrekt, zal star zĳn van ont-
zetting en het hoofd schudden.k

17 Als met een oostenwind zal ik
hen verstrooien voor de vĳand.l

De rug, en niet het aangezicht,m

zal ik hun tonen op de dag van hun
ongeluk.”

18 Toen zeiden zĳ: „Komt, en
laten wĳ enige gedachten tegen
Jerem _ia bedenken,n want de wet
zal niet teloorgaan bĳ de pries-
ter,o noch raad bĳ de wĳze, noch
het woord bĳ de profeet.p Komt,
en laten wĳ hem slaan met de
tong,q en laten wĳ geen aandacht
schenken aan ook maar

´
e

´
en van

zĳn woorden.”

19 Schenk toch aandacht aan
mĳ, o Jehovah, en luister naar
de stem van mĳn tegenpartĳen.r

20 Dient goed met kwaadvergol-
den te worden?s Want zĳ hebben
een kuil gedolven voor mĳn ziel.t

Gedenk hoe ik voor u gestaan heb
om zelfs betreffende hen goed te
spreken, om uw woede van hen af

te keren.a 21 Geef daarom hun
zonen over aan de hongersnood,b

en lever hen over aan de macht
van het zwaard;c en mogen hun
vrouwen van kinderen beroofd
en weduwen worden.d En mogen
hun eigen mannen gedood wor-
den door een dodelĳke plaag, hun
jonge mannen neergeveld wor-
den door het zwaard in de strĳd.e

22 Laat een geschrei uit hun hui-
zen worden gehoord wanneer gĳ
plotseling een roversbende over
hen brengt.f Want zĳ hebben een
kuil gedolven om mĳ te vangen,
en valstrikken hebben zĳ verbor-
gen voor mĳn voeten.g

23 Maar gĳzelf, o Jehovah, kent
heel goed al hun raadslagen tegen
mĳ met het oog op [mĳn] dood.h

Bedek hun dwaling niet, en wis
die zonde van hen niet uit van
voor uwaangezicht, maar laat hen
voor uw aangezicht tot struike-
len worden gebracht.i Treed ten
tĳde van uw toorn handelend te-
gen hen op.j

19 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Ga, en gĳ moet een aarde-

werken pottenbakkerspul nemenk

en enigen van de oudere man-
nen van het volk en enigen van
de oudere mannen der priesters.
2 En gĳ moet uitgaan naar het
dal van de zoon van H _innom,l dat
aan de ingang van de Scherven-
poort ligt. En daar moet gĳ de
woorden uitroepen die ik tot u zal
spreken.m 3 En gĳ moet zeggen:
’Hoort het woord van Jehovah,
o GIJ koningen van J _uda en GIJ in-
woners van Jer _uzalem.n Dit heeft
Jehovah der legerscharen,o de God
van _Isra

¨
el, gezegd:

„Zie, ik breng een rampspoed
over deze plaats, waarvan een
ieder die het hoort, de oren zul-
len tuiten,p 4 omdat zĳ mĳ ver-
laten hebbenq en ertoe zĳn over-
gegaan deze plaats onherkenbaar
temakenr en er offerrook te bren-
gen aan andere goden, die zĳ niet

m Sp 1:20; Jer 7:2; n Jer 17:20; o Ps 24:10; p 1Sa

3:11; 2Kon 21:12; q De 28:20; 2Kon 22:17; Jes

65:11; Jer 2:13; Jer 15:6; Jer 17:13; Da 9:5; r 2Kr

33:4.
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hadden gekend,a noch zĳ, noch
hun voorvaders, noch de konin-
gen van J _uda, en zĳ deze plaats
gevuld hebben met het bloed der
onschuldigen.b 5 En zĳ bouw-
den de hoge plaatsen van de B _a

¨
al

om hun zonen in het vuur te ver-
branden als volledige brandoffers
voor de B _a

¨
al,c iets wat ik niet ge-

boden had en waarvan ik niet ge-
sproken hadd en wat in mĳn hart
niet was opgekomen.” ’e

6 ’„Daarom, zie! er komen da-
gen”, is de uitspraak van Jeho-
vah, „dat deze plaats niet meer
T _ofethf en het dal van de zoon
van H _innomg genoemd zal wor-
den, maar het dal van het doden.
7 En ik wil de raad van J _uda en
van Jer _uzalem in deze plaats te-
nietdoen,h en ik wil hen doen val-
len door het zwaard voor hun
vĳanden en door de hand van hen
die hun ziel zoeken.i En ik wil
hun dode lichamen als voedsel ge-
ven aan de vliegende schepselen
van de hemel en aan de dieren
der aarde.j 8 En ik wil deze stad
tot een voorwerp van ontzetting
en tot een aanfluiting maken.k

Iedereen die er voorbĳtrekt, zal
star zĳn van ontzetting en flui-
ten om al haar plagen.l 9 En ik
wil hen het vlees van hun zonen
en het vlees van hun dochters
doen eten, en een ieder van hen
zal het vlees van zĳnnaaste eten,
vanwege de beklemming en van-
wege de benardheidwaarmee hun
vĳanden en zĳ die hun ziel zoeken,
hen zullen insluiten.” ’m

10 En gĳ moet de pul voor de
ogen van de mannen die met
u meegaan, breken. 11 En gĳ
moet tot hen zeggen: ’Dit heeft
Jehovah der legerscharen gezegd:
„Evenzo zal ik dit volk en deze
stad breken, zoals iemand het pot-
tenbakkersvat breekt zodat het
niet meer hersteld kan worden;n

en inT _ofetho zalmen begraventot-
dat er geen plaats meer is om te
begraven.” ’p

12 ’Zo zal ik met deze plaats
doen’, is de uitspraak van Jeho-
vah, ’en met de inwoners ervan,

ja, om deze stad als T _ofeth te ma-
ken.a 13 En de huizen van Je-
r _uzalem en de huizen van de ko-
ningen van J _uda moeten worden
als de plaats van T _ofeth,b onrein,
dat wil zeggen al de huizen op
de daken waarvan men offerrook
heeft gebracht aan heel het heer-
leger van de hemelc en drank-
offers heeft uitgegoten voor an-
dere goden.’”d

14 En Jerem _ia kwam nu van
T _ofeth,e waarheen Jehovah hem
had gezonden om te profeteren,
en ging staan in het voorhof van
het huis van Jehovah en zei tot
heel het volk:f 15 „Dit heeft Je-
hovah der legerscharen, de God
van _Isra

¨
el, gezegd: ’Zie, ik breng

overdeze staden over al haar ste-
den heel de rampspoed die ik te-
gen haar gesproken heb, omdat
zĳ hun nek hebben verhard om
mĳn woorden niet te gehoorza-
men.’ ”g

20 P _ashur nu, de zoon van _Im-
mer,h de priester, die te-

vens de voornaamste gemach-
tigde in het huis van Jehovah
was,i bleef naar Jerem _ia luisteren
terwĳl hĳ deze woorden sprak.
2 Toen sloeg P _ashur de profeet
Jerem _iaj en sloot hem in het blok,k

dat zich bevond in de Boven-Ben-
jaminpoort, die in het huis van
Jehovah was. 3 Maar het ge-
schiedde de volgende dag, dat P _a-
shur Jerem _ia voorts uit het blok
liet,l en Jerem _ia zei nu tot hem:

„Jehovah heeft uw naam niet
P _ashur genoemd,m maar Schrik
rondom.n 4 Want dit heeft Je-
hovah gezegd: ’Zie, ik maak u
tot een schrik voor uzelf en voor
al degenen die u liefhebben, en
zĳ zullen stellig vallen door het
zwaard van hun vĳanden,o ter-
wĳl uw ogen het zullen zien;p en
heel J _uda zal ik in de hand van
de koning van B _abylon geven, en
hĳ zal hen werkelĳk in balling-
schap naar B _abylon voeren en

l Han 4:3; m Ho 1:4; n Ps 31:13; Jer 6:25; Jer 46:5;

Jer 49:29; Klg 2:22; o De 28:65; Ps 73:19; p De

28:32; 2Kon 25:7; Jer 29:21; Jer 39:6.
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hen met het zwaard neerslaan.a

5 En ik wil alle opgeslagen goe-
deren van deze stad en heel haar
opbrengst en al haar kostbaarhe-
den [prĳs]geven; en al de schatten
van de koningen van J _uda zal ik in
de hand van hun vĳanden geven.b

En zĳ zullen ze stellig plunde-
ren en meenemen en naar B _aby-
lon brengen.c 6 En wat u be-
treft, o P _ashur, en alle bewoners
van uw huis, GIJ zult in balling-
schap gaan;d en te B _abylon zult gĳ
komen en daar zult gĳ sterven en
daar zult gĳzelf begraven worden
met al degenen die u liefhebben,e

omdat gĳ op grond van de leugen
tot hen hebt geprofeteerd.’ ”f

7 Gĳ hebt mĳ misleid, o Jeho-
vah, zodat ik mĳ heb laten mislei-
den. Gĳ hebt uw sterkte tegen mĳ
aangewend, zodat gĳ hebt gezege-
vierd.g Ik ben een voorwerp van
gelach geworden, de gehele dag;
iedereen bespot mĳ.h 8 Want zo
vaak ik spreek, schreeuw ik het
uit. Geweld en plundering roep
ik uit.i Want het woord van Je-
hovah werd mĳ tot een oorzaak
van smaad en tot beschimping
de gehele dag.j 9 En ik zei: „Ik
zal niet van hem gewagen, en ik
zal niet meer in zĳn naam spre-
ken.”k En in mĳn hart bleek het
te zĳn als een brandend vuur, op-
gesloten in mĳn beenderen; en ik
werd moe van het inhouden en
was niet bĳ machte [het te ver-
dragen].l 10 Want ik hoorde het
slechte bericht van velen.m Er
was schrik rondom. „Brengt iets
aan, opdat wĳ hem kunnen aan-
brengen.”n Elk sterfelĳk mens die
mĳ „Vrede!” wenst — zĳ loeren
op mĳn kreupel gaan:o „Misschien
zal hĳ zich laten misleiden,p zo-
dat wĳ hem kunnen overmeeste-
ren en onze wraakop hem kunnen
nemen.” 11 Maar Jehovah was
met mĳq als een verschrikkelĳke
machtige.r Daarom zullen juist zĳ
die mĳ vervolgen, struikelen en
niet zegevieren.s Zĳ zullen stellig
zeer beschaamd worden, omdat zĳ
niet voorspoedig geweest zullen
zĳn. [Hun] voor onbepaalde tĳd

durende schande zal er een zĳn
die niet vergeten zal worden.a

12 Maar gĳ, o Jehovah der le-
gerscharen, onderzoekt de recht-
vaardige;b gĳ ziet de nieren en
het hart.c Moge ik uw wraak op
hen zien,d want aan u heb ik mĳn
rechtsgeding onthuld.e

13 Zingt Jehovah toe! Looft Je-
hovah! Want hĳ heeft de ziel van
de arme uit de hand der boosdoe-
ners bevrĳd.f

14 Vervloekt zĳ de dag waar-
op ik werd geboren! Moge de dag
waarop mĳn moeder mĳ baarde,
niet gezegend worden!g 15 Ver-
vloekt zĳ de man die mĳn vader
goed nieuws bracht, door te zeg-
gen: „Er is u een zoon, een man-
nelĳk kind, geboren!” Hĳ maak-
te hembeslist verheugd.h 16 Ja,
die man moet worden als ste-
den die Jehovah ondersteboven
heeft gekeerd zonder dat Hĳ spĳt
heeft gevoeld.i En hĳ moet een ge-
schreeuw horen in de morgen en
een alarmsignaal ten tĳde van de
middag.j

17 Waarom heeft hĳ mĳ niet
definitief ter dood gebracht van
de moederschoot af, zodat mĳn
moeder mĳ tot mĳn grafstede zou
worden en haar schoot tot on-
bepaalde tĳd zwanger zou zĳn?k

18 Waarom toch ben ik uit de
moederschoot zelf voortgekomen,l

om hard werk en droefheid te
zienm en [te zien] dat mĳn dagen
een eind zouden nemen in louter
schaamte?n

21 Hetwoordo dat van Jehovah
tot Jerem _ia kwam, toen ko-

ning Zedek _iap P _ashur,q de zoon
van Malk _ia, en Zef _anja,r de zoon
van Ma

¨
as _eja, de priester, tot hem

zond en liet zeggen: 2 „Raad-
pleeg alstublieft ten behoeve van
ons Jehovah,s want Nebukadr _e-
zar, de koning van B _abylon, voert
oorlog tegen ons.t Misschien zal

k Job 3:10; Job 10:18; l Job 3:20; Job 14:1; m Ps

90:10; Klg 3:1; n Jak 5:10; HFDST. 21 o Ez
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Jehovah met ons doen naar al zĳn
wonderwerken, zodat hĳ van ons
zal wegtrekken.”a

3 Toen zei Jerem _ia tot hen:
„Dit zult GIJ tot Zedek _ia zeggen:
4 ’Dit heeft Jehovah, de God van

_Isra
¨
el, gezegd: „Ziet, ik keer de

oorlogswapens die in UW hand
zĳn om, waarmee GIJ strĳdt te-
gen de koning van B _abylonb en
tegen de Chaldee

¨
enc die U bui-

ten de muur belegeren, en ik wil
hen in het midden van deze stad
bĳeenbrengen.d 5 En ikzelf wil
tegen U strĳdene met een uitge-
strekte hand en met een sterke
arm en met toorn en met woede
en met grote verontwaardiging.f

6 En ik wil de inwoners van deze
stad slaan, zowel mens als dier.
Door een grote pestilentie zullen
zĳ sterven.” ’g

7 ’„En daarna”, is de uitspraak
van Jehovah, „zal ik Zedek _ia, de
koning van J _uda, en zĳn dienaren
en het volk en degenen die in deze
stad overblĳven van de pestilen-
tie, van het zwaard en van de hon-
gersnood, overleveren in de hand
van Nebukadr _ezar, de koning van
B _abylon, ja, in de hand van hun
vĳanden en in de hand van dege-
nen die hun ziel zoeken, en hĳ zal
hen stellig slaan met de scherpte
vanhet zwaard.h Hĳ zal geen deer-
nis met hen hebben, noch zal hĳ
mededogen tonen of enig erbar-
men hebben.” ’i

8 En tot dit volk zult gĳ zeg-
gen: ’Dit heeft Jehovah gezegd:
„Ziet, ik leg Ude weg des levens en
de weg des doods voor.j 9 Wie in
deze stad blĳft, zal sterven door
het zwaard en door de hongers-
nood en door de pestilentie;k maar
wie er uitgaat en werkelĳk over-
loopt naar de Chaldee

¨
en die U be-

legeren, zal in leven blĳven en
zĳn ziel zal hem stellig ten buit
worden.” ’l

10 ’„Want ik heb mĳn aange-
zicht tegen deze stad gericht tot
rampspoed en niet ten goede”,m

is de uitspraak van Jehovah. „In
de hand van de koning van B _aby-

lon zal ze gegevenworden,a en hĳ
zal ze stellig met vuur verbran-
den.”b

11 Enwat het huisgezin van de
koning van J _uda betreft, hoort
het woord van Jehovah.c 12 O
huis van D _avid,d dit heeft Jehovah
gezegd: „Velt iedere morgene von-
nis in gerechtigheid,f en bevrĳdt
de beroofde uit de hand van de af-
zetter,g opdat mĳn woede niet los-
barst net als een vuurh en werke-
lĳk brandt en er niemand is om
het te blussen, wegens de slecht-
heid van UW handelingen.” ’i

13 ’Zie, ik ben tegen u, o be-
woonster van de laagvlakte,j

o rots van het vlakke land’, is
de uitspraak van Jehovah. ’Wat U

aangaat die zegt: „Wie zal tot ons
afdalen? En wie zal in onze wo-
ningen komen?”,k 14 ik wil U

ook rekenschap vragenl naar de
vrucht van UW handelingen’,m is
de uitspraak van Jehovah. ’En ik
wil een vuur ontsteken in haar
woud,n en het zal stellig alles rond-
om haar verslinden.’ ”o

22 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Daal af naar het huis van

de koning van J _uda, en gĳ moet
daar dit woord spreken. 2 En
gĳ moet zeggen: ’Hoor het woord
van Jehovah, o koning van J _uda,
die zit op de troon van D _avid,p gĳ
met uw dienaren en uw volk, zĳ
die door deze poorten binnenko-
men.q 3 Dit heeft Jehovah ge-
zegd: „Oefent gerechtigheid en
rechtvaardigheid, en bevrĳdt de
beroofde uit de hand van de af-
zetter, en behandelt geen enkele
inwonende vreemdeling, vader-
loze jongen of weduwe slecht.r

Doet [hun] geen geweld aan.s En
vergiet geen onschuldig bloed
in deze plaats.t 4 Want indien
GIJ dit woord wis en zeker zult
volbrengen, dan zullen door de
poorten van dit huis stellig de
koningen binnenkomen die voor
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D _avid op diens troon zitten,a rĳ-
dend op wagens en op paarden,
hĳ met zĳn dienaren en zĳn
volk.” ’b

5 ’Maar indien GIJ deze woor-
den niet zult gehoorzamen, dan
zweer ik waarlĳk bĳ mĳzelf’,c is
de uitspraak van Jehovah, ’dat
dit huis tot niets dan een ver-
woeste plaats zal worden.’d

6 Want dit heeft Jehovah ge-
zegd betreffende het huis van de
koning van J _uda: ’Gĳ zĳt mĳ als
G _ilead, het hoofd van de L _iba-
non.e Voorzeker, ik zal u maken
tot een wildernis;f wat de steden
betreft, niet

´
e

´
en zal er bewoond

worden.g 7 En ik wil verdervers
tegen u heiligen,h ieder met zĳn
wapens;i en zĳ moeten de keur
van uw ceders omhakkenj en ze in
het vuur doen vallen.k 8 En vele
nati

¨
en zullen werkelĳk deze stad

voorbĳtrekken en tot elkaar zeg-
gen: „Op grond waarvan heeft Je-
hovah aldus met deze grote stad
gedaan?”l 9 En zĳ zullen moe-
ten zeggen: „Op grondvan het feit
dat zĳ het verbond van Jehovah,
hun God, verlaten hebbenm en er-
toe zĳn overgegaan zich voor an-
dere goden neer te buigen en die
te dienen.” ’n

10 Weent niet om de dode,o en
beklaagt hem niet. Weent he-
vig om wie weggaat, want hĳ zal
niet meer terugkeren en hĳ zal
het land van zĳn bloedverwan-
ten werkelĳk niet zien. 11 Want
dit heeft Jehovah gezegd betref-
fende S _allum,p de zoon van Jos _ia,
de koning van J _uda, die regeert
in de plaats van zĳn vader Jos _ia,q

die uit deze plaats vertrokken is:
’Hĳ zal daar niet meer terugkeren.
12 Want in de plaats waarheen
men hem in ballingschap heeft ge-
voerd, zal hĳ sterven, en dit land
zal hĳ niet meer zien.’r

13 Wee degene die zĳn huis
bouwt,s maar niet met rechtvaar-
digheid, en zĳn opperzalen, maar
niet met gerechtigheid, door uit-
buiting van zĳn naaste die om niet
dient en wiens loon hĳ hem niet
geeft;t 14 die zegt: ’Ik zal mĳ

een ruim huis bouwen en gerieflĳ-
ke bovenzalen,a en mĳn vensters
ervoor moeten verbreed worden
en de betimmering zal met ce-
der zĳnb en bestreken met ver-
miljoen.’c 15 Zult gĳ blĳven re-
geren omdat gĳ door het gebruik
van ceder[hout] wedĳvert? Wat
uw vader betreft, heeft hĳ niet
gegeten en gedronken en gerech-
tigheid en rechtvaardigheid ge-
oefend?d In dat geval ging het hem
goed.e 16 Hĳ kwam op voor de
wettelĳke aanspraak van de ellen-
dige en de arme.f In dat geval ging
het hem goed. ’Was dat niet een
geval van mĳ kennen?’, is de uit-
spraak van Jehovah. 17 ’Voorze-
ker, uw ogen en uw hart zĳn op
niets anders dan op uw onrecht-
vaardige winst [gericht],g en op
het bloed van de onschuldige, om
[het] te vergieten,h en op afzet-
ten en op afpersen, om [dat] te
beoefenen.’

18 Daarom, dit heeft Jehovah
gezegd betreffende J _ojakim,i de
zoon van Jos _ia, de koning van
J _uda: ’Men zal niet over hem
weeklagen: „Ach, mĳn broeder!
En ach, [mĳn] zuster!” Men zal
niet over hem weeklagen: „Ach,
o meester! En ach, zĳn waardig-
heid!”j 19 Met een ezelsbegra-
fenis zal hĳ begraven worden,k

voortgesleept en weggeworpen
worden, ver buiten de poorten
van Jer _uzalem.’l

20 Beklim de L _ibanonm en hef
geschreeuw aan, en laat in B _a-
sann uw stem horen. En hef ge-
schreeuw aan vanaf de _Abarim,o

want allen die u intens liefheb-
ben, zĳn gebroken.p 21 Ik sprak
tot u tĳdens uw onbezorgdheid.q

Gĳ hebt gezegd: ’Ik zal niet ge-
hoorzamen.’r Dit was uw weg
van uw jeugd af, want gĳ hebt
mĳn stem niet gehoorzaamd.s

22 Een wind zal al uw eigen her-
ders weiden;t en wat degenen be-
treft die u intens liefhebben, in
gevangenschap zullen zĳ gaan.u

Want in die tĳd zult gĳ beschaamd
staan en u stellig te schande ge-

t Jer 23:1; Ez 34:2; Za 11:8; u 2Kon 24:7.
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maakt voelen wegens al uw ramp-
spoed.a 23 O gĳ die woont op
de L _ibanon,b genesteld in de ce-
ders,c hoe zult gĳ stellig zuch-
tenwanneer u wee

¨
en overkomen,d

de smarten als van een barende
vrouw!”e

24 „’Zo waar ik leef,’ is de uit-
spraak van Jehovah, ’ook al was
Ch _onja,f de zoon van J _ojakim,g de
koning van J _uda, de zegelringh

aan mĳn rechterhand, ik zou u
vandaar wegrukken!i 25 En ik
wil u geven in de hand van hen
die uw ziel zoekenj en in de hand
van hen voor wie gĳ bang zĳt
en in de hand van Nebukadr _e-
zar, de koning van B _abylon, en
in de hand van de Chaldee

¨
en.k

26 En ik wil u en uw moeder,l

die u gebaard heeft, wegslinge-
ren naar een ander land,waar gĳ-
lieden niet geboren zĳt, en daar
zult GIJ sterven.m 27 En in het
land waarnaar zĳ hun ziel zullen
opheffen om er terug te keren,
daarheen zullen zĳ niet terug-
keren.n 28 Is deze man Ch _onjao

niets dan een verachte, stukge-
slagen vorm,p of een vat waarin
men geen behagen heeft?q Waar-
om moeten hĳzelf en zĳn nage-
slacht worden weggeslingerd en
weggeworpen naar het land dat
zĳ niet hebben gekend?’r

29 O aarde, aarde, aarde, hoor
hetwoordvan Jehovah.s 30 Dit
heeft Jehovah gezegd: ’Schrĳft
deze man op als kinderloos,t als
een fysiek sterke man die geen
succes zal hebben in zĳn dagen,
want van zĳn nageslacht zal er
niet

´
e

´
en succes hebben,u zodat hĳ

zit op de troon van D _avidv en nog
in J _uda heerst.’”

23 „Wee de herders die de
schapen van mĳn weide

ombrengen en verstrooien!”,w is
de uitspraak van Jehovah.

2 Daarom, dit heeft Jehovah,
de God van _Isra

¨
el, gezegd tegen

de herders die mĳn volk weiden:
„GIJ zĳt het die mĳn schapen hebt
verstrooid, en GIJ bleeft ze uiteen-
drĳven en GIJ hebt UW aandacht
niet op hen gericht.”x

„Ziet, ik richt mĳn aandacht op
U, wegens de slechtheid van UW

handelingen”,a is de uitspraak van
Jehovah.

3 „En ikzelf zal het overblĳf-
sel van mĳn schapen bĳeenbren-
gen uit al de landen waarheen
ik ze verdreven had,b en ik wil
ze terugbrengen naar hun weide-
grond,c en ze zullen stellig vrucht-
baar zĳn en tot velen worden.d

4 En ik wil over hen herders ver-
wekken die hen werkelĳk zullen
weiden,e en zĳ zullen niet meer
bevreesd zĳn, noch zullen zĳ met
enige verschrikking geslagenwor-
den,f en er zullen er geen gemist
worden”, is de uitspraak van Je-
hovah.

5 „Zie! Er komen dagen”, is de
uitspraak van Jehovah, „en ik
zal D _avid stellig een rechtvaardi-
ge spruit verwekken.g En een ko-
ning zal stellig regerenh en met
doorzicht handelen en gerechtig-
heid en rechtvaardigheid in het
land oefenen.i 6 In zĳn dagen
zal J _uda gered worden,j en _Isra

¨
el

zelf zal in zekerheid verblĳf hou-
den.k En dit is zĳn naam waar-
mee hĳ genoemd zal worden: Je-
hovah is onze rechtvaardigheid.”l

7 „Daarom, zie! er komen da-
gen”, is de uitspraak van Jeho-
vah, „en men zal niet meer zeg-
gen: ’Jehovah leeft, die de zonen
van _Isra

¨
el uit het land Eg _ypte

heeft opgevoerd’,m 8 maar: ’Je-
hovah leeft, die het nageslacht
van het huis van _Isra

¨
el heeft op-

gevoerd en die [hen] heeft bin-
nengeleid uit het land van het
noorden en uit al de landen waar-
heen ik henverdreven heb’, en zĳ
zullen stellig op hun eigen bodem
wonen.”n

9 Wat de profeten betreft, mĳn
hart is in mĳn binnenste gebro-
ken. Al mĳn beenderen zĳn gaan
sidderen. Ik ben geworden als
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een dronken mana en als een fy-
siek sterke man die door de wĳn
overmeesterd is, wegens Jeho-
vah en wegens zĳn heilige woor-
den. 10 Want van overspelersb

is het land vol geworden.c Want
wegens de vloek is het land gaan
treuren,d de weidegronden van
de wildernis zĳn verdroogd;e en
hun handelwĳze blĳkt slecht te
zĳn, en hun machtsbetoon is niet
juist.

11 „Want het zĳn zowel de pro-
feet als de priester die bezoedeld
zĳn geworden.f Ook in mĳn eigen
huis heb ik hun slechtheid gevon-
den”,g is de uitspraak van Jeho-
vah. 12 „Daarom zal hun weg
voor henworden gelĳk glibberige
plaatsenh in het donker; zĳ zullen
daarop geduwd worden en stellig
vallen.”i

„Want ik zal een rampspoed
over hen brengen, het jaar dat er
aandacht aan hen wordt geschon-
ken”,j is de uitspraak van Jeho-
vah. 13 „En bĳ de profeten van
Sam _ariak heb ik gezien wat on-
betamelĳk is. Zĳ zĳn opgetreden
als profeten [die worden aangezet]
door B _a

¨
al,l en zĳ laten mĳn volk,

ja _Isra
¨
el, voortdurend ronddolen.m

14 En bĳ de profeten van Jer _uza-
lem heb ik afschuwelĳke dingen
gezien:n overspel plegeno en in de
leugenwandelen;p en zĳ hebben de
handen der boosdoeners gesterkt,
opdat zĳ niet zouden terugkeren,q

een ieder van zĳn eigen slecht-
heid. Zĳ zĳn mĳ allen geworden
als S _odom,r en haar inwoners als
Gom _orra.”s

15 Daarom, dit heeft Jehovah
der legerscharen tegen de profe-
ten gezegd: „Zie, ik doe hen al-
sem eten en ik wil hun gifwater
te drinken geven.t Want van de
profeten van Jer _uzalem is afval-
ligheidu uitgegaan over het gehe-
le land.”

16 Dit heeft Jehovah der le-
gerscharen gezegd: „Luistert niet
naar de woorden van de profeten
die tot U profeteren.v Zĳ maken
dat GIJ tot ĳdelheid wordt.w Het
visioen van hun eigen hart spre-

ken zĳa — niet uit de mondvan Je-
hovah.b 17 Zĳ zeggen steeds tot
degenen die mĳ met minachting
bejegenen: ’Jehovah heeft gespro-
ken: „Vrede zult GIJ krĳgen.” ’c

En [tot] een ieder die wandelt
in de verstoktheid van zĳn hartd

hebben zĳ gezegd: ’Geen ramp-
spoed zal ulieden overkomen.’e

18 Want wie heeft in de intiemef

groep van Jehovah gestaan, op-
dat hĳ zĳn woord zou zien en ho-
ren?g Wie heeft er aandacht ge-
schonken aan zĳn woord, opdat
hĳ het zou horen?h 19 Ziet! De
storm van Jehovah, louter woe-
de, zal stellig losbarsten, ja, een
wervelstorm.i Op het hoofd van
de goddelozen zal hĳ neerwerve-
len.j 20 De toorn van Jehovah
zal zich niet afwenden, totdat hĳ
volvoerdk en totdat hĳ verwezen-
lĳkt zal hebben de denkbeelden
van zĳn hart.l In het laatst der
dagen zult GIJ met verstand daar-
op letten.m

21 Ik heb de profeten niet ge-
zonden, toch hebben zĳzelf gelo-
pen. Ik heb niet tot hen gesproken,
toch hebben zĳzelf geprofeteerd.n

22 Maar indien zĳ in mĳn intie-
meo groep hadden gestaan, dan
zouden zĳ mĳn volk m

´
ı
´
jn woor-

den hebben doen horen, en zĳ zou-
den hen van hun slechte weg en
van de slechtheidvan hun hande-
lingen hebben doen terugkeren.”p

23 „Ben ik een God van nabĳ”,
is de uitspraak van Jehovah, „en
niet een God van verre?”q

24 „Of kan enig mens in schuil-
plaatsen verborgen zĳn zodat ik-
zelf hem niet zie?”,r is de uit-
spraak van Jehovah.

„Ben ik het niet die de hemel
en de aarde werkelĳk vul?”,s is de
uitspraak van Jehovah. 25 „Ik
heb gehoordwat de profeten heb-
ben gezegd die in m

´
ı
´
jn naam

leugen profeteren,t door te zeg-
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gen: ’Ik heb een droom gehad! Ik
heb een droom gehad!’a 26 Hoe
lang zal dit bestaan in het hart
van de profeten die de leugen pro-
feteren en die profeten zĳn van de
bedriegerĳ van hun eigen hart?b

27 Zĳ zinnen erop mĳn volk mĳn
naam te doen vergeten door mid-
del van hun dromen, die zĳ el-
kaar blĳven vertellen,c net zoals
hun vaderen mĳn naam hebben
vergeten door middel van B _a

¨
al.d

28 Laat de profeet bĳ wie een
droom is, de droom verhalen;
maar laat degene bĳ wie mĳn
w

´
o

´
ord is, mĳn woord naar waar-

heid spreken.”e

„Wat heeft het stro met het ko-
ren te maken?”,f is de uitspraak
van Jehovah.

29 „Is niet mĳn woord z
´
o als

een vuur”,g is de uitspraak van
Jehovah, „en als een smidshamer
die de steile rots verplettert?”h

30 „Daarom, zie, ik ben tegen
de profeten”,i is de uitspraak van
Jehovah, „die mĳn woorden weg-
stelen, een ieder van zĳn metge-
zel.”j

31 „Zie, ik ben tegen de profe-
ten”, is de uitspraak van Jehovah,
„die hun tong gebruiken om te
zeggen: ’Een uitspraak!’ ”k

32 „Zie, ik ben tegen de profe-
ten van leugenachtige dromen”,
is de uitspraak van Jehovah, „die
ze verhalen en mĳn volk doen
ronddolen wegens hun leugensl

en wegens hun snoeverĳ.”m

„Maar ikzelf heb hen niet ge-
zonden, noch hun een bevel ge-
geven. Zĳ zullen dit volk dus
in geen enkel opzicht baat bren-
gen”,n is de uitspraak van Jeho-
vah.

33 „En wanneer dit volk of de
profeet of priester u vraagt en
zegt: ’Wat is de last van Jeho-
vah?’,o dan moet gĳ tot hen zeg-
gen: ’„Gĳlieden zĳt — o wat een
last!p En ik zal U stellig verla-
ten”,q is de uitspraak van Jeho-
vah.’ 34 Wat de profeet of de
priester of het volk betreft dat
zegt: ’De last van Jehovah!’, op
die man en op zĳn huisgezin wil

ik ook mĳn aandacht richten.a

35 Dit is hetgeen GIJ blĳft zeg-
gen, een ieder tot zĳn naaste en
een ieder tot zĳn broeder: ’Wat
heeft Jehovah geantwoord? En
wat heeft Jehovah gesproken?’b

36 Maar van de lastc van Jeho-
vah dient GIJ niet meer te gewa-
gen,d want de last zelf wordt voor
een ieder zĳn eigenwoord,e en GIJ

hebt de woorden van de levende
God, Jehovah der legerscharen,
onze God, veranderd.f

37 Dit zult gĳ tot de profeet
zeggen: ’Wat voor antwoord heeft
Jehovah u gegeven? En wat heeft
Jehovah gesproken?g 38 En in-
dien GIJ „De last van Jehovah!”
blĳft zeggen, daarom, dit heeft Je-
hovah gezegd: „Omdat GIJ zegt:
’Dit woord is niets dan de last van
Jehovah’, toen ik tot U de bood-
schap bleef zenden en zei: ’GIJ

moogt niet zeggen: „De last van
Jehovah!” ’, 39 daarom, hier ben
ik! En ik wil U definitief aan ver-
onachtzaming overgeven,h en ik
wil U en de stad die ik U en UW

voorvaders gegeven heb, in de
steek laten — weg van mĳn aan-
gezicht.i 40 En ik wil smaad op
U leggen tot onbepaalde tĳd en
schande tot onbepaalde tĳd, die
niet vergeten zal worden.” ’”j

24 En Jehovah toonde mĳ, en
zie! twee manden met vĳ-

gen, geplaatst v
´
o

´
or de tempel van

Jehovah, nadat Nebukadr _ezar, de
koning van B _abylon, Jech _onja,k de
zoon van J _ojakim,l de koning van
J _uda, en de vorsten van J _uda en
de handwerksliedenm en de bou-
wers van bolwerken uit Jer _uza-
lem in ballingschap had gevoerd,
om hen naar B _abylon te brengen.n

2 Wat de ene mand betreft, de
vĳgen waren zeer goed, gelĳk
vroege vĳgen;o en wat de ande-
re mand betreft, de vĳgen waren
zeer slecht, zodat ze niet te eten
waren van slechtheid.

3 Jehovah zei nu tot mĳ: „Wat
ziet gĳ, Jerem _ia?” Ik zei dus: „Vĳ-
gen; de goede vĳgen zĳn zeer
goed, en de slechte zĳn zeer slecht,
zodat ze niet te eten zĳn van
slechtheid.”p
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4 Toen kwam het woord van Je-
hovah tot mĳ, dat luidde: 5 „Dit
heeft Jehovah, de God van _Isra

¨
el,

gezegd: ’Gelĳk deze goede vĳgen,
zo zal ik de ballingen van J _uda, die
ik uit deze plaats wil wegzenden
naar het land der Chaldee

¨
en,a op

een goede wĳze aanzien.b 6 En
ik wil mĳn oog op een goede wĳze
op hen richten,c en ik zal hen stel-
lig naar dit land doen terugkeren.d

En ik wil hen opbouwen, en ik
zal niet omverhalen; en ik wil hen
planten, en ik zal niet uitrukken.e

7 En ik wil hun een hart geven
om mĳ te kennen,f dat ik Jehovah
ben, en zĳ moeten mĳn volk wor-
den,g en ikzelf zal hun God wor-
den, want zĳ zullen tot mĳ terug-
keren met geheel hun hart.h

8 En gelĳk de slechte vĳgen,
die niet te eten zĳn van slecht-
heid,i ja, dit heeft Jehovah ge-
zegd: „Zo zal ik Zedek _ia,j de ko-
ning van J _uda, maken en zĳn
vorsten en het overblĳfsel van
Jer _uzalem dat overblĳft in dit
landk en zĳ die in het land Eg _ypte
wonenl — 9 ik wil hen ook ma-
ken tot beving, tot rampspoed, in
al de koninkrĳken der aarde,m tot
smaad en tot een spreekwoord,
tot hoonn en tot vervloeking,o in
al de plaatsen waarheen ik hen
zal verdrĳven.p 10 En ik wil te-
gen hen zenden het zwaard,q de
hongersnoodr en de pestilentie,s

totdat zĳ een eind nemen op de
grond die ik hun en hun voor-
vaders gegeven heb.” ’ ”t

25 Het woord dat tot Jerem _ia
kwam betreffende het ge-

hele volk van J _uda, in het vier-
de jaar van J _ojakim,u de zoon van
Jos _ia, de koning van J _uda, dat is
het eerste jaar van Nebukadr _ezar,
de koning van B _abylon; 2 het-
welk de profeet Jerem _ia sprak
betreffende het gehele volk van
J _uda en betreffende al de inwo-
ners van Jer _uzalem, door te zeg-
gen:

3 „Vanaf het dertiende jaar van
Jos _ia,v de zoon van _Amon, de ko-
ning van J _uda, en tot op deze dag,

deze drie
¨
entwintig jaar is het

woord van Jehovah tot mĳ geko-
men, en ik bleef tot ulieden spre-
ken, vroeg op zĳnde en spreken-
de, maar GIJ hebt niet geluisterd.a

4 En Jehovah heeft tot U gezon-
den al zĳn knechten, de profeten,
vroeg op zĳnde en [hen] zenden-
de, maar GIJ hebt niet geluisterd,b

noch UW oor geneigd om te luiste-
ren,c 5 terwĳl zĳ zeiden: ’Keert
alstublieft terug, een ieder van
zĳn slechte weg en van de slecht-
heidvanUW handelingen,d en blĳft
wonen op de bodem die Jehovah U

en UW voorvaders sinds het verre
verleden en tot ver in de toekomst
gegeven heeft.e 6 En loopt geen
andere goden achterna om die te
dienen en U ervoor neer te buigen,
opdat GIJ mĳ niet krenkt door het
werk van UW handen en ik geen
rampspoed over U breng.’f

7 ’Maar GIJ hebt niet naar mĳ
geluisterd’, is de uitspraak van
Jehovah, ’met de bedoeling mĳ
door het werk van UW handen
te krenken, tot rampspoed voor
UZELF.’g

8 Daarom, dit heeft Jehovah
der legerscharen gezegd: ’„Om-
dat GIJ mĳnwoorden niet hebt ge-
hoorzaamd, 9 ziet, ik zend en
wil nemen alle families van het
noorden,”h is de uitspraak van Je-
hovah, „zelfs [zendend] tot Ne-
bukadr _ezar, de koning van B _aby-
lon, mĳn knecht,i en ik wil hen
brengen tegen dit landj en tegen
zĳn bewoners en tegen al deze
nati

¨
en rondom,k en ik wil ze aan

de vernietiging prĳsgeven en ze
maken tot een voorwerp van ont-
zetting en tot een aanfluitingl

en tot verwoeste plaatsen voor
onbepaalde tĳd.m 10 En ik wil
daaruit doen vergaan het geluid
van uitbundige vreugde en het
geluid van verheuging,n de stem
van de bruidegom en de stemvan
de bruid,o het geluid van de hand-
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molena en het licht van de lamp.b

11 En geheel dit land moet tot
een verwoeste plaats worden, tot
een voorwerp van ontzetting, en
deze nati

¨
en zullen de koning van

B _abylon zeventig jaar moeten die-
nen.” ’c

12 ’En het moet geschieden dat
wanneer er zeventig jaar zĳn
vervuld,d ik aan de koning van
B _abylon en aan die natie reken-
schap zal vragen’,e is de uitspraak
van Jehovah, ’van hun dwaling,
ja, aan het land der Chaldee

¨
en,f

en ik wil het tot onbepaalde tĳd
tot verlaten woestenĳen maken.g

13 En ik wil over dat land al
mĳnwoorden brengen die ik erte-
gen gesproken heb, ja, al wat in
dit boek geschreven staat, wat
Jerem _ia tegen al de nati

¨
en ge-

profeteerd heeft.h 14 Want ook
zĳzelf, vele nati

¨
en en grote konin-

gen,i hebben hen als knechtenuit-
gebuit,j en ik wil hun vergelden
naar hun activiteit en naar het
werk van hun handen.’”k

15 Want dit heeft Jehovah, de
God van _Isra

¨
el, tot mĳ gezegd:

„Neem deze beker met de wĳn
der woede uit mĳn hand, en gĳ
moet die al de nati

¨
enwaarheen ik

u zend, laten drinken.l 16 En ze
moeten drinken en heen en weer
slingeren en zich als waanzinni-
gen gedragen wegens het zwaard
dat ik onder hen zend.”m

17 Toen nam ik de beker uit
de hand van Jehovah en liet al
de nati

¨
en waarheen Jehovah mĳ

had gezonden, drinken:n 18 na-
melĳk Jer _uzalem en de steden van
J _uda en haar koningen, haar vor-
sten, om ze te maken tot een ver-
woeste plaats, tot een voorwerp
van ontzetting,o tot een aanflui-
ting en een vervloeking, zoals op
deze dag;p 19 Farao, de koning
van Eg _ypte, en zĳn dienaren en
zĳn vorsten en geheel zĳn volk;q

20 en geheel het gemengde gezel-
schap, en alle koningen van het
land Uz,r en alle koningen van het
land der Filistĳnens en _Askelont

en G _azau en _Ekronv en het over-
blĳfsel van _Asdod;w 21 _Edomx

en M _oaba en de zonen van _Am-
mon;b 22 en alle koningen van
T_yrusc en alle koningen van S _i-
dond en de koningen van het
eiland dat in de zeestreek ligt;
23 en D _edane en T _emaf en Buz
en allen met aan de slapen weg-
gesneden haar;g 24 en alle ko-
ningen van de Arabierenh en alle
koningenvan het gemengde gezel-
schap dat in de wildernis verblĳft;
25 en alle koningen van Z _imri en
alle koningen van _Elami en alle
koningen van de Meden;j 26 en
alle koningen van het noorden die
nabĳ enveraf zĳn, de een na de an-
der, en alle [andere] koninkrĳken
der aarde die op de oppervlakte
van de aardbodem zĳn; en de ko-
ning van S _esachk zelf zal na hen
drinken.

27 „En gĳ moet tot hen zeg-
gen: ’Dit heeft Jehovah der le-
gerscharen, de God van _Isra

¨
el,

gezegd: „Drinkt en wordt dron-
ken en braakt en valt zodat GIJ

niet kunt opstaan,l vanwege het
zwaard dat ik onder U zend.” ’m

28 En het moet geschieden dat
ingeval zĳ weigeren de beker uit
uw hand te nemen om te drin-
ken, dan moet gĳ tot hen zeggen:
’Dit heeft Jehovah der legerscha-
ren gezegd: „GIJ zult zonder man-
keren drinken.n 29 Want ziet!
over de stadwaarover mĳn naam
is uitgeroepen, begin ik ramp-
spoed te brengen,o en zoudt G

´
I
´
J

ook maar in enig opzicht onge-
straft blĳven?” ’p

’GIJ zult niet ongestraft blĳven,
want een zwaard roep ik op te-
gen al de bewoners der aarde’, is
de uitspraak van Jehovah der le-
gerscharen.

30 En wat u betreft, gĳ zult
al deze woorden tot hen profete-
ren, en gĳ moet tot hen zeg-
gen: ’Van omhoog zal Jehovah
zelf brullen,q en vanuit zĳn heili-
ge woning zal hĳ zĳn stem laten
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weerklinken.a Zonder mankeren
zal hĳ brullen over zĳn verblĳf-
plaats. Een juichkreet als van hen
die [de wĳnpers] treden, zal hĳ
zingend uiten tegen al de bewo-
ners der aarde.’b

31 ’Een rumoer zal stellig door-
dringen zelfs tot de verste streek
van de aarde, want een geschil
heeft Jehovah met de nati

¨
en.c Hĳ

moet persoonlĳk in het gericht
treden met alle vlees.d Wat de
goddelozen betreft, hĳ moet hen
aan het zwaard overgeven’,e is de
uitspraak van Jehovah.

32 Dit heeft Jehovah der leger-
scharen gezegd: ’Ziet! Een ramp-
spoed gaat uit van natie tot natie,f

en een zware storm zelf zal ver-
wekt worden van de meest afge-
legen streken der aarde.g 33 En
zĳ die door Jehovah zĳn neerge-
veld, zullen op die dag stellig van
het ene einde der aarde helemaal
tot het andere einde der aarde ko-
men te liggen.h Er zal niet over
hen geweeklaagd worden, noch
zullen zĳ bĳeengezameld of begra-
ven worden.i Tot mest op de op-
pervlakte van de aardbodem zul-
len zĳ worden.’j

34 Jammert, GIJ herders, en
schreeuwt het uit!k En wentelt
U in het rond,l GIJ majestueu-
zen van de kudde,m want UW da-
gen voor de slachting en voor UW

verstrooiingen zĳn vervuld,n en
GIJ moet vallen als een begeer-
lĳk vat!o 35 En een toevluchts-
oord is de herders ontvallen, en
een mogelĳkheid tot ontkomen,
de majestueuzen van de kudde.p

36 Luistert! Het geschreeuw van
de herders, en het gejammer van
de majestueuzen van de kudde,
want Jehovah plundert hun wei-
de met geweld. 37 En in de vre-
dige verblĳfplaatsen is geen leven
meer wegens de brandende toorn
van Jehovah.q 38 Hĳ heeft net
als een jonge leeuw met manen
zĳn plaats van beschutting verla-
ten,r want hun land is tot eenvoor-
werp van ontzetting geworden we-
gens het gewelddadige zwaard en
wegens zĳn brandende toorn.”s

26 In het begin van de konink-
lĳke heerschappĳ van J _oja-

kim,a de zoon van Jos _ia, de koning
van J _uda, kwam dit woord van
de zĳde van Jehovah en luidde:
2 „Dit heeft Jehovah gezegd: ’Ga
in het voorhof van het huis van Je-
hovah staan,b en gĳ moet betref-
fende al de steden van J _uda, die
komen om zich neer te buigen in
het huis van Jehovah, al de woor-
den spreken die ik u gebieden
zal tot hen te spreken.c Doe er
geen woord af.d 3 Misschien zul-
len zĳ luisteren en terugkeren,
een ieder van zĳn slechte weg,e en
zal ik spĳt moeten gevoelen over
de rampspoed die ik hun denk aan
te doen wegens de slechtheid van
hun handelingen.f 4 En gĳ moet
tot hen zeggen: „Dit heeft Jeho-
vah gezegd: ’Indien GIJ niet naar
mĳ zult luisteren door in mĳn wet
te wandeleng die ik U heb voor-
gelegd,h 5 door naar de woor-
den van mĳn knechten, de profe-
ten, te luisteren, die ik tot U zend,
zelfs vroeg op zĳnde en [hen] zen-
dende, naar wie GIJ niet hebt ge-
luisterd,i 6 wil ik, op mĳn beurt,
dit huis maken gelĳk dat in S _ilo,j

en deze stad zal ik maken tot een
vervloeking voor alle nati

¨
en der

aarde.’ ” ’ ”k

7 De priesters dan en de profe-
ten en het gehele volk hoorden
Jerem _ia deze woorden spreken in
het huis van Jehovah.l 8 Zo ge-
schiedde het, toen Jerem _ia ge

¨
ein-

digd had alles te spreken wat Je-
hovah [hem] geboden had tot het
gehele volk te spreken, dat de
priesters en de profeten en het
gehele volk hem vastgrepen en
zeiden: „Gĳ zult beslist sterven.m

9 Waarom hebt gĳ in de naam
van Jehovah geprofeteerd en ge-
zegd: ’Gelĳk dat in S _ilon zal dit
huis worden, en deze stad zelf zal
verwoest worden om zonder in-
woner te zĳn’?” En heel het volk
bleef zich om Jerem _ia verzame-
len in het huis van Jehovah.

10 Na verloop van tĳd kregen
de vorsten van J _uda deze woor-
den te horen, en zĳ gingen toen
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van het huis van de koning op
naar het huis van Jehovaha en
zetten zich neer in de ingang van
de nieuwe poort van Jehovah.b

11 Toen zeiden de priesters en de
profeten tot de vorsten en tot heel
het volk: „Aan deze man komt het
doodvonnis toe,c want hĳ heeft be-
treffende deze stad geprofeteerd
juist zoals GIJ met UW eigen oren
hebt gehoord.”d

12 Daarop zei Jerem _ia tot alle
vorsten en tot heel het volk: „Het
was Jehovah die mĳ gezonden
heeft om betreffende dit huis en
betreffende deze stad al de woor-
den te profeteren die GIJ hebt
gehoord.e 13 En nu, maakt UW

wegen en UW handelingen goed,f

en gehoorzaamt de stem van Je-
hovah, UW God, en Jehovah zal
spĳt gevoelen over de rampspoed
die hĳ tegen U gesproken heeft.g

14 En wat mĳ betreft, ziet, ik ben
in UW hand.h Doet met mĳ naar
wat goed en naar wat recht is
in UW ogen.i 15 Alleen dient GIJ

zonder mankeren te weten dat, in-
dien GIJ mĳ ter dood brengt, GIJ on-
schuldig bloed brengt over UZELF

en over deze stad en over haar in-
woners,j want werkelĳk waar: Je-
hovah heeft mĳ inderdaad tot U

gezonden om al deze woorden ten
aanhoren van U te spreken.”k

16 Toen zeiden de vorstenl en
heel het volk tot de priesters en
tot de profeten: „Deze man komt
geen doodvonnis toe,m want in
de naam van Jehovah, onze God,
heeft hĳ tot ons gesproken.”n

17 Bovendien stonden zekere
personen van de oudere mannen
van het land op en zeiden toen
tot de gehele gemeente van het
volk:o 18 „Het was M _ichap van
Mor _esethq die bleek te profeteren
in de dagenvanHizk _ia, de koning
van J _uda,r en hĳ zei voorts tot
het gehele volk van J _uda: ’Dit
heeft Jehovah der legerscharen
gezegd: „S _ion zelf zal worden om-
geploegd als was het een veld,s

en Jer _uzalem zelf zal tot niets
dan puinhopen worden,t en de

berg van het Huis zal zĳn tot
hoge plaatsen van een woud.” ’a

19 Hebben Hizk _ia, de koning van
J _uda, en al degenen van J _uda hem
soms ter dood gebracht? Vrees-
de hĳ niet Jehovah en ging hĳ er
niet toe over het aangezicht van
Jehovah te vermurwen,b zodat Je-
hovah spĳt kreeg over de ramp-
spoed die hĳ tegen hen gesproken
had?c Wĳ zĳn dus bezig een grote
rampspoed tegen onze ziel te be-
werken.d

20 En er bleek ook een man te
zĳn die profeteerde in de naam
van Jehovah, Ur _ia, de zoon van Se-
m _aja, uit K _irjath-Je _arim.e En hĳ
bleef profeteren tegen deze stad
en tegen dit land overeenkom-
stig al de woorden van Jerem _ia.
21 En koning J _ojakimf en al zĳn
sterke mannen en al de vorsten
kregen zĳn woorden te horen, en
toen zocht de koning hemter dood
te brengen.g ToenUr _ia [het] te ho-
ren kreeg, werd hĳ terstond be-
vreesdh en nam de wĳk en kwam
in Eg _ypte. 22 Maar koning J _o-
jakim zond mannen naar Eg _yp-
te, Eln _athan, de zoon van _Achbor,i

en andere mannen met hem naar
Eg _ypte. 23 En zĳ haalden Ur _ia
vervolgens uit Eg _ypte en brach-
ten hem bĳ koning J _ojakim, die
hem toen met het zwaard neer-
sloegj en zĳn dode lichaam op de
begraafplaats van de zonen van
het volk wierp.”

24 Bovendien was het de hand
van Ah _ikam,k de zoon van S _afan,l

die met Jerem _ia bleek te zĳn, op-
dat hĳ niet werd overgegeven in
de hand van het volk om hem
ter dood te brengen.m

27 In het begin van het ko-
ninkrĳk van J _ojakim, de

zoon van Jos _ia,n de koning van
J _uda, kwam dit woord van Je-
hovah tot Jerem _ia, dat luidde:
2 „Dit heeft Jehovah tot mĳ ge-
zegd: ’Maak u banden en jukhou-
ten,o en gĳ moet die op uw hals
leggen.p 3 En gĳ moet ze zen-
den naar de koning van _Edomq
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en naar de koning van M _oaba en
naar de koning van de zonen van
_Ammonb en naar de koning van
T_yrusc en naar de koning van S _i-
don,d door de hand van de bo-
den die naar Jer _uzalem, tot Zede-
k _ia, de koning van J _uda, komen.
4 En gĳ moet hun een bevel ge-
ven voor hun meesters, door te
zeggen:

„Dit heeft Jehovah der leger-
scharen, de God van _Isra

¨
el,e ge-

zegd; dit dient GIJ tot UW mees-
ters te zeggen: 5 ’Ikzelf heb de
aarde gemaakt,f de menseng en
de dierenh die op de oppervlakte
van de aarde zĳn, door mĳn grote
krachti en door mĳn uitgestrek-
te arm;j en ik heb haar gegeven
aan wie het in mĳn ogen goed
is gebleken.k 6 En nu heb ikzelf
al deze landen gegeven in de hand
van Nebukadn _ezar, de koning van
B _abylon,l mĳn knecht;m en zelfs
de wilde dieren van het veld heb
ik hem gegeven, opdat ze hem die-
nen.n 7 En alle nati

¨
en moeten,

ja, hem en zĳn zoon en zĳn klein-
zoon dienen,o totdat de tĳd ook
voor zĳn eigen land komt,p en vele
nati

¨
en en grote koningen moeten

hem als knecht uitbuiten.’q

8 ’En het moet geschieden dat
de natie en het koninkrĳk dat
hem niet zal dienen, ja, Nebukad-
n _ezar, de koning van B _abylon, en
dat zĳn hals niet onder het juk
van de koning van B _abylon zal
plaatsen — met het zwaardr en
met de hongersnoods en met de
pestilentiet zal ik mĳn aandacht
op die natie richten’, is de uit-
spraak van Jehovah, ’totdat ik
door zĳn hand een eind aan hen
gemaakt zal hebben.’u

9 ’En wat ulieden betreft, luis-
tert niet naar UW profetenv en
naar UW beoefenaars van waar-
zeggerĳ en naar UW dromersw en
naar UW beoefenaars van magie
en naar UW tovenaars,x die tot
U zeggen: „Gĳlieden zult de ko-
ning van B _abylon niet dienen.”y

10 Want leugen profeteren zĳ U,
om U ver van UW grond te laten
wegvoeren; en ik zal U moeten

uiteendrĳven, en GIJ zult moeten
omkomen.a

11 En wat de natie betreft die
haar hals onder het juk van de
koning van B _abylon zal brengen
en hem werkelĳk zal dienen, die
wil ikook rustig op haar grond la-
ten blĳven’, is de uitspraak van
Jehovah, ’en ze zal die stellig be-
bouwen en daarop wonen.’” ’ ”b

12 Zelfs tot Zedek _ia,c de koning
van J _uda, sprak ik overeenkom-
stig al deze woorden,d door te zeg-
gen: „Brengt UW hals onder het
juk van de koning van B _abylon
en dient hem en zĳn volk en blĳft
in leven.e 13 Waarom zoudt gĳ-
zelf, en uw volk, sterven door het
zwaard,f door de hongersnoodg

en door de pestilentie,h naar het-
geen Jehovah gesproken heeft tot
de natie die de koning van B _a-
bylon niet dient? 14 En luistert
niet naar de woorden van de pro-
feten die tot ulieden zeggen: ’GIJ

zult de koning van B _abylon niet
dienen’,i want leugen profeteren
zĳ U.j

15 ’Want ik heb hen niet ge-
zonden’, is de uitspraak van Je-
hovah, ’maar zĳ profeteren be-
drieglĳk in mĳn naam, opdat ik U

zal verdrĳvenk en GIJ zult moeten
omkomen,l gĳlieden en de profe-
ten die tot U profeteren.’”m

16 En tot de priesters en tot
heel dit volk sprak ik en zei:
„Dit heeft Jehovah gezegd: ’Luis-
tert niet naar dewoorden van UW

profeten die tot U profeteren en
zeggen: „Ziet! Het gerei van het
huis van Jehovah wordt nu spoe-
dig uit B _abylon teruggebracht!”n

Want leugen profeteren zĳ U.o

17 Luistert niet naar hen. Dient
de koning van B _abylon en blĳft
in leven.p Waarom zou deze stad
tot een verwoeste plaats wor-
den?q 18 Maar indien zĳ profe-
ten zĳn en indien het woord van

f De 28:63; Ez 18:31; Ez 33:11; g De 28:53; Ez

14:21; h De 28:61; Jer 38:2; i Jer 37:19; j Jer 14:14;

Jer 23:21; Jer 28:15; Jer 29:8; Ez 13:6; k De 28:64;

l Le 26:38; De 30:18; m 1Kon 22:23; Jer 20:6; Jer
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Jehovahwerkelĳk bĳ hen bestaat,
laten zĳ dan alstublieft Jehovah
der legerscharen dringend sme-
kena dat het gerei dat nog over
is in het huis van Jehovah en
het huis van de koning van J _uda
en in Jer _uzalem, niet in B _abylon
komt.’

19 Want dit heeft Jehovah der
legerscharen gezegd betreffen-
de de zuilenb en betreffende de
zeec en betreffende de wagen-
tjesd en betreffende de rest van
het gerei dat nog over is in deze
stad,e 20 dat Nebukadn _ezar, de
koning van B _abylon, niet had
meegenomen toen hĳ Jech _onja,f

de zoon van J _ojakim, de koning
van J _uda, uit Jer _uzalem in bal-
lingschap voerde naar B _abylon,
samen met al de edelen van J _uda
en Jer _uzalemg — 21 want dit
heeft Jehovah der legerscharen,
de God van _Isra

¨
el, gezegd betref-

fende het gerei dat nog over is
in het huis van Jehovah en het
huis van de koning van J _uda en
Jer _uzalem:h 22 ’„Naar B _abylon
zal het gebracht wordeni en daar
zal het blĳven tot de dag dat ik
er mĳn aandacht op richt”,j is de
uitspraak van Jehovah. „En ik
wil het opvoeren en terugbren-
gen naar deze plaats.” ’ ”k

28 Toen gebeurde het in dat
jaar, in het begin van het

koninkrĳk van Zedek _ia,l de ko-
ning van J _uda, in het vierde jaar,
in de vĳfde maand, dat Han _an-
ja,m de zoonvan _Azzur, de profeet
die uit G _ibeonn was, in het huis
van Jehovah voor de ogen van
de priesters en heel het volk tot
mĳ zei: 2 „Dit heeft Jehovah
der legerscharen, de God van _Is-
ra

¨
el, gezegd: ’Ik wil het juk van

de koning van B _abylon verbre-
ken.o 3 Binnen nog twee volle
jaren breng ik naar deze plaats
al het gerei van het huis van
Jehovah terug dat Nebukadn _e-
zar, de koning van B _abylon,p uit
deze plaats heeft weggenomen
omhet naarB _abylon te brengen.’ ”
4 „’En Jech _onja,q de zoon van J _o-
jakim,r de koning van J _uda, en al

de ballingen van J _uda die te B _aby-
lon gekomen zĳn,a breng ik naar
deze plaats terug’, is de uitspraak
van Jehovah, ’want ik zal het juk
van de koning van B _abylon ver-
breken.’ ”b

5 Toen zei de profeet Jerem _ia
tot de profeet Han _anja, voor de
ogen van de priesters en voor
de ogen van heel het volk dat
in het huis van Jehovah stond,c

6 ja, de profeet Jerem _ia zei toen:
„Amen!d Moge Jehovah aldus
doen! Moge Jehovah uw woor-
den die gĳ geprofeteerd hebt be-
vestigen, door het gerei van het
huis van Jehovah en al de ballin-
gen uit B _abylon naar deze plaats
terug te brengen!e 7 Maar hoor
alstublieft dit woord dat ik ten
aanhoren van u en ten aanho-
ren van het gehele volk spreek.f

8 Wat de profeten betreft die er
van oudsher v

´
o

´
or mĳ en v

´
o

´
or u

bleken te zĳn,g zĳ plachten even-
eens te profeteren betreffende
vele landen en betreffende gro-
te koninkrĳken, van oorlog en
van rampspoed en van pestilen-
tie.h 9 Wat de profeet betreft die
van vrede profeteert,i wanneer
het woord van de profeet uitkomt,
zal de profeet die in waarheid
door Jehovah is gezonden, bekend
worden.”j

10 Daarop nam de profeet Ha-
n _anja het jukhout van de hals
van de profeet Jerem _ia en ver-
brak het.k 11 En Han _anjal zei
vervolgens voor de ogen van heel
het volk: „Dit heeft Jehovah ge-
zegd:m ’Evenzo zal ik binnen nog
twee volle jaren het juk van Ne-
bukadn _ezar, de koning van B _aby-
lon, van de hals van alle nati

¨
en

verbreken.’ ”n Daarop ging de pro-
feet Jerem _ia zĳns weegs.o

12 En het woord van Jehovah
kwam nu tot Jerem _ia,p nadat de
profeet Han _anja het jukhout van
de hals van de profeet Jerem _ia
[afgenomen en] verbroken had,
en luidde: 13 „Ga, en gĳ moet
tot Han _anja zeggen: ’Dit heeft
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Jehovah gezegd: „Houten juk-
stavena hebt gĳ verbroken, en
in plaats daarvan zult gĳ ĳze-
ren jukstavenb moeten maken.”
14 Want dit heeft Jehovah der le-
gerscharen, de God van _Isra

¨
el, ge-

zegd: „Een ĳzeren juk wil ik op de
hals van al deze nati

¨
en leggen, op-

dat ze Nebukadn _ezar, de koning
van B _abylon, dienen;c en ze moe-
ten hem dienen.d En zelfs de wil-
de dieren van het veld wil ik hem
geven.” ’ ”e

15 En de profeet Jerem _ia zei
vervolgens tot de profeet Han _an-
ja:f „Luister alstublieft, o Han _an-
ja! Jehovah heeft u niet gezon-
den, maar gĳzelf hebt dit volk
op een leugen doen vertrouwen.g

16 Daarom, dit heeft Jehovah ge-
zegd: ’Zie! Ik zend u weg van
de oppervlakte van de aardbo-
dem. Dit jaar moet gĳzelf ster-
ven,h want gĳ hebt van openlĳke
opstand tegen Jehovah gespro-
ken.’ ”i

17 Zo stierfde profeet Han _anja
in dat jaar, in de zevende maand.j

29 En dit zĳn de woorden
van de brief die de profeet

Jerem _ia vanuit Jer _uzalem zond
aan het overschot van de oude-
re mannen der ballingen en aan
de priesters en aan de profeten
en aan heel het volk, dat Nebu-
kadn _ezar uit Jer _uzalem in balling-
schap naar B _abylon had gevoerd,k

2 nadat koning Jech _onjal en de
Vrouwem en de hofbeambten, de
vorsten van J _uda en Jer _uzalem,n

en de handwerkslieden en de bou-
wers van bolwerkeno uit Jer _uza-
lemwarenweggetrokken. 3 Het
was door de hand van El _asa, de
zoon van S _afan,p en Gem _arja, de
zoon van Hilk _ia, die Zedek _ia,q de
koning van J _uda, naar B _abylon,
tot Nebukadn _ezar, de koning van
B _abylon, zond. [De brief] luidde:

4 „Dit heeft Jehovah der leger-
scharen, de Godvan _Isra

¨
el, gezegd

tot alle ballingen, die ik uit Je-
r _uzalem in ballingschap naar B _a-
bylon heb doen gaan:r 5 ’Bouwt
huizen en bewoont [ze], en legt tui-

nen aan en eet de vrucht ervan.a

6 Neemt vrouwen enwordt de va-
der van zonen en dochters;b en
neemt vrouwen voor UW eigen
zonen en geeft UW eigen doch-
ters aan mannen, opdat zĳ zo-
nen en dochters baren; en wordt
daar tot velen en niet tot weini-
gen. 7 Zoekt ook de vrede van
de stad waarheen ik U in balling-
schap heb doen gaan, en bidt ten
behoeve ervan tot Jehovah, want
in haar vrede zal er vrede voor
´

U blĳken te zĳn.c 8 Want dit
heeft Jehovah der legerscharen,
de God van _Isra

¨
el, gezegd: „Laat

U door UW profeten die onder U

zĳn en UW beoefenaars van waar-
zeggerĳ niet bedriegen,d en luis-
tert niet naar hun dromen die zĳ
dromen.e 9 Want ’op grond van
de leugen profeteren zĳ tot U in
mĳn naam. Ik heb hen niet ge-
zonden’,f is de uitspraak van Je-
hovah.” ’ ”

10 „Want dit heeft Jehovah ge-
zegd: ’In overeenstemming met
de vervulling van zeventig jaar
te B _abylon zal ik mĳn aandacht
op ulieden richten,g en ik wil je-
gens U mĳn goede woord bevesti-
gen, doorUnaardeze plaats terug
te brengen.’h

11 ’Want ikzelf weet heel goed
welke gedachten ik jegens ulie-
den koester’,i is de uitspraak van
Jehovah, ’gedachten van vrede,
en niet van rampspoed,j omUeen
toekomst en een hoopk te geven.
12 En GIJ zult mĳ stellig roepen
en komen en tot mĳ bidden, en ik
wil naar U luisteren.’l

13 ’En GIJ zult mĳ werkelĳk
zoeken en [mĳ] vinden,m want
GIJ zult mĳ zoeken met geheel
UW hart.n 14 En ik wil mĳ door
U laten vinden’,o is de uitspraak
van Jehovah. ’En ik wil UW ge-
vangenenschaar vergaderen enU

bĳeenbrengen uit al de nati
¨
en en

uit al de plaatsen waarheen ik U

verdreven heb’,p is de uitspraak
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van Jehovah. ’En ik wil U terug-
brengen naar de plaats vanwaar
ik U in ballingschap heb doen
gaan.’a

15 Maar GIJ hebt gezegd: ’Jeho-
vah heeft voor ons profeten ver-
wekt in B _abylon.’

16 Want dit heeft Jehovah ge-
zegd tot de koning die op de
troon van D _avid zitb en tot al
het volk dat in deze stad woont,
UW broeders die niet met U zĳn
weggetrokken in ballingschap:c

17 ’Dit heeft Jehovah der leger-
scharen gezegd: „Zie, ik zend te-
gen hen het zwaard,d de hongers-
noode en de pestilentie,f en ik wil
hen maken als de opengebarsten
vĳgen die niet te eten zĳn van
slechtheid.” ’g

18 ’En ik wil hen achtervolgen
met het zwaard, met de hongers-
nood en met de pestilentie, en ik
wil hen maken tot beving voor
al de koninkrĳken der aarde,h tot
een vloek en tot een voorwerp
van ontzetting en tot een aanflui-
ting en tot een smaad onder al
de nati

¨
en waarheen ik hen stellig

zal verdrĳven,i 19 ten gevolge
van het feit dat zĳ niet naar mĳn
woorden hebben geluisterd’, is de
uitspraak van Jehovah, ’waarmee
ik mĳn knechten de profeten tot
hen heb gezonden, vroeg op zĳnde
en [hen] zendende.’j

’Maar GIJ hebt niet geluisterd’,k

is de uitspraak van Jehovah.

20 Enwat ulieden betreft, hoort
het woord van Jehovah, al GIJ

ballingenl die ik uit Jer _uzalem
naarB _abylonweggezonden heb.m

21 Dit heeft Jehovah der leger-
scharen, de God van _Isra

¨
el, ge-

zegd betreffende _Achab, de zoon
van Kol _aja, en tot Zedek _ia, de
zoon van Ma

¨
as _eja, die U in m

´
ı
´
jn

naam leugen profeteren:n ’Zie, ik
geef hen in de hand van Nebu-
kadr _ezar, de koning van B _abylon,
en hĳ moet hen voor UW ogen
neerslaan.o 22 En aan hen zal
stellig een vervloeking ontleend
worden van de zĳde van de gehe-
le ballingenschaar van J _uda die

in B _abylon is, zodat men zal zeg-
gen: „Moge Jehovah u maken ge-
lĳk Zedek _ia en gelĳk _Achab,a die
door de koning van B _abylon in het
vuur geroosterd zĳn!”,b 23 om-
dat zĳ zinneloosheid in _Isra

¨
el be-

dreven hebbenc en overspel blĳ-
ven plegen met de vrouwen van
hun metgezellend en ermee voort-
gaan in m

´
ı
´
jn naam bedrieglĳk het

woord te spreken dat ik hun niet
geboden heb.e

„En ik ben Degene die het weet
en ben getuige”,f is de uitspraak
van Jehovah.’”

24 „En tot Sem _ajag van N _e-
chelam zult gĳ zeggen: 25 ’Dit
heeft Jehovah der legerscharen,
de God van _Isra

¨
el, gezegd: „Om-

dat gĳzelf in uw naambrieven ge-
zonden hebth aan heel het volk
dat in Jer _uzalem is en aan Zef _an-
ja,i de zoon van Ma

¨
as _eja, de pries-

ter, en aan al de priesters, waar-
in gĳ hebt gezegd: 26 ’Jehovah
zelf heeft u tot priester aange-
steld in de plaats van de priester
J _ojada, om de grote opziener van
het huis van Jehovah te wordenj

ten opzichte van iedere man die
waanzinnig geworden isk en zich
als een profeet gedraagt, en gĳ
moet hem in het bloken in de hals-
boei slaan;l 27 nu dan, waarom
hebt gĳ Jerem _ia van _Anathothm

niet bestraft, die zich bĳ ulie-
den als een profeet gedraagt?n

28 Want daarom heeft hĳ ons in
B _abylon [een boodschap] gezon-
den, waarin hĳ zegt: „Het duurt
nog lang! Bouwt huizen en be-
woont [ze], en legt tuinen aan en
eet de vrucht ervano —”’” ’”

29 De priester Zef _anjap dan las
deze brief ten aanhoren van de
profeet Jerem _ia.

30 Toen kwam het woord van
Jehovah tot Jerem _ia, dat luidde:
31 „Zend [een boodschap] aan
alle ballingenq en zeg: ’Dit heeft
Jehovah gezegd betreffende Se-
m _aja van N _echelam: „Omdat Se-
m _aja tot ulieden geprofeteerd
heeft maar ikzelf hem niet ge-
zonden heb, en hĳ getracht heeft
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U op een leugen te doen vertrou-
wen,a 32 daarom, dit heeft Je-
hovah gezegd: ’Zie, ik richt mĳn
aandacht op Sem _ajab van N _eche-
lam en op zĳn nageslacht.’c

’Hĳ zal niemand blĳken te heb-
ben die te midden van dit volk
woont,d en hĳ zal het goede dat ik
voor mĳn volk doe, niet zien’,e is
de uitspraak van Jehovah, ’want
hĳ heeft van openlĳke opstand
tegen Jehovah gesproken.’” ’ ”f

30 Het woord dat van Jehovah
tot Jerem _ia kwam, luidde:

2 „Dit heeft Jehovah, de God van

_Isra
¨
el, gezegd: ’Schrĳf al de woor-

den die ik tot u wil spreken, voor
u op in een boek.g 3 Want, „zie!
er komen dagen”, is de uitspraak
van Jehovah, „en ik zal stellig
de gevangenen van mĳn volk, _Is-
ra

¨
el en J _uda, vergaderen”,h heeft

Jehovah gezegd, „en ik wil hen te-
rugbrengen naar het land dat ik
hun voorvaders gegeven heb, en
zĳ zullen het stellig weer in bezit
nemen.” ’ ”i

4 En dit zĳn de woorden die
Jehovah tot _Isra

¨
el en tot J _uda

gesproken heeft. 5 Want dit
heeft Jehovah gezegd: „Het ge-
luid van beving hebben wĳ ge-
hoord, angst,j en er is geen vre-
de. 6 Vraagt alstublieft en ziet
of een man baart. Waarom dan
heb ik iedere fysiek sterke man
gezien met zĳn handen op zĳn
lendenen als een barende vrouw,k

en zĳn alle aangezichten bleek
geworden?l 7 Wee! Want groot
is die dag,m zodat geen andere er-
aan gelĳk is,n en het is de tĳd van
benauwdheid voor J _akob.o Maar
hĳ zal zelfs daaruit worden ge-
red.”

8 „En het moet geschieden op
die dag”, is de uitspraak van Je-
hovah der legerscharen, „dat ik
iemands juk van uw hals zal [af-
nemen en] verbreken, en uw ban-
den zal ik in twee

¨
en scheuren,p

en vreemden zullen hem niet
meer als knecht uitbuiten. 9 En
zĳ zullen stellig Jehovah, hun

God, dienen en D _avid, hun ko-
ning,a die ik voor hen zal verwek-
ken.”b

10 „En wat u betreft, wees niet
bevreesd, o mĳn knecht J _akob”,
is de uitspraak van Jehovah, „en
word niet met verschrikking ge-
slagen, o _Isra

¨
el.c Want zie, ik red

u uit verre [streken] en uw nage-
slacht uit het land van hun ge-
vangenschap.d En J _akob zal stel-
lig terugkeren en rust genieten
en onbezorgd zĳn, en er zal nie-
mand zĳn die beving verwekt.”e

11 „Want ik ben met u”, is de
uitspraak van Jehovah, „om u
te redden;f maar ik zal een ver-
delging aanrichten onder al de
nati

¨
en waarheen ik u verstrooid

heb.g In uw geval zal ik echter
geen verdelging aanrichten.h En
ik zal u in de juiste mate moe-
ten corrigeren, daar ik u geens-
zins ongestraft zal laten.”i

12 Want dit heeft Jehovah ge-
zegd: „Er is geen genezing voor
uw breuk.j Uw slag is chronisch.k

13 Er is niemand die uw zaak
bepleit, voor [uw] zweer.l Er zĳn
geen geneesmiddelen, [er is] geen
heling voor u.m 14 Ja, allen die
u intens liefhebben, zĳn u ver-
geten.n Gĳ zĳt het niet die zĳ
blĳven zoeken. Want met de slag
van een vĳand heb ik u geslagen,o

met de tuchtiging van iemand die
wreed is,p wegens de overvloed
van uw dwaling;q uw zonden zĳn
talrĳk geworden.r 15 Waarom
schreeuwt gĳ wegens uw breuk?s

Uw smart is ongeneeslĳk wegens
de overvloed van uw dwaling; uw
zonden zĳn talrĳk geworden.t Ik
heb u deze dingen aangedaan.
16 Daarom zullen allen die u ver-
slinden, zelf verslonden worden,u

en wat al uw tegenstanders be-
treft, in gevangenschap zullen zĳ
allen gaan.v En zĳ die u plunde-
ren, zullen stellig tot plundering
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worden, en allen die u uitplunde-
ren, zal ik aan uitplundering over-
geven.”a

17 „Want ik zal voor u herstel
teweegbrengen, en van uw sla-
gen zal ik u genezen”,b is de uit-
spraak van Jehovah. „Want een
weggejaagde vrouw heeft men u
genoemd:c ’Dat is S _ion, naar wie
niemand zoekt.’ ”d

18 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Zie, ik vergader de gevangenen
van de tentenvan J _akob,e en over
zĳn woningen zal ik mĳ erbar-
men. En de stad zal werkelĳk her-
bouwd worden op haar puinheu-
vel;f en op zĳn juiste plaats zal
ook de woontoren gelegen zĳn.g

19 En van hen zal stellig dank-
zegging uitgaan, en het geluid
van hen die lachen.h En ik wil
hen vermenigvuldigen, en zĳ zul-
len niet tot weinigen worden;i

en ik wil hen geweldig in aan-
tal maken, en zĳ zullen niet onbe-
duidendworden.j 20 En zĳn zo-
nen moeten worden als in vroeger
tĳden, en voor mĳn aangezicht
zal zĳn eigen vergadering ste-
vig bevestigd worden.k En ik wil
mĳn aandacht richten op al zĳn
verdrukkers.l 21 En zĳn ma-
jestueuze zal stellig uit hem ko-
men,m en uit zĳn midden zal zĳn
eigen heerser voortkomen;n en ik
wil hem naderbĳ doen komen, en
hĳ moet tot mĳ naderen.”o

„Want wie is het toch wel, die
zĳn hart verpand heeft om tot
mĳ te naderen?”,p is de uitspraak
van Jehovah. 22 „En gĳlieden
zult stellig mĳn volk worden,q en
ikzelf zal UW God worden.”r

23 Ziet! Een storm van Jeho-
vah, louter woede, is losgebarsten,
een meesleurende storm.s Op het
hoofd van de goddelozen zal hĳ
neerwervelen.t 24 De branden-
de toorn van Jehovah zal zich niet
afwenden, totdat hĳ volvoerd en
totdat hĳ verwezenlĳkt zal heb-
ben de denkbeeldenvan zĳn hart.u

In het laatst der dagen zult GIJ

daarop letten.v

31 „In die tĳd”, is de uitspraak
van Jehovah, „zal ik God

worden voor al de families van _Is-
ra

¨
el; en wat hen betreft, zĳ zullen

mĳn volk worden.”a

2 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Het volk bestaande uit over-
levenden van het zwaard heeft
gunst gevonden in de wildernis,b

toen _Isra
¨
el voorttrok om zĳn rust

te krĳgen.”c 3 Van verre is Jeho-
vah zelf mĳ verschenen [waarop
hĳ zei:] „En met een liefde tot on-
bepaalde tĳd heb ik u liefgehad.d

Daarom heb ik u getrokken met
liefderĳke goedheid.e 4 Alsnog
zal ik u herbouwen en gĳ zult wer-
kelĳk herbouwd worden,f o maagd
van _Isra

¨
el. Gĳ zult u nog tooien

met uw tamboerĳnen en werke-
lĳk uitgaan in de dans der lachen-
den.g 5 Gĳ zult nog wĳngaarden
planten op de bergen van Sam _a-
ria.h De planters zullen stellig
planten en [ze] in gebruik nemen.i

6 Want er bestaat een dag waar-
op de uitkĳkposten in het berg-
land van _Efra

¨
ım werkelĳk zullen

uitroepen: ’Staat op, en laten wĳ
opgaan naar S _ion, naar Jehovah,
onze God.’ ”j

7 Want dit heeft Jehovah ge-
zegd: „Roept J _akob luidkeels toe
met verheuging, en jubelt aan
het hoofd der nati

¨
en.k Verkon-

digt [het].l Zingt lof en zegt: ’Red,
o Jehovah, uw volk, het overblĳf-
sel van _Isra

¨
el.’m 8 Ziet, ik breng

hen uit het land van het noorden,n

en ik wil hen bĳeenbrengen van
de meest afgelegen streken der
aarde.o Onder hen zullen de blin-
de en de kreupele zĳn, de zwan-
gere vrouw en de barende, allen
te zamen.p Als een grote gemeente
zullen zĳ hierheen terugkeren.q

9 Met geween zullen zĳ komen,r

en met [hun] smekingen om gunst
zal ik hen brengen. Ik zal hen

h Am 9:14; Mi 4:4; i De 30:9; Jes 65:21; j Ezr 1:5;

Ps 126:1; Jes 2:3; Jer 50:5; Mi 4:2; k De 32:43; Ps

96:3; Jes 44:23; Ro 15:10; l Jes 12:5; Am 3:9; Han

26:23; m Jes 1:9; Jer 23:3; Jo
¨
e 2:32; Ro 9:27;

Ro 11:5; n Jes 43:6; Jer 3:12; Jer 23:8; o De 30:4;

Ez 20:34; Ez 34:12; Jak 1:1; p Jes 35:6; Jes 42:16;

q Ezr 2:64; r Jer 50:4.

HFDST. 30

a Za 2:9

b Ps 102:13

Ps 103:3

Jer 33:6

Ho 6:1

c Ps 44:13

d Ne4:3

Klg 2:15

e Ps 85:1

Jer 24:6

Jer 29:10

f Mi 4:8

g Ps 48:3

h Ezr 3:12

Ne 8:17

Jes 35:10

Jes 51:11

Jer 31:4

i De30:5

Jes 27:6

Jer 33:22

Za 10:8

j Jes 60:22

Mi 4:7

Ze 3:19

k Ps 102:28

Jes 1:26

l Jes 49:26

Jer 50:18

m Ge49:10

n Jes 9:6

o Nu16:5

Ps 110:1

Da 7:13

Mt 3:17

Heb 9:24

p De30:6

Jer 24:7

Mr 12:30

Ro 2:29

2Ti 2:22

q Ez 11:20

Ho 2:23

Opb 21:3

r Jer 31:1

Ez 36:28

Heb 8:10

s Sp 1:27

Jer 25:32

t Re9:57

Sp 16:4

u Job 23:13

Jes 14:24

Jer 4:28

v Ge49:1

Jer 23:20

Ez 38:8

�����������������������������

2ekolom

�����������������������������

HFDST. 31

a Le 26:12

Jer 30:22

Jer 31:33

Heb 8:10

b De1:31

c Nu10:33

Ps 95:11

Jes 63:14

Heb 4:8

d De7:8

Mal 1:2

e Ho 11:4

f Jer 1:10

Jer 30:18

Jer 33:7

Am9:11

g Ex 15:20

Re 11:34

Ps 149:3

Jer 30:19

1005 Ballingen worden vergaderd JEREMIA 30:17–31:9



doen gaan naar stroomdalen met
water,a op een rechte weg waar-
op zĳ niet tot struikelen gebracht
zullenworden.Want ik ben _Isra

¨
el

tot een Vader geworden;b en wat
_Efra

¨
ım betreft, hĳ is mĳn eerst-

geborene.”c

10 Hoort het woord van Jeho-
vah, o GIJ nati

¨
en, en vertelt [het]

op de eilanden ver weg,d en zegt:
„Degene die _Isra

¨
el verstrooide,

zal het zelf bĳeenbrengen,e en hĳ
zal het stellig behoeden zoals een
herder zĳn kudde.f 11 Want Je-
hovah zal J _akob werkelĳk losko-
peng en hem opeisen uit de hand
van degene die sterker is dan
hĳ.h 12 En zĳ zullen stellig ko-
men en een vreugdegeroep aan-
heffen op de hoogte van S _ioni en
zullen stralen over de goedheid
van Jehovah,j over het koren en
over de nieuwe wĳnk en over de
olie en over de jongen van het
kleinvee en van de runderen.l En
hun ziel zal eenvoudig als een wel-
besproeide tuin wordenm en zĳ
zullen voortaan niet meer weg-
kwĳnen.”n

13 „In die tĳd zal de maagd zich
verheugen in de dans, ook de jon-
gelingen en de grĳsaards, allen te
zamen.o En ik wil hun rouw ver-
anderen in uitbundige vreugde,
en ik wil hen troosten en henver-
heugen door hun droefheid weg
te nemen.p 14 En ik wil de ziel
van de priesters met vettigheid
laven,q en met mĳn goedheid zal
mĳn eigen volk verzadigd wor-
den”,r is de uitspraak van Jeho-
vah.

15 „Dit heeft Jehovah gezegd:
’In R _amas wordt een stem ge-
hoord, een jammerklacht en bit-
ter geween;t R _achelu weent om
haar zonen.v Zĳ heeft geweigerd
zich te laten troosten over haar
zonen,w omdat zĳ er niet meer
zĳn.’ ”x

16 Dit heeft Jehovah gezegd:
„’Weerhoud uw stem van wenen
en uw ogen van tranen,y want er
bestaat een beloning voor uw ac-
tiviteit’, is de uitspraak van Jeho-

vah, ’en zĳ zullen stellig uit het
land van de vĳand terugkeren.’a

17 ’En er bestaat een hoopb voor
uw toekomst’, is de uitspraak van
Jehovah, ’en de zonen zullen stel-
lig naar hun eigen gebied terug-
keren.’”c

18 „Ik heb beslist gehoord hoe
_Efra

¨
ım zich beklaagde:d ’Gĳ hebt

mĳ gecorrigeerd, opdat ikmĳ zou
laten corrigeren,e gelĳk een kalf
dat niet afgericht is.f Doe mĳ te-
rugkeren en ik zal prompt terug-
keren,g want gĳ zĳt Jehovah, mĳn
God.h 19 Want na mĳn terug-
keer gevoelde ik spĳt,i en nadat
ik tot erkentenis was gebracht,
gaf ik een klap op de dĳ.j Ik werd
beschaamd en ik voelde mĳ ook
te schande gemaakt,k want ik
had de smaad van mĳn jeugd ge-
dragen.’ ”l

20 „Is _Efra
¨
ım mĳ een dierbare

zoon, of een troetelkind?m Want in
de mate dat ik tegen hem spreek,
zal ik hem zonder mankeren ver-
der gedenken.n Daarom zĳn mĳn
ingewanden onstuimig geworden
om hem.o Ik zal mĳ beslist over
hem erbarmen”,p is de uitspraak
van Jehovah.

21 „Richt u wegtekens op.
Plaats u wegwĳzers.q Zet uw hart
op de hoofdweg, de weg die gĳ
zult moeten gaan.r Keer terug,
o maagdvan _Isra

¨
el. Keer terug tot

deze steden van u.s 22 Hoe lang
zult gĳ u her- en derwaarts wen-
den,t o ontrouwe dochter?u Want
Jehovah heeft iets nieuws op aar-
de geschapen: Ja, een vrouw zal
zich rond een fysiek sterke man
dringen.”

23 Dit heeft Jehovah der leger-
scharen, de God van _Isra

¨
el, ge-

zegd: „Zĳ zullen nog dit woord
zeggen in het land J _uda en in zĳn
steden, wanneer ik hun gevan-
genen zal vergaderen: ’Moge Je-
hovah u zegenen,v o rechtvaardi-
ge woonplaats,w o heilige berg.’x

24 En daarin zullen J _uda en al
zĳn steden stellig te zamen wo-
nen, landbouwers en zĳ die met
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de kudde zĳn uitgetrokken.a

25 Want ik wil de vermoeide ziel
laven, en elke kwĳnende ziel wil
ik verzadigen.”b

26 Hierop werd ik wakker en
zag op; en wat mĳn slaap betreft,
die was mĳ aangenaam geweest.

27 „Zie! Er komen dagen”, is de
uitspraak van Jehovah, „en ik zal
stellig het huis van _Isra

¨
el en het

huis van J _uda bezaaien met het
zaadvan mensen enmet het zaad
van huisdieren.”c

28 „En het moet geschieden dat
net zoals ik wakker ten aanzien
van hen was geblevend om uit te
rukken en af te breken en omver
te halen en te verdelgen en schade
aan te richten,e zo zal ik wakker
ten aanzien van hen blĳven om op
te bouwen en te planten”,f is de
uitspraak van Jehovah. 29 „In
die dagen zullen zĳ niet meer
zeggen: ’De v

´
aders hebben onrĳ-

pe druiven gegeten, maar de tan-
den van de z

´
onen zĳn slee gewor-

den.’g 30 Doch ieder zal om zĳn
eigen dwaling sterven.h Elk mens
die onrĳpe druiven eet, diens tan-
den zullen slee worden.”

31 „Zie! Er komen dagen”, is de
uitspraak van Jehovah, „en ik zal
stellig met het huis van _Isra

¨
eli en

met het huis van J _udaj een nieuw
verbond sluiten;k 32 niet een
gelĳk het verbond dat ik met hun
voorvaders heb gesloten op de dag
dat ik hen bĳ de hand vatte om
hen uit het land Eg _ypte te lei-
den,l ’welk verbond van mĳ zĳzelf
verbroken hebben,m alhoewel ik-
zelf hen als echtgenoot in eigen-
domn had’, is de uitspraak van Je-
hovah.”

33 „Want dit is het verbondo

dat ik na die dagen met het huis
van _Isra

¨
el zal sluiten”,p is de uit-

spraak van Jehovah. „Ik wil mĳn
wet in hun binnenste leggen,q en
in hun hart zal ik ze schrĳven.r

En ik wil hun God worden en z
´
ı
´
j

zullen mĳn volk worden.”s

34 „En zĳ zullen niet meer een
ieder zĳn metgezel en een ieder
zĳn broeder leren,t door te zeg-
gen: ’Kent Jehovah!’,u want zĳ

allen zullen mĳ kennen, van de
geringste onder hen tot zelfs de
grootste onder hen”,a is de uit-
spraak van Jehovah. „Want ik
zal hun dwaling vergeven, en
hun zonde zal ik niet meer ge-
denken.”b

35 Dit heeft Jehovah gezegd,
die de zon geeft tot een licht over-
dag,c de inzettingend van de maane

en de sterren tot een licht in de
nacht,f die de zee opzweept, op-
dat haar golven onstuimig wor-
den,g wiens naam Jehovah der le-
gerscharen is:h 36 „’Indien deze
voorschriften van voor mĳn aan-
gezicht verwĳderd konden wor-
den’,i is de uitspraak van Jeho-
vah, ’zou het ook mogelĳk zĳn
dat zĳ die het zaad van _Isra

¨
el

zĳn, niet langer voor altĳd een na-
tie voor mĳn aangezicht blĳken te
zĳn.’ ”j

37 Dit heeft Jehovah gezegd:
„’Indien de hemel boven gemeten
kon worden en de grondvesten
van de aarde beneden doorvorst
konden worden,k zou het ook mo-
gelĳk zĳn dat ikzelf het gehele
zaad van _Isra

¨
el verwerp wegens

alles wat zĳ hebben gedaan’,l is de
uitspraak van Jehovah.”

38 „Zie! Er komen dagen”, is de
uitspraak van Jehovah, „en de
stad zal stellig voor Jehovah ge-
bouwd wordenm vanaf de Hana-
ne

¨
eltorenn tot aan de Hoekpoort.o

39 En het meetsnoerp zal werke-
lĳk nog verder doorgaan, recht-
uit tot aan de heuvel van G _areb,
en het zal zich stellig wenden naar
G _oa. 40 En de gehele laagvlak-
te van de lĳkenq en van de vettige
as,r en al de terrassen tot aan het
stroomdal van de K _idron,s hele-
maal tot aan de hoek van de Paar-
denpoortt tegen de opgang [der
zon], zal iets heiligs voor Jehovah
zĳn.u Het zal niet worden uitge-
rukt, en ook zal het tot onbepaal-
de tĳd niet meer worden omverge-
haald.”v
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32 Het woord dat van Jehovah
tot Jerem _ia kwam in het

tiende jaar van Zedek _ia, de ko-
ning van J _uda,a dat is het acht-
tiende jaar van Nebukadr _ezar.b

2 En in die tĳd belegerden de
strĳdkrachten van de koning van
B _abylon Jer _uzalem;c en wat de
profeet Jerem _ia betreft, hĳ be-
vond zich in hechtenis in het
Voorhof van deWachtd dat in het
huis van de koning van J _uda is,
3 want Zedek _ia, de koning van
J _uda, had hem in hechtenis geno-
mene en gezegd:

„Waarom profeteert gĳ,f door
te zeggen: ’Dit heeft Jehovah ge-
zegd: „Zie, ik geef deze stad in
de hand van de koning van B _aby-
lon, en hĳ zal ze stellig innemen,g

4 en Zedek _ia zelf, de koning van
J _uda, zal niet ontkomen aan de
hand van de Chaldee

¨
en, want hĳ

zal zonder mankeren in de hand
van de koning van B _abylon ge-
geven worden, en zĳn mond zal
werkelĳk met diens mond spre-
ken, en zĳn eigen ogen zullen
zelfs diens ogen zien”’,h 5 ’en
naar B _abylon zal hĳ Zedek _ia voe-
ren, en daar zal hĳ blĳven totdat
ik mĳn aandacht op hem richt’,i is
de uitspraak van Jehovah; ’hoewel
gĳlieden tegen de Chaldee

¨
en blĳft

strĳden, zult GIJ geen succes heb-
ben’?”j

6 Jerem _ia dan zei: „Het woord
van Jehovah is tot mĳ gekomen
en luidt: 7 ’Zie, Han _ame

¨
el, de

zoon van S _allum, uw oom van va-
derszĳde, komt bĳ u om te zeg-
gen: „Koop u mĳn veld dat in
_Anathothk is, want het recht van
terugkoop behoort aan u om [het]
te kopen.” ’ ”l

8 Naverloop van tĳd kwam Ha-
n _ame

¨
el, de zoon van mĳn oom van

vaderszĳde, in overeenstemming
met het woord van Jehovah bĳ
mĳ in het Voorhof van de Wachtm

en zei toen tot mĳ: „Koop alstu-
blieft mĳn veld dat in _Anathothn

is, dat in het land van B _enjamino

ligt, want u behoort het recht van
erfelĳk bezit toe en gĳ hebt de be-

voegdheid tot terugkopen. Koop
[het] voor u.” Daarop wist ik dat
het het woordvan Jehovahwas ge-
weest.a

9 Ik ging er dus toe over van
Han _ame

¨
el,b de zoon van mĳn oom

van vaderszĳde, het veld te ko-
pen dat in _Anathothc was. En
ik woog hem voorts het geld
af,d zeven sikkelen en tien zilver-
stukken. 10 Toen schreef ik een
aktee en drukte het zegelf [erop]
en nam getuigeng toen ik het geld
op de weegschaal ging wegen.h

11 Daarna nam ik de koopakte,
die welke verzegeld was naar het
gebod en de voorschriften,i en die
welke opengelaten was, 12 en
gaf de koopakte toen aan B _aruch,j

de zoon van Ner _ia,k de zoon van
Machs _eja, voor de ogen van Ha-
n _ame

¨
el, [de zoon van] mĳn oom

van vaderszĳde, en voor de ogen
van de getuigen, die in de koop-
akte schreven,l voor de ogen van
al de joden die in het Voorhof van
de Wachtm zaten.

13 Nu gebood ik B _aruch voor
hun ogen en zei: 14 „Dit heeft
Jehovah der legerscharen, de God
van _Isra

¨
el, gezegd: ’Deze akten ne-

mend, deze koopakte, ja, de verze-
gelde, en de andere akte die open-
gelaten is,n moet gĳ ze ook in
een aardewerken vat doen, opdat
ze vele dagen bewaard blĳven.’
15 Want dit heeft Jehovah der
legerscharen, de God van _Isra

¨
el,

gezegd: ’Er zullen nog huizen en
velden en wĳngaarden gekocht
worden in dit land.’”o

16 Toen badp ik tot Jehovah,
nadat ik de koopakte aan B _a-
ruch,q de zoon van Ner _ia,r had
gegeven, en zei: 17 „Ach, o Soe-
vereine Heer Jehovah!s Zie, gĳ-
zelf hebt de hemel en de aarde
gemaakt, door uw grote krachtt

en door uw uitgestrekte arm.u

De gehele zaak is voor
´
u niet te

wonderlĳk,v 18 Degene die je-
gens duizenden liefderĳke goed-
heid betrachtw en de dwaling van
de vaderen vergeldt in de boezem
van hun zonen na hen,x de [ware]
God, de grote,y de sterke [God],z
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wiens naam Jehovah der leger-
scharena is,b 19 groot in raadc en
overvloedig in daden,d gĳ, wiens
ogen geopend zĳn over al de we-
gen van de mensenzonen,e om
aan elkeen te geven naar zĳn we-
gen en naar de vrucht van zĳn
handelingen;f 20 gĳ, die teke-
nen en wonderen hebt gesteld in
het land Eg _ypte tot op deze dag en
in _Isra

¨
el en onder de mensen,g op-

dat gĳ uzelf een naam zoudt kun-
nen maken, zoals op deze dag.h

21 Engĳ zĳt ertoe overgegaanuw
volk _Isra

¨
el uit het land Eg _ypte te

voeren,i met tekenen en met won-
derenj en met een sterke hand en
met een uitgestrekte arm en met
grote vreeswekkendheid.k

22 Mettertĳd hebt gĳ hun dit
land gegeven, dat gĳ hun voor-
vaders onder ede beloofd hadt
hun te geven,l een land vloeiende
van melk en honing.m 23 En zĳ
zĳn toen daarin gekomen en heb-
ben het in bezit genomen,n maar
zĳ hebben uw stem niet gehoor-
zaamd, en in uw wet hebben zĳ
niet gewandeld.o Alles wat gĳ hun
geboodt te doen, hebben zĳ niet
gedaan,p zodat gĳ al deze ramp-
spoed over hen hebt doen ko-
men.q 24 Zie! Met belegerings-
dammenr is men tot aan de stad
gekomen om haar in te nemen,s

en de stad zelf zal stellig in de
hand van de Chaldee

¨
en gegeven

worden die ertegen strĳden,t van-
wege het zwaardu en de hongers-
noodv en de pestilentie;w en wat
gĳ hebt gezegd, is gebeurd, en zie,
gĳ ziet [het].x 25 Toch hebt gĳ-
zelf tot mĳ gezegd, o Soevereine
Heer Jehovah: ’Koop u het veld
voor geldy en neem getuigen’,z

hoewel de stad zelf in de hand van
de Chaldee

¨
en gegeven moet wor-

den.”a

26 Daarop kwam het woord van
Jehovah tot Jerem _ia, dat luid-
de: 27 „Hier ben ik, Jehovah, de
God van alle vlees.b Is voor mĳ
soms enige zaak te wonderlĳk?c

28 Daarom, dit heeft Jehovah ge-
zegd: ’Zie, ik geef deze stad in

de hand van de Chaldee
¨
en en in

de hand van Nebukadr _ezar, de ko-
ning van B _abylon, en hĳ moet
haar innemen.a 29 En de Chal-
dee

¨
en die tegen deze stad strĳ-

den, moeten erin komen en deze
stad met vuur in vlam zetten en
moeten haar verbranden,b alsook
de huizen op de daken waarvan
men offerrook heeft gebracht aan
B _a

¨
al en drankoffers heeft uitge-

goten voor andere goden, om mĳ
te krenken.’c

30 ’Want het is gebleken dat de
zonen van _Isra

¨
el en de zonen van

J _uda enkel gedaan hebben wat
kwaadwas in mĳn ogen, van hun
jeugd af,d want de zonen van _Is-
ra

¨
el krenken mĳ zelfs door het

werk van hun handen’,e is de uit-
spraak van Jehovah. 31 ’Want
deze stad is vanaf de dag dat men
haar heeft gebouwd, ja, tot op
deze dag, niets dan een oorzaak
van toorn in mĳf en een oorzaak
van woede in mĳ gebleken, zodat
ik haar van voor mĳn aangezicht
moet verwĳdereng 32 wegens
al de slechtheid van de zonen
van _Isra

¨
elh en van de zonen van

J _udai die zĳ bedreven hebben
om mĳ te krenken,j zĳ, hun ko-
ningen,k hun vorsten,l hun pries-
tersm en hun profeten,n en de
mannen van J _uda en de inwoners
van Jer _uzalem. 33 En zĳ ble-
ven mĳ de rug toekeren en niet
het aangezicht,o hoewel er onder-
wĳs aan hen werd gegeven, er
vroeg werd opgestaan en werd
onderwezen, maar geen van hen
luisterde om streng onderricht te
ontvangen.p 34 En zĳ gingen
hun walgelĳkheden in het huis
plaatsen waarover mĳn naam is
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uitgeroepen, om het te verontrei-
nigen.a 35 Voorts bouwden zĳ
de hoge plaatsen van B _a

¨
alb die in

het dal van de zoon van H _innom
zĳn,c om hun zonen en hun doch-
ters voorM _olechd door [het vuur]
te laten gaan,e iets wat ik hun
niet heb geboden,f noch is het in
mĳn hart opgekomen dit verfoei-
lĳke te doen,g ten einde J _uda te
doen zondigen.’h

36 En nu, daarom, dit heeft Je-
hovah, de God van _Isra

¨
el, gezegd

betreffende deze stad die volgens
UW zeggen stellig in de hand van
de koning van B _abylon gegeven
zal worden, door het zwaard en
door de hongersnood en door de
pestilentie:i 37 ’Ziet, ik breng
hen bĳeen uit al de landen waar-
heen ik hen in mĳn toorn en in
mĳn woede en in grote veront-
waardiging verdreven zal heb-
ben,j en ik wil hen terugbrengen
naar deze plaats en hen in zeker-
heid doen wonen.k 38 En zĳ zul-
len stelligmĳnvolkworden,l en ik-
zelf zal hun Godworden.m 39 En
ik wil hun

´
e

´
en hart gevenn en

´
e

´
en weg, om mĳ altĳd te vrezen,

ten goede van hen en van hun zo-
nen na hen.o 40 En ik wil een
voor onbepaalde tĳd durend ver-
bond met hen sluiten,p dat ik mĳ
niet van achter hen zal afwenden,
om hun goed te doen;q en de vrees
voor mĳ zal ik in hun hart leggen,
opdat zĳ niet van mĳ afwĳken.r

41 En ik wil uitbundige vreugde
over hen hebben om hun goed te
doen,s en ik wil hen in waarachtig-
heid in dit land planten,t met ge-
heel mĳn hart en met geheel mĳn
ziel.’ ”

42 „Want dit heeft Jehovah ge-
zegd: ’Net zoals ik over dit volk
al deze grote rampspoed heb ge-
bracht, zo breng ik over hen al
het goede dat ik betreffende hen
spreek.u 43 En velden zullen er
stellig gekocht worden in dit landv

waarvan gĳlieden zult zeggen:
„Het is een verlaten woestenĳ,w

zonder mens en huisdier. Het is
in de hand van de Chaldee

¨
en ge-

geven.” ’x

44 ’Ja, velden zal men voor geld
kopen, en het zal vastgelegd wor-
den in de aktea en verzegeld wor-
den, en er zullen getuigen ge-
nomen wordenb in het land van
B _enjaminc en in de omstreken van
Jer _uzalemd en in de steden van
J _udae en in de stedenvan het berg-
land en in de steden van het laag-
landf en in de steden van het zui-
den,g want ik zal hun gevangenen
terugbrengen’,h is de uitspraak
van Jehovah.”

33 Het woord van Jehovah nu
kwam voor de tweede maal

tot Jerem _ia, terwĳl hĳ nog opge-
sloten was in het Voorhof van de
Wacht,i en luidde: 2 „Dit heeft
Jehovah, de Makerj der [aarde], ge-
zegd, Jehovah, de Formeerderk er-
van om haar stevig te bevestigen,l

Jehovah is zĳn naam:m 3 ’Roep
tot mĳ en ik zal u antwoordenn en
u prompt grote en onbegrĳpelĳke
dingen vertellen die gĳ niet hebt
geweten.’ ”o

4 „Want dit heeft Jehovah, de
God van _Isra

¨
el, gezegd betreffen-

de de huizen van deze stad en
betreffende de huizen van de ko-
ningen van J _uda, die afgebro-
ken zĳn wegens de belegerings-
dammen en wegens het zwaard;p

5 [betreffende] hen die komen
om tegen de Chaldee

¨
en te strĳ-

den en om plaatsen te vullen met
de lĳken van de mensen die ik
in mĳn toorn en in mĳn woe-
de neergeveld heb,q en om wie
ik wegens al hun slechtheid mĳn
aangezicht voor deze stad ver-
borgen heb:r 6 ’Zie, ik breng
voor haar een herstel en gezond-
heid teweeg,s en ik wil hen ge-
nezen en hun een overvloed van
vrede en waarheid openbaren.t

7 En ik wil de gevangenen van
J _uda en de gevangenen van _Is-
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ra
¨
el terugbrengen,a en ik wil hen

bouwen net als in het begin.b

8 En ik wil hen reinigen van al
hun dwaling waarmee zĳ tegen
mĳ gezondigd hebben,c en ik wil
al hun dwalingen waarmee zĳ
tegen mĳ gezondigd hebben en
waarmee zĳ tegen mĳ overtre-
den hebben, vergeven.d 9 En ze
zal mĳ stellig worden tot een
naam van uitbundige vreugde,e

tot lof en tot luister bĳ alle na-
ti

¨
en der aarde die zullen horen

van al het goede dat ik hun be-
wĳs.f En zĳ zullen stellig in angst
verkereng en in beroering ge-
rakenh wegens al het goede en
wegens al de vrede die ik haar
schenk.’”i

10 „Dit heeft Jehovah gezegd:
’In deze plaats, waarvan gĳlieden
zult zeggen dat ze woest is, zon-
der mens en zonder huisdier, in de
steden van J _uda en in de straten
van Jer _uzalem die woest en verla-
ten liggen,j zonder mens en zonder
inwoner en zonder huisdier, daar
zal nog gehoord wordenk 11 het
geluid van uitbundige vreugde
en het geluid van verheuging,l

de stem van de bruidegom en de
stem van de bruid, de stem van
hen die zeggen: „Prĳst Jehovah
der legerscharen, want Jehovah
is goed;m want tot onbepaalde
tĳd duurt zĳn liefderĳke goed-
heid!” ’n

’Zĳ zullen een dankoffer naar
het huis van Jehovah brengen,o

want ik zal de gevangenen van
het land terugbrengen net als
in het begin’,p heeft Jehovah ge-
zegd.”

12 „Dit heeft Jehovah der leger-
scharen gezegd: ’In deze woeste
plaats, zonder mens en zelfs [zon-
der] huisdier,q en in al haar ste-
den zal nog de weidegrond blĳ-
ken te zĳn van de herders die de
kudde doen neerliggen.’r

13 ’In de steden van het berg-
land, in de steden van het laag-
lands en in de steden van het
zuident en in het land van B _en-

jamina en in de omstreken van
Jer _uzalemb en in de steden van
J _udac zullen nog kudden onder de
handen van de teller doorgaan’,d

heeft Jehovah gezegd.”

14 „’Zie! Er komen dagen’,e is
de uitspraak van Jehovah, ’en
ik zal stellig het goede woord
dat ik betreffende het huis van

_Isra
¨
elf en betreffende het huis

van J _uda gesproken heb, ten uit-
voer brengen.g 15 In die dagen
en in die tĳd zal ik voor D _avid
een rechtvaardige spruit doen
ontspruiten,h en hĳ zal stellig ge-
rechtigheid en rechtvaardigheid
oefenen in het land.i 16 In die
dagen zal J _uda worden geredj en
Jer _uzalem zelf zal in zekerheid
verblĳf houden.k En zo zal zewor-
den genoemd: Jehovah is onze
rechtvaardigheid.’”l

17 „Want dit heeft Jehovah ge-
zegd: ’In D _avids geval zal er geen
man worden afgesneden die op
de troon van het huis van _Is-
ra

¨
el zit.m 18 En in het geval

van de priesters, de levieten, zal
er geen man van voor mĳn aan-
gezicht worden afgesneden die
eenvolledig brandoffer brengt en
een graanoffer in rook laat op-
gaan en een slachtoffer opdraagt,
voor altĳd.’”n

19 En het woord van Jehovah
kwamverder tot Jerem _ia en luid-
de: 20 „Dit heeft Jehovah ge-
zegd: ’Indien gĳlieden mĳn ver-
bond van de dag en mĳn verbond
van de nacht zoudt kunnen ver-
breken, ja, zodat dag en nacht
zich niet op hun tĳd zouden voor-
doen,o 21 zou ook mĳn eigen
verbond met mĳn knecht D _avid
verbroken kunnen worden,p zo-
dat hĳ geen zoon zou krĳgen die
als koning op zĳn troon regeert;q

zo ook met de levieten, de pries-
ters, mĳn dienaren.r 22 Net
zoals het heerleger van de hemel
niet geteld kan worden, noch het
zand van de zee gemeten kan
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worden,a zo zal ik het zaad van
mĳn knecht D _avid en de levie-
ten die mĳ dienen,b vermenigvul-
digen.’”

23 En het woord van Jehovah
bleef tot Jerem _ia komen, en luid-
de: 24 „Hebt gĳ niet gezien
wat degenen van dit volk gespro-
ken hebben, door te zeggen: ’De
twee families die Jehovah ver-
kozen heeftc — hĳ zal hen ook
verwerpen’? En mĳn eigen volk
blĳven zĳ met minachting beje-
genen,d zodat het geen natie
meer voor hun aangezicht zou
blĳven.

25 Dit heeft Jehovah gezegd:
’Indien het niet een feit was dat
ik mĳn eigen verbond van de dag
en de nacht,e de inzettingen van
hemel en aarde,f vastgesteld had,
26 zo zou ik ook zelfs het zaad
van J _akob en van mĳn knecht
D _avid verwerpen,g zodat ik uit
zĳn zaad geen heersers over het
zaad van _Abraham, _Isa

¨
ak en J _a-

kob zou nemen. Want ik zal hun
gevangenen vergaderenh en zal
mĳ stellig over hen erbarmen.’”i

34 Het woord dat van Jehovah
tot Jerem _ia kwam, toen

Nebukadr _ezar, de koning van B _a-
bylon,j en heel zĳn krĳgsmachtk

en al de koninkrĳken der aar-
de, het machtsgebied onder zĳn
hand,l en al de volken streden te-
gen Jer _uzalem en tegen al haar
steden;m het luidde:

2 „Dit heeft Jehovah, de God
van _Isra

¨
el, gezegd: ’Ga, en gĳ

moet tot Zedek _ia, de koning van
J _uda,n zeggen, ja, gĳ moet tot
hem zeggen: „Dit heeft Jehovah
gezegd: ’Zie, ik geef deze stad in
de hand van de koning van B _aby-
lon,o en hĳ moet haar met vuur
verbranden.p 3 En gĳzelf zult
niet ontkomen aan zĳn hand,
want gĳ zult zonder mankeren
gegrepen worden en in zĳn hand
zult gĳ gegeven worden.q En uw
eigen ogen zullen zelfs de ogen
van de koning van B _abylon zien,r

en zĳn eigen mond zal zelfs met
uw mond spreken, en naar B _aby-

lon zult gĳ gaan.’ 4 Maar hoor
het woord van Jehovah, o Ze-
dek _ia, koning van J _uda:a ’Dit
heeft Jehovah betreffende u ge-
zegd: „Gĳ zult niet sterven door
het zwaard. 5 In vrede zult gĳ
sterven;b en zoals er vuren wa-
ren voor uw vaderen, de vroe-
gere koningen die er v

´
o

´
or u ble-

ken te zĳn,c zo zal men voor u
een vuur ontsteken,d en ’Ach,
o meester!’e zal men in wee-
klacht over u zeggen,f want ’ik
ben het die het woord zelf heb ge-
sproken’, is de uitspraak van Je-
hovah.” ’ ” ’ ”

6 Toen sprak de profeet Jere-
m _ia tot Zedek _ia, de koning van
J _uda, al deze woordeng te Jer _u-
zalem, 7 terwĳl de strĳdkrach-
ten van de koning van B _abylon
streden tegen Jer _uzalem en te-
gen al de steden van J _uda die
overgebleven waren,h tegen L _a-
chisi en tegen Az _eka;j want die,
de versterkte steden,k waren het
die overgebleven waren onder de
steden van J _uda.l

8 Het woord dat van Jehovah
tot Jerem _ia kwam nadat koning
Zedek _ia een verbond had geslo-
ten met heel het volk dat in Je-
r _uzalem was, om voor hen vrĳ-
lating uit te roepen,m 9 opdat
ieder zĳn dienstknecht en ieder
zĳn dienstmaagd, Hebree

¨
ern en

Hebreeuwse, vrĳ zou laten gaan,
zodat niemand hen als knech-
ten zou gebruiken, dat wil zeg-
gen een jood, die zĳn broeder is.o

10 Al de vorstenp dan gehoor-
zaamden, alsook heel het volk
dat in het verbond getreden was
om ieder zĳn dienstknecht en ie-
der zĳn dienstmaagd vrĳ te laten
gaan, zodat men hen niet meer
als knechten zou gebruiken, en
zĳ gehoorzaamden vervolgens
en lieten [hen] gaan.q 11 Maar
daarna keerden zĳ zich omr en
gingen de dienstknechten en de
dienstmaagden die zĳ vrĳ had-
den laten gaan terughalen, en
zĳ onderwierpen hen vervolgens
als dienstknechten en als dienst-
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maagden.a 12 Dientengevolge
kwam het woord van Jehovah
van de zĳde van Jehovah tot Je-
rem _ia en het luidde:

13 „Dit heeft Jehovah, de God
van _Isra

¨
el, gezegd: ’Ikzelf heb een

verbond gesloten met UW voorva-
ders,b op de dag dat ik hen uit
het land Eg _ypte, uit het huis der
knechten,c leidde,d door te zeggen:
14 „Na verloop van zeven jaar
dient een ieder van U zĳn broe-
der, een Hebree

¨
er,e die aan u ver-

kocht werdf en die u zes jaar
heeft gediend, te laten gaan;g en
gĳ moet hem vrĳ van u laten weg-
gaan.” Maar UW voorvaders heb-
ben niet naar mĳ geluisterd, noch
neigden zĳ hun oor.h 15 En GIJ,
GIJ keert U heden om en doet wat
recht is in mĳn ogen, door vrĳla-
ting uit te roepen, een ieder voor
zĳn metgezel, en GIJ sluit een ver-
bond voor mĳn aangezichti in het
huis waarover mĳn naam is uitge-
roepen.j 16 Dan keert GIJ U omk

en ontheiligt mĳn naaml en haalt
ieder van U zĳn dienstknecht en
ieder zĳn dienstmaagd terug, die
GIJ naar het believen van hun ziel
vrĳ hebt laten gaan, en GIJ onder-
werpt hen om UW dienstknechten
en dienstmaagden te worden.’m

17 Daarom, dit heeft Jehovah
gezegd: ’GIJZELF hebt mĳ niet
gehoorzaamd door vrĳlating te
blĳven uitroepen,n een ieder voor
zĳn broeder en een ieder voor
zĳn metgezel. Ziet, ik roep voor
U een vrĳlating uit’,o is de uit-
spraak van Jehovah, ’aan het
zwaard,p aan de pestilentieq en
aan de hongersnood,r en ik zal U

stellig tot beving maken voor alle
koninkrĳken der aarde.s 18 En
ik wil de mannen [prĳs]geven die
mĳn verbond hebben overtreden,t

doordat zĳ de woorden van het
verbond niet ten uitvoer hebben
gebracht, dat zĳ voor mĳn aan-
gezicht hebben gesloten [met ge-
bruikmaking van] het kalf dat zĳ
in twee

¨
en hebben gesnedenu om

tussen de stukken ervan door te
gaan,v 19 [namelĳk] de vorsten
van J _uda en de vorsten van Je-

r _uzalem,a de hofbeambten en de
priesters en heel het volk van
het land, die tussen de stukken
van het kalf zĳn doorgegaan —
20 ja, ik wil hen geven in de hand
van hun vĳanden en in de hand
van hen die hun ziel zoeken,b en
hun dode lichamen moeten tot
voedsel worden voor de vliegende
schepselen van de hemel en voor
de dieren der aarde.c 21 En Ze-
dek _ia, de koning van J _uda,d en zĳn
vorsten zal ik geven in de hand
van hun vĳanden en in de hand
van hen die hun ziel zoeken en in
de handvan de strĳdkrachten van
de koning van B _abylon,e die van U

wegtrekken.’f

22 ’Ziet, ik geef bevel’, is de
uitspraak van Jehovah, ’en ik
zal hen stellig terugbrengen naar
deze stad,g en zĳ moeten tegen
haar strĳden en haar innemen
en haar met vuur verbranden;h

en de steden van J _uda zal ik ma-
ken tot een verlaten woestenĳ,
zonder inwoner.’ ”i

35 Het woord dat van Jeho-
vah tot Jerem _ia kwam in

de dagen van J _ojakim,j de zoon
van Jos _ia, de koning van J _uda,
luidde: 2 „Ga naar het huis van
de Rechabieten,k en gĳ moet met
hen spreken en hen in het huis
van Jehovah brengen, naar een
van de eetvertrekken, en gĳ moet
hun wĳn te drinken geven.”

3 Ik nam dus Ja
¨
az _anja, de zoon

van Jerem _ia, de zoon van Ha-
bazz _inja, en zĳn broeders en al
zĳn zonen en heel het huisge-
zin van de Rechabieten, 4 en
ik bracht hen vervolgens in het
huis van Jehovah, naar het eet-
vertrekl van de zonen van H _a-
nan, de zoon van Jigd _alja, een
man van de [ware] God, dat gele-
genwas naast het eetvertrek van
de vorsten dat zich bevond boven
het eetvertrek van Ma

¨
as _eja, de

zoon van S _allum,m de deurwach-
ter. 5 Toen zette ik de zonen
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van het huis der Rechabieten be-
kers vol wĳn en kelken voor en
zei tot hen: „Drinkt wĳn.”

6 Maar zĳ zeiden: „Wĳ zullen
geen wĳn drinken, want J _ona-
dab, de zoon van R _echab,a onze
voorvader, d

´
ı
´
e heeft ons het ge-

bod opgelegd en gezegd: ’GIJ

moogt tot onbepaalde tĳd geen
wĳn drinken, noch GIJ noch UW

zonen.b 7 En geen huis moogt
GIJ bouwen, en geen zaad moogt
GIJ zaaien, en geen wĳngaard
moogt GIJ planten, noch mag die
van U worden. Maar in tenten
dient GIJ al UW dagen te wonen,
opdat GIJ vele dagen moogt blĳ-
ven wonen op de oppervlakte
van de aardbodem waar GIJ als
vreemdeling vertoeft.’c 8 Wĳ
blĳven daarom gehoorzaam aan
de stem van J _onadab, de zoon
van R _echab, onze voorvader, in
alles wat hĳ ons gebodend heeft,
door al onze dagen geen wĳn te
drinken, wĳ, noch onze vrouwen,
noch onze zonen en onze doch-
ters,e 9 en door geen huizen te
bouwen waarin wĳ kunnen wo-
nen, zodat geen wĳngaard of
veld of zaad van ons zou wor-
den. 10 En wĳ blĳven in ten-
ten wonen en gehoorzamen en
doen naar alles wat onze voorva-
der J _onadabf ons geboden heeft.g

11 Maar het geschiedde toen Ne-
bukadr _ezar, de koning van B _aby-
lon, tegen het land optrok,h dat
wĳ voorts zeiden: ’Komt, en laten
wĳ Jer _uzalem binnengaan wegens
de krĳgsmacht van de Chaldee

¨
en

en wegens de krĳgsmacht van de
Syri

¨
ers, en laten wĳ in Jer _uzalem

wonen.’ ”i

12 En het woord van Jehovah
kwam nu tot Jerem _ia en luidde:
13 „Dit heeft Jehovah der leger-
scharen, de God van _Isra

¨
el, ge-

zegd: ’Ga, en gĳ moet tot de man-
nen van J _uda en tot de inwoners
van Jer _uzalem zeggen: „Hebt GIJ

niet voortdurend vermaning ont-
vangen om mĳn woorden te ge-
hoorzamen?”,j is de uitspraak
van Jehovah. 14 „Men heeft de

woorden van J _onadab, de zoon
van R _echab,a die zĳn zonen ge-
bood geenwĳn te drinken, ten uit-
voer gebracht, en zĳ hebben geen
[wĳn] gedronken tot op deze dag,
want zĳ hebbenhet gebodvan hun
voorvader gehoorzaamd.b En wat
mĳ betreft, ik heb tot ulieden ge-
sproken, vroeg op zĳnde en spre-
kende,c maar GIJ hebt mĳ niet ge-
hoorzaamd.d 15 En ik bleef tot
U zenden al mĳn knechten, de pro-
feten,e vroeg op zĳnde en [hen]
zendende, en zei: ’Keert alstu-
blieft terug, een ieder van zĳn
slechte weg,f en maakt UW hande-
lingen goedg en loopt geen andere
goden achterna om die te dienen.h

En blĳft wonen op de grond die ik
U en UW voorvaders gegeven heb.’i

Maar GIJ hebt UWoor niet geneigd,
noch hebt GIJ naar mĳ geluisterd.j

16 Maar de zonen van J _onadab,
de zoon van R _echab,k hebben het
gebod van hun voorvader dat hĳ
hun geboden had, ten uitvoer ge-
bracht;l doch wat dit volk betreft,
zĳ hebben niet naar mĳ geluis-
terd.” ’ ”m

17 „Daarom, dit heeft Jeho-
vah, de God der legerscharen,
de God van _Isra

¨
el, gezegd: ’Zie,

ik breng over J _uda en over alle
inwoners van Jer _uzalem al de
rampspoed die ik tegen hen ge-
sproken heb,n omdat ik tot hen
gesproken heb maar zĳ niet heb-
ben geluisterd, en ik tot hen bleef
roepenmaar zĳ niet hebben geant-
woord.’ ”o

18 En tot het huisgezin van
de Rechabieten zei Jerem _ia: „Dit
heeft Jehovah der legerscharen,
de God van _Isra

¨
el, gezegd: ’Omdat

GIJ het gebod van UW voorvader
J _onadabp hebt gehoorzaamd en
al zĳn geboden blĳft onderhou-
den en blĳft doen naar alles wat
hĳ U geboden heeft,q 19 daarom
heeft Jehovah der legerscharen,
deGodvan _Isra

¨
el, dit gezegd: „Van

J _onadab, de zoon van R _echab, zal
niet worden afgesneden een man
die voor altĳdr voor mĳn aange-
zicht staat.” ’ ”s
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36 Nu geschiedde het in het
vierde jaar van J _ojakim,a

de zoon van Jos _ia, de koning van
J _uda, dat dit woord van Jehovah
tot Jerem _ia kwam: 2 „Neem u
een boekrol,b en gĳ moet daar-
in al de woorden schrĳvenc die
ik tot u heb gesproken, tegen _Is-
ra

¨
el en tegen J _udad en tegen alle

nati
¨
en,e vanaf de dag dat ik tot

u gesproken heb, sedert de da-
gen van Jos _ia, ja, tot op deze dag.f

3 Misschien zullen zĳ van het
huis van J _uda luisteren naar al de
rampspoed die ik hun denk aan
te doen,g opdat zĳ terugkeren,
een ieder van zĳn slechte weg,h

en ik hun dwaling en hun zonde
werkelĳk vergeef.”i

4 Toen riep Jerem _ia B _aruch,j de
zoon van Ner _ia, opdat B _aruch uit
Jerem _ia’s mond al de woorden van
Jehovah die Hĳ tot hem gespro-
ken had, op de boekrol zou kun-
nen schrĳven.k 5 Daarop ge-
bood Jerem _ia B _aruch en zei: „Ik
ben opgesloten. Ik ben niet in
staat het huis van Jehovah bin-
nen te gaan.l 6 En gĳzelf moet
er binnengaan en uit de rol die gĳ
uit mĳnmond geschrevenhebt, de
woorden van Jehovahm voorlezen
ten aanhoren van het volk in het
huis van Jehovah op de vasten-
dag;n en ook ten aanhorenvan [de-
genenvan] geheel J _uda die uit hun
steden komen, dient gĳ ze voor te
lezen.o 7 Misschien zal hun ver-
zoek om gunst voor het aange-
zicht van Jehovah neervallenp en
zullen zĳ terugkeren, een ieder
van zĳn slechte weg,q want groot
is de toorn en de woede waarvan
Jehovah tegen dit volk gesproken
heeft.”r

8 En B _aruch,s de zoon van Ne-
r _ia, deedvervolgens naar alles wat
de profeet Jerem _ia hem geboden
had, door uit het boekt dewoorden
van Jehovah in het huis van Jeho-
vahu voor te lezen.

9 Nu geschiedde het in het vĳf-
de jaar van J _ojakim,v de zoon van
Jos _ia, de koning van J _uda, in de
negende maand,w dat al het volk

in Jer _uzalem en al het volk dat
uit de steden van J _uda Jer _uzalem
binnenkwam, een vasten voor Je-
hovah afkondigde.a 10 Toen las
B _aruch uit het boek de woorden
van Jerem _ia voor in het huis van
Jehovah, in het eetvertrekb van
Gem _arja,c de zoon van de afschrĳ-
verd S _afan,e in het bovenste voor-
hof, bĳ de ingang van de nieuwe
poort van het huis van Jehovah,f

ten aanhoren van het gehele volk.

11 En Mich _aja, de zoonvan Ge-
m _arja, de zoon van S _afan,g kreeg
alle woorden van Jehovah uit het
boek te horen. 12 Daarop daal-
de hĳ af naar het huis van de ko-
ning, naar het eetvertrek van de
secretaris, en zie! daar zaten al de
vorsten: de secretaris Elis _ama,h

en Del _aja,i de zoon van Sem _aja,
en Eln _athan,j de zoon van _Ach-
bor,k en Gem _arja,l de zoon van
S _afan,m en Zedek _ia, de zoon van
Han _anja, en al de andere vorsten.
13 En Mich _ajan vertelde hun ver-
volgens al de woorden die hĳ had
gehoord toen B _aruch ten aanho-
ren van het volk uit het boek
voorlas.o

14 Toen zonden al de vorsten Je-
h _udi,p de zoon van Neth _anja, de
zoon van Sel _emja, de zoon van
K _uschi, naar B _aruch,q om te zeg-
gen: „De rol waaruit gĳ ten aan-
horen van het volk hebt voorge-
lezen — neem die in uw hand en
kom.” Bĳgevolg nam B _aruch, de
zoon van Ner _ia, de rol in zĳn hand
en kwam bĳ hen.r 15 Toen zei-
den zĳ tot hem: „Neem alstublieft
plaats en lees ze ons voor.” B _a-
ruchs las hun dus voor.

16 Nu gebeurde het dat zodra
zĳ al de woorden hoorden, zĳ el-
kaar vol angst aankeken, waar-
op zĳ tot B _aruch zeiden: „Wĳ
zullen zonder mankeren al deze
woorden aan de koning vertel-
len.”t 17 En B _aruch vroegen
zĳ en zeiden: „Vertel ons alstu-
blieft: Hoe hebt gĳ al deze woor-
den uit zĳn mond opgeschre-
ven?”u 18 Toen zei B _aruch tot
hen: „Uit zĳn mond bleef hĳ mĳ
al deze woorden bekendmaken,
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en ik schreef met inkta in het
boek.” 19 Ten slotte zeiden de
vorsten tot B _aruch: „Ga, verberg
u, gĳ en Jerem _ia, zodat absoluut
niemand zal wetenwaar gĳlieden
zĳt.”b

20 Toen begaven zĳ zich naar
de koning, naar het voorhof,c en
de rol gaven zĳ in bewaring in
het eetvertrekd van de secretaris
Elis _ama;e en zĳ vertelden vervol-
gens al de woorden ten aanhoren
van de koning.

21 De koning dan zond Jeh _u-
dif om de rol te halen. Bĳgevolg
haalde hĳ haar uit het eetvertrek
van de secretarisg Elis _ama.h Toen
las Jeh _udi haar voor, ten aanho-
ren van de koning en ten aan-
horen van al de vorsten die bĳ
de koning stonden. 22 En de ko-
ning was gezeten in het winter-
huis,i in de negende maand,j met
een brandend kolenbekkenk voor
zich. 23 Toen gebeurde het dat
zodra Jeh _udi drie of vier bladzĳ-
den-kolommen had gelezen, hĳ ze
terstond met het mes van de se-
cretaris afscheurde en [ze] ver-
volgens in het vuur wierp dat in
het kolenbekken was, totdat ten
slotte de gehele rol was terecht-
gekomen in het vuur dat in het
kolenbekken was.l 24 En zĳ ge-
voelden geen angst,m noch scheur-
den de koning en al zĳn dienaren,
die naar al deze woorden luister-
den, hun klederen.n 25 En zelfs
Eln _athano en Del _ajap en Gem _ar-
jaq zelf smeekten de koning drin-
gend de rol niet te verbranden,
maar hĳ luisterde niet naar hen.r

26 Voorts gebood de koning Je-
r _ahme

¨
el, de zoon van de koning,

en Ser _aja, de zoon van _Azri
¨
el, en

Sel _emja, de zoon van _Abde
¨
el, om

de secretaris B _aruch en de profeet
Jerem _ias te halen. Maar Jehovah
hield hen verborgen.t

27 En het woord van Jehovah
kwam verder tot Jerem _ia, nadat
de koning de rol met de woor-
den die B _aruchu uit de mond van
Jerem _ia had opgeschreven,v ver-
brand had, en luidde: 28 „Neem
u weer een rol, een andere, en

schrĳf daarop al de eerste woor-
den die op de eerste rol stonden,
die J _ojakim, de koning van J _uda,
verbrand heeft.a 29 Entegen J _o-
jakim, de koning van J _uda, dient
gĳ te zeggen: ’Dit heeft Jehovah
gezegd: „Gĳzelf hebt deze rol ver-
brandb en gezegd: ’Waarom hebt
gĳ daarop als volgt geschreven:c

„De koning van B _abylon zal zon-
der mankeren komen en zal stel-
lig dit land verderven en mens
en dier eruit doen verdwĳnen”?’d

30 Daarom, dit heeft Jehovah te-
gen J _ojakim, de koning van J _uda,
gezegd: ’Hĳ zal niemand blĳken te
hebben die op de troon van D _a-
vid zit,e en zĳn eigen dode lichaam
zal iets worden dat neergewor-
pen ligtf in de hitte overdag en in
de vrieskou ’s nachts. 31 En ik
wil hem en zĳn nageslacht en zĳn
dienaren rekenschap vrageng van
hun dwaling,h en ik wil over hen
en over de inwoners van Jer _uza-
lemen over de mannenvan J _uda al
de rampspoed brengen die ik te-
gen hen gesproken heb,i en zĳ luis-
terden niet.’ ” ’ ”j

32 En Jerem _ia zelf nameen an-
dere rol en gaf die toen aan B _a-
ruch, de zoonvan Ner _ia, de secre-
taris,k die vervolgens daarop uit
de mondl van Jerem _ia al de woor-
den schreef van het boek dat J _o-
jakim, de koning van J _uda, in het
vuur had verbrand;m en er wer-
den nog vele dergelĳke woorden
aan toegevoegd.

37 En koning Zedek _ia,n de
zoon van Jos _ia,o begon te

regeren in de plaats van Ch _onja,p

de zoon van J _ojakim,q die door
Nebukadr _ezar, de koning van B _a-
bylon, koning was gemaakt in
het land J _uda.r 2 En hĳzelf en
zĳn dienaren en het volk van
het land luisterden niet naar de
woorden van Jehovahs die hĳ door
bemiddeling van de profeet Jere-
m _ia sprak.t

3 Koning Zedek _ia dan zond J _u-
chal,u de zoon van Sel _emja, en Ze-
f _anja,v de zoon van Ma

¨
as _eja,w de

priester, tot de profeet Jerem _ia,
om te zeggen: „Bid alstublieft ten
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behoeve van ons tot Jehovah, onze
God.”a 4 En Jerem _ia ging in en
uit te midden van het volk,b want
men had hem niet in het huis
van bewaring gezet. 5 Ener was
een krĳgsmacht van Farao die uit
Eg _ypte kwam;c en de Chaldee

¨
en

die Jer _uzalem belegerden, kregen
het bericht omtrent hen te ho-
ren. Daarom trokken zĳ van Jer _u-
zalem weg.d 6 En het woord van
Jehovah kwam nu tot de profeet
Jerem _ia en luidde: 7 „Dit heeft
Jehovah, de God van _Isra

¨
el, ge-

zegd: ’Dit dient gĳlieden tot de ko-
ning van J _uda te zeggen, die U tot
mĳ zendt om mĳ te raadplegen:e

„Ziet! De krĳgsmacht van Farao,
die uitrukt om U te helpen, zal
naar haar land, Eg _ypte, moeten
terugkeren.f 8 En de Chaldee

¨
en

zullen stellig terugkomen en te-
gen deze stad strĳden en haar
innemen en haar met vuur ver-
branden.”g 9 Dit heeft Jehovah
gezegd: „Bedriegt UW ziel nieth

door te zeggen: ’De Chaldee
¨
en

zullen zonder mankeren van ons
wegtrekken’, want zĳ zullen niet
wegtrekken. 10 Want indien gĳ-
lieden de gehele krĳgsmacht der
Chaldee

¨
en die tegen U strĳden,i

hadt verslagen en er onder hen
doorboorde mannen overbleven,j

zou ieder van hen in zĳn tent op-
staan en deze stad werkelĳk met
vuur verbranden.” ’ ”

11 En het geschiedde toen de
krĳgsmacht der Chaldee

¨
en van Je-

r _uzalem was weggetrokkenk we-
gens de krĳgsmacht van Farao,l

12 dat Jerem _ia aanstalten maakte
om uit Jer _uzalem te gaan ten ein-
de zich naar het land van B _enja-
minm te begeven en vandaar [zĳn]
aandeel in ontvangst te nemen te
midden van het volk. 13 Het ge-
beurde dan toen hĳ in de Benja-
minpoortn was, dat de beambte die
het toezicht hield, wiens naam Ji-
r _ia was, de zoon van Sel _emja, de
zoon van Han _anja, daar was. Ter-
stond greep hĳ de profeet Jere-
m _ia en zei: „Naar de Chaldee

¨
en

loopt gĳ over!” 14 Maar Jerem _ia
zei: „Dat is niet waar!o Ik loop niet

naar de Chaldee
¨
en over.” Hĳ luis-

terde echter niet naar hem. Jir _ia
hield Jerem _ia dus vast en bracht
hem naar de vorsten. 15 Toen
werden de vorstena verontwaar-
digd op Jerem _ia,b en zĳ sloegen
hemc en zetten hem in het huis
van boeien,d in het huis van de se-
cretaris J _onathan,e want dat had-
den zĳ tot het huis van bewaringf

gemaakt. 16 Toen Jerem _ia in
het huis van de regenputg en in
de gewelfde vertrekken kwam,
bleef Jerem _ia daar voorts vele
dagen.

17 Toen liet koning Zedek _ia
hem halen, en de koning ging
hem in zĳn huis in een schuil-
plaats vragen stellen.h En hĳ zei
vervolgens: „Is er een woord van
Jehovah?” Hierop zei Jerem _ia:
„Dat is er inderdaad!” En hĳ zei
verder: „In de hand van de ko-
ning van B _abylon zult gĳ gegeven
worden!”i

18 Voorts zei Jerem _ia tot ko-
ning Zedek _ia: „In welk opzicht
heb ik tegen u en tegen uwdiena-
ren en tegen dit volk gezondigd,j

zodat gĳliedenmĳ in het huis van
bewaring hebt gezet? 19 Waar
zĳn nu UW profeten die tot U heb-
ben geprofeteerd, door te zeggen:
’De koning van B _abylon zal niet
tegenulieden en tegen dit land ko-
men’?k 20 En nu, luister alstu-
blieft, o mĳn heer de koning. Moge
mĳn verzoek om gunstl alstublieft
voor u neervallen en stuur mĳ
niet terug naar het huis van de se-
cretaris J _onathan,m opdat ik daar
niet sterf.”n 21 Bĳgevolg gaf ko-
ning Zedek _ia bevel en men stel-
de Jerem _ia toen in verzekerde
bewaring in het Voorhof van de
Wacht;o en er werd hem dage-
lĳks een rond brood uit de straat
van de bakkers gegeven,p totdat
al het brood in de stad op was.q

En Jerem _ia bleef in het Voorhof
van de Wacht.r

38 En Sef _atja, de zoon van
M _attan, en Ged _alja, de zoon

van P _ashur, en J _uchal,s de zoon
van Sel _emja, en P _ashur, de zoon
van Malk _ia,t kregen de woorden
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te horen die Jerem _ia tot heel het
volk sprak,a namelĳk: 2 „Dit
heeft Jehovah gezegd: ’Wie in
deze stad blĳft, die zal sterven
door het zwaard,b door de hon-
gersnoodc en door de pestilentie.d

Maar wie uitgaat tot de Chal-
dee

¨
en, die zal blĳven leven en zal

zĳn ziel stellig als buit krĳgen
en in het leven houden.’e 3 Dit
heeft Jehovah gezegd: ’Zonder
mankeren zal deze stad in de hand
van de krĳgsmacht van de koning
van B _abylon gegeven worden, en
hĳ zal haar stellig innemen.’ ”f

4 Toen zeiden de vorsten tot
de koning: „Laat deze man alstu-
blieft ter dood gebracht worden,g

want zo verslapt hĳ de handen
van de krĳgslieden die in deze
stad zĳn overgebleven en de han-
den van heel het volk, door over-
eenkomstig deze woorden tot
hen te spreken.h Want deze man
zoekt niet de vrede van dit volk,
maar rampspoed.” 5 Derhalve
zei koning Zedek _ia: „Ziet! Hĳ is
in UW handen. Want er is hele-
maal niets dat de koning zelf te-
gen U vermag.”i

6 Toen namen zĳ Jerem _ia en
wierpen hem in de regenput van
Malk _ia,j de zoon van de koning,
die in het Voorhof van deWachtk

was. Zĳ dan lieten Jerem _ia met
touwen zakken. Nu was er in de
regenput geen water, maar slĳk;
en Jerem _ia zonk weg in het slĳk.l

7 En _Ebed-M _elech, de Ethio-
pi

¨
er,m een man die een eunuch

was en die in het huis van de ko-
ning was, kreeg te horen dat zĳ
Jerem _ia in de regenput hadden
gestopt; en de koning zat in de
Benjaminpoort.n 8 _Ebed-M _e-
lech dan ging het huis van de ko-
ning uit en sprak tot de koning
en zei: 9 „O mĳn heer de ko-
ning, deze mannen hebben slecht
gehandeld in alles wat zĳ de pro-
feet Jerem _ia hebben aangedaan,
die zĳ in de regenput hebben ge-
worpen, zodat hĳ op de plaats
zelf zal sterveno wegens de hon-
gersnood.p Want er is geen brood
meer in de stad.”

10 Toen gebood de koning
_Ebed-M _elech, de Ethiopi

¨
er, en

zei: „Neem van deze plaats onder
uw bevel dertig mannen, en gĳ
moet de profeet Jerem _ia uit de re-
genput omhooghalen voordat hĳ
sterft.”a 11 Bĳgevolg nam _Ebed-
M _elech de mannen onder zĳn be-
vel en ging het huis van de koning
binnen, naar de ruimte beneden
de schatkamer,b en nam vandaar
versleten lompen en versleten
lappen en liet die met touwen
naar Jerem _ia in de regenput zak-
ken.c 12 Toen zei _Ebed-M _elech,
de Ethiopi

¨
er, tot Jerem _ia: „Leg

de versleten lompen en de lappen
alstublieft onder uw oksels, onder
de touwen.” Jerem _ia dan deed dit.d

13 Ten slotte trokken zĳ Jerem _ia
met de touwen eruit en haalden
hem omhoog uit de regenput. En
Jerem _ia bleef in het Voorhof van
de Wacht.e

14 Toen liet koning Zedek _ia
de profeet Jerem _ia bĳ zich bren-
genf bĳ de derde ingang,g die in
het huis van Jehovah is,h en de
koning zei vervolgens tot Jere-
m _ia: „Ik vraag u iets. Verberg mĳ
niets.”i 15 Hierop zei Jerem _ia
tot Zedek _ia: „Ingeval ik [het] u
zou vertellen, zult gĳ mĳdan niet
zonder mankeren ter dood bren-
gen? En ingeval ik u raad geef,
zult gĳ niet naar mĳ luisteren.”j

16 Daarop zwoer koning Zede-
k _ia Jerem _ia in de schuilplaats en
zei: „Zo waar Jehovah leeft, die
ons deze ziel heeft gemaakt,k ik
zal u stellig niet ter dood bren-
gen, en ik zal u stellig niet in de
hand van deze mannen geven die
uw ziel zoeken.”l

17 Jerem _ia zei nu tot Zedek _ia:
„Dit heeft Jehovah, deGod der le-
gerscharen,m de God van _Isra

¨
el,n

gezegd: ’Indien gĳ zonder man-
keren zult uitgaan tot de vor-
sten van de koning van B _aby-
lon,o dan zal uw ziel stellig in
leven blĳven, en deze stad zelf
zal niet met vuur verbrand wor-
den, en gĳzelf en uw huisgezin
zullen stellig in leven blĳven.p
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18 Maar indien gĳ niet zult uit-
gaan tot de vorsten van de ko-
ning van B _abylon, dan moet deze
stad in de hand der Chaldee-
en gegeven worden, en zĳ zul-
len haar werkelĳk met vuur ver-
branden,a en gĳzelf zult niet aan
hun hand ontkomen.’”b

19 Toen zei koning Zedek _ia tot
Jerem _ia: „Ik ben bang voor de jo-
den die naar de Chaldee

¨
en zĳn

overgelopen,c dat men mĳ wel
eens in hun hand zou kunnen ge-
ven en zĳ mĳ werkelĳk smadelĳk
zouden bejegenen.”d 20 Maar
Jerem _ia zei: „Dat zal men niet
doen. Gehoorzaam alstublieft de
stem van Jehovah in hetgeen ik
tot u spreek en het zal u goed
gaane en uw ziel zal blĳven leven.
21 Maar indien gĳ weigert uit te
gaan,f dit is hetgeen Jehovah mĳ
heeft doen zien: 22 En zie! al de
vrouwen die in het huis van de
koning van J _uda zĳn overgeble-
ven,g worden uitgeleid tot de vor-
stenvan de koning van B _abylon,h

en zĳ zeggen:

’De mannen die in vrede met
u waren, hebben u verlokti

en overweldigd.j

In de modder hebben zĳ uw
voet doen zinken; zĳ heb-
ben zich teruggetrokken
in tegenovergestelde rich-
ting.’k

23 En al uw vrouwen en uw zo-
nen leiden zĳ uit tot de Chaldee

¨
en,

en gĳzelf zult niet aan hun hand
ontkomen,l maar door de handvan
de koning van B _abylon zult gĳ ge-
grepen worden, en wegens u zal
deze stad met vuur verbrand wor-
den.”m

24 Toen zei Zedek _ia tot Jere-
m _ia: „Moge geen mens iets van
deze dingen te weten komen, op-
dat gĳ niet sterft. 25 En inge-
val de vorstenn horen dat ik met
u heb gesproken en zĳ werkelĳk
bĳ u komen en tot u zeggen: ’Ver-
tel ons toch alstublieft:Waarover
hebt gĳ tot de koning gesproken?
Verberg ons niets, en wĳ zullen u
niet ter dood brengen. En waar-
over heeft de koning tot u gespro-

ken?’, 26 dan moet gĳ tot hen
zeggen: ’Ik liet mĳn verzoek om
gunst voor de koning neervallen,
dat hĳ mĳ niet zou terugsturen
naar het huis van J _onathana om
daar te sterven.’ ”

27 Naverloop van tĳd kwamen
al de vorsten bĳ Jerem _ia en gin-
gen hemondervragen. Hĳ op zĳn
beurt vertelde hun naar al deze
woorden die de koning had gebo-
den.b Zĳ dan zwegen voor hem,
want de zaak was niet gehoord.
28 En Jerem _ia bleef in het Voor-
hof van de Wachtc tot op de dag
dat Jer _uzalem werd ingenomen.d

En het geschiedde juist toen Je-
r _uzalem werd ingenomen.e

39 In het negende jaar van Ze-
dek _ia, de koning van J _uda,

in de tiende maand,f kwamen Ne-
bukadr _ezar, de koning van B _aby-
lon, en heel zĳn krĳgsmacht naar
Jer _uzalem en gingen het belege-
ren.g

2 In het elfde jaar van Zede-
k _ia, in de vierde maand, op de ne-
gende dag van de maand, werd
er een bres in de stad geslagen.h

3 Toen trokken al de vorstenvan
de koning van B _abylon binnen en
namen plaats in de Middenpoort,i

[namelĳk] N _ergal-Sar _ezer, S _am-
gar-N _ebo, S _arsechim, Rabs _aris,
N _ergal-Sar _ezer de R _abmag, en al
de overige vorsten van de koning
van B _abylon.

4 Nu geschiedde het dat zodra
Zedek _ia, de koning van J _uda, en
al de krĳgslieden hen zagen, zĳ
voorts de wĳk namenj en ’s nachts
de stad uit trokken langs de weg
van de tuin van de koning,k door
de poort tussen de dubbele muur;
en zĳ bleven wegtrekken langs
de weg van de Ar _aba.l 5 En een
krĳgsmacht van de Chaldee

¨
en

zette hen toen achterna,m en zĳ
achterhaalden Zedek _ia ten slot-
te in de woestĳnvlakten van J _e-
richo.n Vervolgens namen zĳ hem
en voerden hem op naar Nebu-
kadr _ezar, de koning van B _abylon,
te R _iblao in het land van H _amath,p
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opdat deze rechterlĳke beslissin-
gen over hem zou uitspreken.a

6 Endekoning vanB _abylon ging
ertoe over de zonen van Zede-
k _ia in R _ibla voor diens ogenb af
te slachten,c en al de edelen van
J _uda slachtte de koning van B _a-
bylon af.d 7 En de ogen van Ze-
dek _ia maakte hĳ blind,e waarna
hĳ hem met koperen boeien bond
om hem naar B _abylon te voeren.

8 En het huis van de koning en
de huizen van het volk verbrand-
den de Chaldee

¨
en met vuur,f en

de muren van Jer _uzalem braken
zĳ af.g 9 En de rest van het volk
dat in de stad was overgebleven,
en de overlopers die naar hem wa-
ren overgelopen, en de rest van
het volk dat was overgebleven,
voerde Nebuz _aradan,h de overste
van de lĳfwacht,i in ballingschap
naar B _abylon.j

10 En enkelen van het volk, de
geringen die helemaal niets had-
den, liet Nebuz _aradan, de over-
ste van de lĳfwacht, in het land
J _uda achter,k en hĳ gaf hun op
die dag vervolgens wĳngaarden
en [legde hun] gedwongen dien-
sten op.l

11 Voorts gaf Nebukadr _ezar, de
koning van B _abylon, door bemid-
deling van Nebuz _aradan, de over-
ste van de lĳfwacht, bevel aan-
gaande Jerem _ia, door te zeggen:
12 „Neem hem en houd uw eigen
ogen op hem gericht, en doe hem
niets kwaads.m Maar juist zoals hĳ
tot u spreken zal, doe aldus met
hem.”n

13 Bĳgevolg zonden Nebuz _ara-
dan,o de overste van de lĳfwacht,
en Nebus _azban de Rabs _aris, en
N _ergal-Sar _ezer de R _abmag, en al
de voornaamste mannen van de
koning van B _abylon [een bode];
14 ja, zĳ lieten Jerem _ia uit het
Voorhof van de Wacht halenp en
gaven hem over aan Ged _alja,q de
zoon van Ah _ikam,r de zoon van
S _afan,s om hem uit te leiden naar
[zĳn] huis, opdat hĳ te midden
van het volk zou wonen.

15 En tot Jerem _ia kwam het
woord van Jehovah, terwĳl hĳ
nog opgesloten was in het Voor-
hof van de Wacht,a en het luidde:
16 „Ga, en gĳ moet tot _Ebed-
M _elech,b de Ethiopi

¨
er, zeggen: ’Dit

heeft Jehovah der legerscharen,
deGodvan _Isra

¨
el, gezegd: „Zie, ik

doe mĳn woorden over deze stad
invervulling gaan tot rampspoed
en niet ten goede,c en ze zullen
stellig op die dag voor uw aange-
zicht geschieden.” ’d

17 ’En ik wil u op die dag be-
vrĳden’,e is de uitspraak van Je-
hovah, ’en gĳ zult niet gegeven
worden in de hand van de man-
nen voor wie gĳzelf bang zĳt.’f

18 ’Want ik zal u zonder man-
keren ontkoming verschaffen, en
door het zwaard zult gĳ niet val-
len, en uw ziel zal u stellig ten
buit worden,g omdat gĳ op mĳ
hebt vertrouwd’,h is de uitspraak
van Jehovah.”

40 Het woord dat van Jeho-
vah tot Jerem _ia kwam na-

dat Nebuz _aradan,i de overste van
de lĳfwacht, hem uit R _amaj had
weggezonden, toen hĳ hem haal-
de terwĳl hĳ met handboeien ge-
ketend was te midden van al de
ballingen van Jer _uzalem en van
J _uda, die in ballingschapnaarB _a-
bylon werden gevoerd.k 2 Toen
nam de overste van de lĳfwacht
Jerem _ia en zei tot hem: „Jeho-
vah, uw God, zelf heeft deze ramp-
spoed tegen deze plaats gespro-
ken,l 3 opdat Jehovah [die] zou
doen komen en zou doen juist
zoals hĳ gesproken heeft, omdat
gĳlieden tegen Jehovah hebt ge-
zondigd en zĳn stem niet hebt
gehoorzaamd. En deze zaak is U

geschied.m 4 En nu, zie! ik heb
u heden losgemaakt van de hand-
boeien die om uw handen waren.
Indien het goed is in uw ogen
om met mĳ naar B _abylon te ko-
men, kom, en ik zal mĳn oog op u
gericht houden.n Maar indien het
kwaad is in uw ogen om met mĳ
naar B _abylon te komen, laat het.
Zie! Het gehele land ligt v

´
o

´
or u.
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Waarheen het ook goed en juist
in uw ogen is te gaan, ga daar-
heen.”a

5 En toch was hĳ niet iemand
die wilde terugkeren, toen [Ne-
buz _aradan zei]: „Keer toch terug
naar Ged _alja,b de zoon van Ah _i-
kam,c de zoon van S _afan,d die door
de koning van B _abylon is aange-
steld over de steden van J _uda, en
woon bĳ hem te midden van het
volk; of waarheen het ook juist in
uw ogen is te gaan, ga.”e

En de overste van de lĳfwacht
gaf hem toen een hoeveelheid
voedsel en een geschenk en liet
hem gaan.f 6 Bĳgevolg kwam
Jerem _ia bĳ Ged _alja,g de zoon van
Ah _ikam, te M _izpah en ging bĳ hem
wonen te midden van het volk dat
in het land was overgebleven.

7 Naverloop van tĳd kregen al
de oversten van de strĳdkrach-
ten die in het veld waren,i zĳ en
hun mannen, te horen dat de ko-
ning van B _abylon Ged _alja, de zoon
van Ah _ikam, over het land had
aangestelden dat hĳ hem hadaan-
gesteld [over] de mannen en vrou-
wen en kleine kinderen en enke-
len van het geringe volk van het
land, die niet in ballingschap naar
B _abylon waren gevoerd.j 8 Zĳ
dan kwamen naar Ged _alja te M _iz-
pa, namelĳk _Isma

¨
el,k de zoon van

Neth _anja, en Joh _ananl en J _ona-
than, de zonen van Kar _eah, en
Ser _aja, de zoon van Tanch _umeth,
en de zonen van _Efai, de Neto-
fathiet,m en Jez _anja,n de zoon van
de Ma

¨
achathiet,o zĳ en hun man-

nen.p 9 Toen zwoerq Ged _alja,r de
zoonvan Ah _ikam,s de zoonvan S _a-
fan,t hun en hun mannen, en zei:
„Weest niet bevreesd de Chal-
dee

¨
en te dienen. Blĳft in het land

wonen en dient de koning van B _a-
bylon, en het zal U goed gaan.u

10 En wat mĳ betreft, ziet, ik
woon in M _izpa,v om voor de Chal-
dee

¨
en te staan die tot ons zul-

len komen. En wat U betreft, za-
melt wĳnw en zomervruchten en
olie in en doet [ze] in UW vaten en
woont in UW steden die GIJ hebt
veroverd.”

11 En al de joden die in M _oab
en onder de zonen van _Ammon
en in _Edomwaren en degenen die
in al de [andere] landen waren,a

ook zĳ hoorden dat de koning van
B _abylon aan J _uda een overblĳfsel
gelaten had en dat hĳ Ged _alja,b

de zoon van Ah _ikam, de zoon van
S _afan, over hen had aangesteld.
12 Toen keerden al de joden te-
rug uit al de plaatsen waarheen
zĳ verdrevenwaren, en zĳ bleven
in het land J _uda komen, naar Ge-
d _alja teM _izpa.c En zĳ gingenwĳn
en zomervruchten inzamelen in
zeer grote hoeveelheid.

13 Wat Joh _anand betreft, de
zoon van Kar _eah,e en al de over-
sten van de strĳdkrachten die in
het veld waren,f zĳ kwamen naar
Ged _alja te M _izpa. 14 En zĳ zei-
den vervolgens tot hem: „Weet
gĳ in het geheel niet dat B _a

¨
alis,

de koning van de zonen van _Am-
mon,g zelf _Isma

¨
el,h de zoon van

Neth _anja,i heeft gezonden om [de
hand] aan uw ziel te slaan?” Maar
Ged _alja, de zoon van Ah _ikam, ge-
loofde hen niet.j

15 En Joh _anan,k de zoon van
Kar _eah, zei zelf tot Ged _alja, in een
schuilplaats in M _izpa: „Ik wil nu
gaan en _Isma

¨
el, de zoon van Ne-

th _anja, neerslaan, daar volstrekt
niemand [het] zal weten.l Waar-
om zou hĳ [de hand] aan uw ziel
slaan, en waarom moeten al de-
genen van J _uda die tot u worden
bĳeengebracht, verstrooid wor-
den en moet het overblĳfsel van
J _uda te gronde gaan?”m 16 Maar
Ged _alja,n de zoonvan Ah _ikam,o zei
tot Joh _anan, de zoon van Kar _eah:
„Doe deze zaak niet, want het is
een leugen die gĳ betreffende _Is-
ma

¨
el spreekt.”p

41 Het geschiedde dan in de
zevende maand dat _Isma

¨
el,q

de zoonvan Neth _anja, de zoonvan
Elis _ama,r van het koninklĳke na-
geslachts en [van de] voornaam-
ste mannen van de koning, en tien
andere mannen met hem,t naar
Ged _alja, de zoon van Ah _ikam,

r 2Kon 25:25; s Ez 17:13; t 2Kon 25:25.
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te M _izpaa kwamen. En daar in
M _izpa gingen zĳ te zamen brood
eten.b 2 Toen stonden _Isma

¨
el,

de zoon van Neth _anja, en de tien
mannen die zich bĳ hem bevon-
den op en zĳ sloegen Ged _alja, de
zoon van Ah _ikam, de zoon van
S _afan, met het zwaard neer.c Hĳ
bracht dus degene ter dood die
door de koning van B _abylon over
het land was aangesteld.d 3 En
al de joden die zich bĳ hem be-
vonden, dat wil zeggen bĳ Ge-
d _alja, in M _izpa, en de Chaldee

¨
en

die daar werden gevonden, dat
wil zeggen de krĳgslieden, sloeg
_Isma

¨
el neer.

4 Nu gebeurde het op de twee-
de dag nadat Ged _alja ter dood was
gebracht, terwĳl nog absoluut nie-
mand [het] wist,e 5 dat er man-
nen uit S _ichem,f uit S _ilog en uit
Sam _ariah kwamen, tachtig man-
nen met afgeschoren baardi en ge-
scheurde kleren en die zichzelf
insnĳdingen hadden gemaakt,j en
met een graanoffer en geurige
harsk in hun hand om [die] naar
het huis van Jehovah te bren-
gen. 6 _Isma

¨
el dan, de zoon van

Neth _anja, ging hun uit M _izpa te-
gemoet, terwĳl hĳ wenend voort-
liep.l Voorts geschiedde het dat
zodra hĳ hen tegenkwam, hĳ ver-
volgens tot hen zei: „Komt naar
Ged _alja, de zoon van Ah _ikam.”
7 Maar het geschiedde dat zĳ nog
maar nauwelĳks midden in de
stadwaren gekomen, of _Isma

¨
el, de

zoon van Neth _anja, slachtte hen
af [en wierp hen] in het midden
van de regenput, hĳ en de mannen
die bĳ hem waren.m

8 Maar tien mannenwerden er
onder hen gevonden die onmid-
dellĳk tot _Isma

¨
el zeiden: „Breng

ons niet ter dood, want wĳ heb-
ben in ons bezit verborgen schat-
ten in het veld: tarwe en gerst
en olie en honing.”n Daarom liet
hĳ af, en hĳ bracht hen niet ter
dood te midden van hun broe-
ders. 9 De regenput nu waar-
in _Isma

¨
elo al de lĳken wierp van

de mannen die hĳ neergeslagen
had, was een grote regenput, die

welke koning _Asa had gemaakt
wegens Ba _

¨
esa, de koning van _Is-

ra
¨
el.a D

´
ı
´
e vulde _Isma

¨
el, de zoon

van Neth _anja, met de verslage-
nen.

10 Toen voerde _Isma
¨
el het ge-

hele overblĳfsel van het volk dat
in M _izpab was, de dochters van
de koningc en al het volk dat in
M _izpawas overgebleven,d dat Ne-
buz _aradan, de overste van de lĳf-
wacht, aan Ged _alja, de zoon van
Ah _ikam, had toevertrouwd,e ge-
vankelĳk weg. Derhalve voerde
_Isma

¨
el, de zoon van Neth _anja, hen

gevankelĳk weg en trok heen om
naar de zonen van _Ammon over te
steken.f

11 Na verloop van tĳd kregen
Joh _anan,g de zoon van Kar _eah,
en al de oversten van de strĳd-
krachtenh die bĳ hem waren, al
het kwaad te horen dat _Isma

¨
el, de

zoon van Neth _anja, had gedaan.
12 Dientengevolge namen zĳ al de
mannen en gingen heen om te-
gen _Isma

¨
el, de zoon van Neth _anja,

te strĳden en troffen hem aan bĳ
de overvloedige wateren die in G _i-
beon waren.i

13 Voorts geschiedde het dat
zodra al het volk dat bĳ _Isma

¨
el

was, Joh _anan, de zoon van Ka-
r _eah, en al de oversten van de
strĳdkrachten die bĳ hem wa-
ren zag, zĳ verheugd werden.
14 Toen wendde al het volk dat
_Isma

¨
el gevankelĳk uit M _izpaj had

weggevoerd, zich omen keerde te-
rug en ging naar Joh _anan, de zoon
van Kar _eah. 15 En wat _Isma

¨
el,

de zoon van Neth _anja, betreft, hĳ
ontkwamk met acht mannen aan
Joh _anan, om naar de zonen van
_Ammon te gaan.

16 Joh _anan,l de zoon van Ka-
r _eah, en al de oversten van de
strĳdkrachten die bĳ hem wa-
ren, namen nu het gehele over-
blĳfsel van het volk dat zĳ van _Is-
ma

¨
el, de zoon van Neth _anja, uit

M _izpa hadden teruggebracht, na-
dat hĳ Ged _alja, de zoon van Ah _i-
kam, had neergeslagen:m fysiek
sterke mannen, krĳgslieden, en
de vrouwen en de kleine kinde-
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ren en de hofbeambten, die hĳ
uit G _ibeon had teruggebracht.
17 Zĳ dan trokken heen en gin-
gen wonen in het nachtverblĳf
van K _imham, dat naast B _eth-
lehema lag, ten einde verder te
gaan en Eg _ypte binnen te trek-
kenb 18 wegens de Chaldee

¨
en,c

want zĳ waren bevreesd gewor-
den wegens hen,d daar _Isma

¨
el, de

zoon van Neth _anja, Ged _alja, de
zoon van Ah _ikam, had neergesla-
gen,e die door de koning van B _a-
bylon over het land was aange-
steld.f

42 Toen traden al de oversten
van de strĳdkrachten en

Joh _anan,g de zoon van Kar _eah,
en Jez _anja,h de zoon van Hos _a-
ja,i en al het volk, van de klein-
ste tot zelfs de grootste, naderbĳ
2 en zeiden tot de profeet Jere-
m _ia: „Moge ons verzoekom gunst
alstublieft voor u neervallen en
bid ten behoeve van ons tot Je-
hovah, uw God,j ten behoeve van
heel dit overblĳfsel, want wĳ zĳn
als weinigen uit velen overgeble-
ven,k juist zoals uwogen ons zien.
3 En moge Jehovah, uw God, ons
vertellenwelkeweg wĳ dienen te
bewandelen en wat wĳ dienen te
doen.”l

4 Daarop zei de profeet Jerem _ia
tot hen: „Ik heb [het] gehoord.
Ziet, ik bid tot Jehovah, UW God,
naar UW woorden;m en het zal stel-
lig geschieden dat ik elk woord
dat Jehovah U ten antwoord geeft,
aan U zal vertellen.n Ik zal U geen
woord onthouden.”o

5 En zĳ, van hun kant, zeiden
tot Jerem _ia: „Moge Jehovah een
waarachtige en getrouwe getuige
tegen ons blĳken te zĳnp indien
wĳ niet precies overeenkomstig
elk woord waarmee Jehovah, uw
God, u tot ons zendt, zullen han-
delen.q 6 Hetzĳ goed of kwaad,
het is de stem van Jehovah, onze
God, tot wie wĳ u zenden, die
wĳ zullen gehoorzamen, opdat het
ons goed moge gaan omdat wĳ de
stem van Jehovah, onze God, ge-
hoorzamen.”r

7 Nu gebeurde het na verloop

van tien dagen dat het woord
van Jehovah voorts tot Jerem _ia
kwam.a 8 Derhalve riep hĳ Jo-
h _anan, de zoon van Kar _eah, en
al de overstenvan de strĳdkrach-
ten die bĳ hem waren en al het
volk, van de kleinste tot zelfs
de grootste,b 9 en hĳ zei ver-
volgens tot hen: „Dit heeft Jeho-
vah, de God van _Isra

¨
el, tot wie

GIJ mĳ hebt gezonden om UW ver-
zoek om gunst voor hem te doen
neervallen,c gezegd: 10 ’Indien
GIJ zonder mankeren in dit land
zult blĳven wonen,d wil ik U ook
opbouwen en ik zal [U] niet om-
verhalen, en ik wil U planten en
ik zal [U] niet uitrukken,e want
ik zal stellig spĳt gevoelen over
de rampspoed die ik U heb berok-
kend.f 11 Weest niet bevreesd
wegens de koning van B _abylon,
voor wie GIJ vrees koestert.’g

’Weest niet bevreesd wegens
hem,’h is de uitspraak van Jeho-
vah, ’want ik ben met U, om U te
redden en om U uit zĳn hand te
bevrĳden.i 12 En ik zal U barm-
hartigheid bewĳzen, en hĳ zal
stellig erbarmen met U hebben
en U naar UW eigen bodem terug-
voeren.j

13 Maar indien GIJ zegt: „Neen,
wĳ zullen niet in dit land wonen!”,
zodat GIJ ongehoorzaam zĳt aan
de stem van Jehovah, UW God,k

14 en zegt: „Neen, maar het land
Eg _ypte zullen wĳ binnentrek-
ken,l waar wĳ geen oorlog zullen
zien en het geluid van de hoorn
niet zullen horen en niet naar
brood zullen hongeren, en daar
zullen wĳ wonen”m — 15 ja,
hoort nu daarom het woord van
Jehovah, o overblĳfsel van J _uda.
Dit heeft Jehovah der legerscha-
ren, de God van _Isra

¨
el, gezegd:

„Indien G
´
I
´
J beslist UW aangezicht

erop richt Eg _ypte binnen te trek-
ken en GIJ werkelĳk binnentrekt
om daar als vreemdelingen te
vertoeven,n 16 moet het ook
geschieden dat juist het zwaard
waarvoor GIJ bevreesd zĳt, Udaar
in het land Eg _ypte zal achter-
halen,o en juist de hongersnood
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waarvoor GIJ bang zĳt, U daar
naar Eg _ypte op de hielen zal zit-
ten,a en daar zult GIJ sterven.b

17 En het zal geschieden dat al
de mannen die hun aangezicht
erop hebben gericht Eg _ypte bin-
nen te trekken ten einde daar als
vreemdelingen te vertoeven, die
zullen sterven door het zwaard,
door de hongersnood en door de
pestilentie,c en zĳ zullen geen
overlevende noch ontsnapte blĳ-
ken te hebben, wegens de ramp-
spoed die ik over hen breng.” ’d

18 Want dit heeft Jehovah der
legerscharen, de God van _Isra

¨
el,

gezegd: ’Net zoals mĳn toorn en
mĳn woede zĳn uitgestort over
de inwoners van Jer _uzalem,e zo
zal mĳnwoede overU worden uit-
gestort omdat GIJ Eg _ypte binnen-
trekt, en GIJ zult stellig tot een
vloek en tot een voorwerp van
ontzetting en tot een vervloe-
king en tot een smaad worden,f

en GIJ zult deze plaats niet meer
zien.’g

19 Jehovah heeft tegen U ge-
sproken, o overblĳfsel van J _uda.
Trekt Eg _ypte niet binnen.h GIJ

dient beslist te weten dat ik he-
den tegen U heb getuigd,i 20 dat
GIJ een dwaling begaan hebt te-
gen UW ziel,j want G

´
I
´
J hebt mĳ tot

Jehovah, UW God, gezonden, door
te zeggen: ’Bid ten behoeve van
ons tot Jehovah, onze God, en ver-
tel ons precies overeenkomstig al-
les wat Jehovah, onze God, zegt,
en wĳ zullen [het] stellig doen.’k

21 En ik vertel [het] U heden,
maar GIJ zult de stem van Jeho-
vah, UW God, of wat maar ook
waarmee hĳ mĳ tot U heeft ge-
zonden, stellig niet gehoorzamen.l

22 Ennu dient GIJ beslist teweten
dat GIJ door het zwaard,m door de
hongersnood en door de pestilen-
tie zult sterven op de plaats waar-
heen het U werkelĳk behaagt te
gaan om er als vreemdelingen te
vertoeven.”n

43 Nu gebeurde het dat zodra
Jerem _ia ge

¨
eindigd had tot

heel het volk al dewoordenvan Je-
hovah, hun God, te spreken waar-

mee Jehovah, hun God, hem tot
hen had gezonden, ja, al die woor-
den,a 2 Az _arja, de zoon van Ho-
s _aja,b en Joh _anan,c de zoon van
Kar _eah, en al de overmoedige
mannend vervolgens tot Jerem _ia
zeiden: „Het is een leugen die gĳ
spreekt.e Jehovah, onzeGod, heeft
u niet gezonden om te zeggen:
’Trekt Eg _ypte niet binnen om er
als vreemdelingen te vertoeven.’f

3 Maar B _aruch,g de zoon van Ne-
r _ia, stookt u tegen ons op met de
bedoeling ons in de hand der Chal-
dee

¨
en te geven, opdat zĳ ons ter

dood brengen of ons in balling-
schap naar B _abylon voeren.”h

4 En Joh _anan, de zoon van Ka-
r _eah, en al de oversten van de
strĳdkrachten enheel het volk ge-
hoorzaamden niet de stem van Je-
hovahi om in het land J _uda te blĳ-
ven wonen.j 5 Joh _anan, de zoon
van Kar _eah, en al de oversten
van de strĳdkrachten namen der-
halve het gehele overblĳfsel van
J _uda dat uit al de nati

¨
en waar-

heen zĳ verdreven waren, was te-
ruggekeerd om een poosje in het
land J _uda te vertoeven,k 6 ja, de
fysiek sterke mannen en de vrou-
wen en de kleine kinderen en de
dochters van de koningl en elke
ziel die Nebuz _aradan,m de over-
ste van de lĳfwacht, bĳ Ged _alja,n

de zoon van Ah _ikam,o de zoon van
S _afan,p had achtergelaten, alsme-
de de profeet Jerem _ia en B _aruch,q

de zoon van Ner _ia. 7 En zĳ kwa-
men ten slotte in het land Eg _yp-
te,r want zĳ gehoorzaamden niet
de stem van Jehovah; en zĳ kwa-
men geleidelĳk tot aan Tachp _an-
ches.s

8 En het woord van Jehovah
kwam nu tot Jerem _ia in Tachp _an-
ches en luidde: 9 „Neem in uw
hand grote stenen, en gĳ moet ze
voor de ogen van de joodse man-
nen verbergen in de mortel in het
tichelterras dat bĳ de ingang van
het huis van Farao in Tachp _an-
ches is.t 10 En gĳ moet tot hen
zeggen: ’Dit heeft Jehovah der le-
gerscharen, de God van _Isra

¨
el, ge-

zegd: „Ziet, ik zend heen en ik

HFDST. 42

a Jer 44:13

Jer 44:27

b Jer 44:12

c Jer 24:10

Jer 42:22

d Jer 44:14

Jer 44:28

e 2Kon 25:9

2Kr 34:25

2Kr 36:16

Jer 7:20

Jer 39:8

Jer 52:4

Klg 2:4

Na 1:6

f Jer 18:16

Jer 24:9

Jer 29:18

g Jer 22:10

Jer 22:27

h De17:16

Jes 30:3

Jes 31:1

i 2Kr 24:19

Ne 9:26

Mal 3:5

j Sp 8:36

k Jer 42:2

l Jer 7:24

Za 7:11

m Jer 43:11

Ez 6:11

n Ho 9:6

�����������������������������

2ekolom

�����������������������������

HFDST. 43

a Jer 1:17

Jer 26:8

Jer 42:5

b Jer 42:1

c Jer 40:13

Jer 41:16

d Ps 123:4

Sp 11:2

e Sp 21:24

Sp 29:20

f Jer 5:12

g Jer 36:4
Jer 45:1

h Jer 38:4

i Ne9:16

j Ps 37:3

k Jer 40:10

l Jer 41:10

m Jer 39:10

Jer 40:7

n 2Kon 25:22

o 2Kr 34:20

Jer 26:24

p 2Kon 22:8

q Jer 36:26

Jer 45:1

r Jes 19:18

s Jes 30:4

Jer 2:16

Jer 44:1

Ez 30:18

t Jer 13:1
Jer 19:1

JEREMIA 42:17–43:10 Naar Egypte; Jeremia meegenomen 1024



wil Nebukadr _ezar, de koning van
B _abylon,a mĳn knecht,b halen en
zĳn troon plaatsen boven op deze
stenen die ik verborgen heb, en
hĳ zal stellig zĳn staatsietent er-
over uitspreiden. 11 En hĳ moet
binnentrekken en het land Eg _yp-
te slaan.c Wie [bestemd] is voor de
dodelĳke plaag, zal voor de dode-
lĳke plaag zĳn, en wie [bestemd]
is voor gevangenschap, zal voor
gevangenschap zĳn, en wie [be-
stemd] is voor het zwaard, zal
voor het zwaard zĳn.d 12 En ik
wil een vuur ontsteken in de hui-
zen van de goden van Eg _ypte;e

en hĳ zal ze stellig verbranden
en ze gevankelĳk wegvoeren en
zich in het land Eg _ypte wikke-
len net zoals een herder zich in
zĳn kleed wikkelt,f en hĳ zal van-
daar werkelĳk in vrede wegtrek-
ken. 13 En hĳ zal de zuilen van
Beth-S _emes, dat in het land Eg _yp-
te ligt, stellig aan stukken breken,
en de huizen van de goden van
Eg _ypte zal hĳ met vuur verbran-
den.” ’ ”

44 Het woord dat tot Jerem _ia
kwam voor al de joden die

in het land Eg _ypte woonden,g

degenen die in M _igdolh en in
Tachp _anchesi en in Nofj en in
het land P _athrosk woonden, luid-
de: 2 „Dit heeft Jehovah der le-
gerscharen, de God van _Isra

¨
el,

gezegd: ’GIJ hebt zelf al de ramp-
spoed gezien die ik over Jer _uza-
leml en over al de steden van J _uda
heb gebracht, en ziet, ze zĳn een
verwoeste plaats heden ten dage,
en er is geen inwoner in.m 3 Dit
komt door hun slechtheid die zĳ
bedreven hebben om mĳ te kren-
ken, door heen te gaan en offer-
rook te brengenn en dienst te ver-
richten voor andere goden die
zĳzelf niet hadden gekend, en
GIJ en UW voorvaders evenmin.o

4 En ik bleef tot U zenden al
mĳn knechten, de profeten, vroeg
op zĳnde en [hen] zendende,p om
te zeggen: „Doet alstublieft niet
zo iets verfoeilĳks, dat ik heb
gehaat.”q 5 Maar zĳ luisterden
niet,r noch neigden zĳ hun oor om

terug te kerenvan hun slechtheid,
door geen offerrook aan andere
goden te brengen.a 6 Daarom
werd mĳn woede, en mĳn toorn,
uitgestort en die brandde in de
steden van J _uda en op de stra-
ten van Jer _uzalem,b en ze werden
tot een verwoeste plaats, tot een
verlaten woestenĳ, zoals op deze
dag.’c

7 En nu, dit heeft Jehovah, de
God der legerscharen, de God van
_Isra

¨
el, gezegd: ’Waarom berok-

kent GIJ UW ziel grote rampspoed,d

om man en vrouw, kind en zuige-
ling, uit het midden van J _uda van
U af te snĳden,e zodat GIJ U geen
overblĳfsel laat; 8 door mĳ te
krenken met de werken van UW

handen door offerrook te bren-
gen aan andere godenf in het land
Eg _ypte, waar GIJ binnentrekt om
er als vreemdelingen te vertoe-
ven; ten einde UWeigen afsnĳding
te veroorzaken en ten einde tot
een vervloeking en tot een smaad
onder alle nati

¨
en der aarde te wor-

den?g 9 Zĳt GIJ de slechte daden
van UW voorvadersh en de slechte
daden van de koningen van J _udai

en de slechte daden van hun vrou-
wenj en UWeigen slechte daden en
de slechte daden van UW vrouwen
vergeten,k die zĳ bedreven hebben
in het land J _uda en op de stra-
tenvan Jer _uzalem? 10 En tot op
deze dag hebben zĳ zich niet ver-
brĳzeld gevoeld,l en zĳ zĳn niet
bevreesd geworden,m noch hebben
zĳ in mĳnwetn en in mĳn inzettin-
gen gewandeld die ik UenUW voor-
vaders heb voorgelegd.’o

11 Daarom, dit heeft Jehovah
der legerscharen, de God van _Is-
ra

¨
el, gezegd: ’Ziet, ik richt mĳn

aangezicht tegen U tot rampspoed
en tot afsnĳding van heel J _uda.p

12 En ik wil het overblĳfsel van
J _uda, zĳ die hun aangezicht erop
hebben gericht het land Eg _ypte
binnen te trekken ten einde daar
als vreemdelingen te vertoeven,q

l Ps 51:17; m Sp 28:14; Jer 36:24; n Ne 9:26; o De

6:2; Ez 20:13; p Le 17:10; Le 20:5; Jer 21:10; Am

9:4; q Jer 42:15.
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wegnemen en zĳ zullen allen stel-
lig aan hun eind komen in het land
Eg _ypte.a Zĳ zullen vallen door het
zwaard, [en] door de hongersnoodb

zullen zĳ aan hun eind komen, van
de kleinste tot zelfs de grootste;
door het zwaard en door de hon-
gersnood zullen zĳ sterven. En
zĳ moeten worden tot een vloek,
tot een voorwerp van ontzetting
en tot een vervloeking en tot een
smaad.c 13 En ik wil afrekening
houden met degenen die in het
land Eg _ypte wonen, net zoals ik
afrekening heb gehouden met Je-
r _uzalem, door het zwaard, door
de hongersnood en door de pesti-
lentie.d 14 En er zal geen ontko-
mene, noch overlevende blĳken te
zĳn voor het overblĳfsel van J _uda,
zĳ die binnentrekken om daar, in
het land Eg _ypte, als vreemdelin-
gen te vertoeven,e ja, om terug te
keren naar het land J _uda, waar-
naar zĳ hun ziel[sbegeerte] ophef-
fen om er terug te keren ten ein-
de daar te wonen;f want zĳ zullen
niet terugkeren, behalve enkele
ontkomenen.’ ”

15 Toen gaven al de mannen die
wisten dat hun vrouwen offer-
rook aan andere goden hadden
gebracht,g en al de vrouwen die
daar als een grote gemeente ston-
den, en al het volk dat in het land
Eg _ypte,h in P _athros,i woonde, Je-
rem _ia ten antwoord: 16 „Wat
het woord betreft dat gĳ in de
naam van Jehovah tot ons hebt
gesproken, wĳ luisteren niet naar
u,j 17 maar wĳ zullen beslist elk
woord doen dat uit onze mond is
uitgegaan,k om offerrook te bren-
gen aan de ’koningin des hemels’l

en voor haar drankoffers uit te
gieten,m net zoals wĳzelfn en onze
voorvaders,o onze koningenp en
onze vorsten, dit hebben gedaan
in de steden van J _uda en op de
straten van Jer _uzalem, toen wĳ
verzadigd plachten te worden met
brood en het goed hadden, en wĳ
in het geheel geen rampspoed za-
gen.q 18 En sinds wĳ ermee zĳn
opgehouden offerrook aan de ’ko-
ningin des hemels’r te brengen en

drankoffers voor haar uit te gie-
ten, hebben wĳ aan alles gebrek
gehad, en door het zwaard en door
de hongersnood zĳn wĳ aan ons
eind gekomen.a

19 Hebben wĳ bovendien, toen
wĳ offerrook aan de ’koningin des
hemels’b brachten en [geneigd wa-
ren] drankoffers voor haar uit te
gieten,c soms zonder onze echtge-
noten te vragen offerkoeken voor
haar gemaakt, om een beeld van
haar te maken en drankoffers
voor haar uit te gieten?”d

20 Daarop zei Jerem _ia tot heel
het volk, tot de fysiek sterke man-
nen en tot de vrouwen en tot heel
het volk, die hem dat antwoord
gaven, het volgende: 21 „Wat de
offerrook betreft die GIJ hebt ge-
bracht in de steden van J _uda en
op de straten van Jer _uzalem,e GIJf

en UW voorvaders,g UW koningenh

enUW vorsteni en het volk van het
land, was dat het juist niet wat
Jehovah zich herinnerde en wat
vervolgens in zĳn hart opkwam?j

22 Ten slotte kon Jehovah het
niet langer verdragen wegens de
slechtheid van UW handelingen,
wegens de verfoeilĳkheden die GIJ

hadt gedaan,k en daarom werd UW

land tot een verwoeste plaats en
een voorwerp van ontzetting en
een vervloeking, zonder inwoner,
zoals op deze dag.l 23 Op grond
van het feit dat GIJ offerrook hebt
gebrachtm en dat GIJ tegen Jeho-
vah hebt gezondigdn en de stem
van Jehovah niet hebt gehoor-
zaamdo en niet in zĳn wetp en in
zĳn inzettingen en in zĳn verma-
ningen hebt gewandeld, daarom
heeft deze rampspoed U getroffen,
zoals op deze dag.”q

24 En Jerem _ia zei verder tot
heel het volk en tot al de vrouwen:
„Hoort het woordvan Jehovah, ge-
heel J _uda dat in het land Eg _ypte
is.r 25 Dit heeft Jehovah der le-
gerscharen, de God van _Isra

¨
el,

gezegd: ’Wat UenUW vrouwen be-
treft,s GIJ vrouwen spreekt ook
met UW mond (en met UW han-
den hebt gĳlieden [het] in ver-
vulling doen gaan), en zegt: „Wĳ
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zullen zonder mankeren onze ge-
loften volbrengen die wĳ hebben
gedaan,a om offerrook te bren-
gen aan de ’koningin des hemels’b

en drankoffers voor haar uit te
gieten.”c GIJ vrouwen zult zonder
mankeren UW geloften gestand
doen, en GIJ zult zonder manke-
ren UWgeloften volbrengen.’

26 Daarom, hoort het woord
van Jehovah, geheel J _uda dat in
het land Eg _ypte woont:d ’„Ziet,
ikzelf heb bĳ mĳn grote naam ge-
zworen”,e heeft Jehovah gezegd,
„dat mĳn naam niet meer iets zal
blĳken te zĳn wat door de mond
van enige man van J _uda uitge-
roepen zal worden,f die zegt: ’Zo
waar de Soevereine Heer Jehovah
leeft!’g in heel het land Eg _ypte.
27 Ziet, ik blĳf wakker ten aan-
zien van hen tot rampspoed en
niet ten goede,h en alle mannen
van J _uda die in het land Eg _ypte
zĳn, zullen stellig aan hun eind
komen door het zwaard en door
de hongersnood, totdat zĳ ophou-
den te bestaan.i 28 En wat de-
genen betreft die aan het zwaard
ontkomen, zĳ zullen uit het land
Eg _ypte naar het land J _uda terug-
keren,weinigen in getal;j en allen
van het overblĳfsel van J _uda, die
het land Eg _ypte binnentrekken
om daar als vreemdelingen te ver-
toeven, zullen stellig weten wiens
woord uitkomt, dat van mĳ of dat
van hen.” ’ ”k

29 „’En dit is het teken voor
U’,l is de uitspraak van Jehovah,
’dat ik mĳn aandacht op U richt
op deze plaats, opdat GIJ weet dat
mĳn woorden zonder mankeren
ten aanzien vanU zullen uitkomen
tot rampspoed:m 30 Dit heeft
Jehovah gezegd: „Ziet, ik geef fa-
rao H _ofra, de koning van Eg _ypte,n

in de hand van zĳn vĳanden en in
de hand van degenen die zĳn ziel
zoeken,o net zoals ik Zedek _ia, de
koning van J _uda, gegeven heb in
de hand van Nebukadr _ezar, de ko-
ning van B _abylon, zĳn vĳand en
degene die zĳn ziel zocht.” ’ ”p

45 Het woord dat de profeet
Jerem _ia sprak tot B _aruch,a

de zoon van Ner _ia, toen hĳ deze
woorden uit de mond van Jerem _ia
in een boek opschreefb in het vier-
de jaar van J _ojakim,c de zoon van
Jos _ia, de koning van J _uda, toen hĳ
zei:

2 „Dit heeft Jehovah, de God
van _Isra

¨
el, betreffende u gezegd,

o B _aruch: 3 ’Gĳ hebt gezegd:
„Wee mĳ toch,d want Jehovah
heeft droefheid aan mĳn smart
toegevoegd! Ik ben afgemat we-
gens mĳn zuchten, en een rust-
plaats heb ik niet gevonden.” ’e

4 Dit dient gĳ tot hem te zeg-
gen: ’Dit heeft Jehovah gezegd:
„Zie! Wat ik heb opgebouwd, haal
ik omver, en wat ik heb geplant,
ruk ik uit, ja, zelfs het gehele
land.f 5 Maar wat u betreft, gĳ
blĳft grote dingen voor u zoeken.g

Blĳf [ze] niet zoeken.” ’h

’Want zie, ik breng een ramp-
spoed over alle vlees’,i is de uit-
spraak van Jehovah, ’en ik wil u
uw ziel ten buit geven in alle plaat-
sen waarheen gĳ mocht gaan.’ ”j

46 Dit is hetgeen als het
woord van Jehovah tot de

profeet Jerem _ia kwam betref-
fende de nati

¨
en:k 2 Aangaande

Eg _ypte,l betreffende de krĳgs-
macht van farao N _echo, de koning
van Eg _ypte,m die zich aan de rivier
de _E _ufraat bĳ K _arkemisn bevond,
die door Nebukadr _ezar, de ko-
ning van B _abylon, werd versla-
gen in het vierde jaar van J _oja-
kim,o de zoonvan Jos _ia, de koning
van J _uda: 3 „Stelt beukelaar en
groot schild op, en rukt aan tot de
strĳd.p 4 Spant de paarden in
en stĳgt op, o GIJ ruiters, en stelt
U op met de helm. Polĳst de lan-
sen. Bekleedt U met mali

¨
enkol-

ders.q

5 ’Waarom heb ik hen met ver-
schrikking geslagen gezien? Zĳ
wĳken achteruit, en zelfs hun
sterke mannen zĳn verbrĳzeld;
en zĳ zĳn beslist gevlucht, en zĳ
hebben zich niet omgekeerd.r Er
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is schrik rondom’,a is de uitspraak
van Jehovah. 6 ’Laat de snelle
niet trachten te vluchten, en laat
de sterke niet trachten te ont-
komen.b In het noordenc aan de
oever van de rivier de _E _ufraat
zĳn zĳ gestruikeld en gevallen.’d

7 Wie is dat die daar komt op-
zetten net als de rivier deNĳl, als
de rivieren waarvan de wateren
deinen?e 8 Eg _ypte, het komt op-
zetten net als de rivier de Nĳl,f

en als rivieren deinen de wate-
ren.g En het zegt: ’Ik zal opruk-
ken. Ik zal de aarde bedekken. Ik
zal de stad en degenen die erin
wonen, gemakkelĳk verdelgen.’h

9 Trekt op, o GIJ paarden, en raast
voort, o GIJ wagens! En laten de
sterkemannenuittrekken, Kuschi

en Put,j die het schild hanteren,
en de L _udim,k die de boog hante-
ren [en] treden.

10 En die dag behoort toe aan
de Soevereine Heer, Jehovah der
legerscharen, de dag der wraak
om zich op zĳn tegenstanders
te wreken.l En het zwaard zal
stellig verslinden en zich verza-
digen en zich zat drinken aan
hun bloed, want de Soevereinem

Heer, Jehovah der legerscharen,
heeft een slachtoffern in het land
van het noorden, aan de rivier de
_E _ufraat.o

11 Trek op naar G _ilead en haal
wat balsem,p o maagdelĳke doch-
ter van Eg _ypte.q Tevergeefs hebt
gĳ de geneesmiddelen vermenig-
vuldigd. Er is voor u geen he-
ling.r 12 De nati

¨
en hebben van

uw oneer gehoord,s en uw eigen
geschrei heeft het land vervuld.t

Want zĳ zĳn gestruikeld, sterke
man tegen sterke man.u Te za-
men zĳn zĳ beiden gevallen.”

13 Het woord dat Jehovah tot
de profeet Jerem _ia sprak aan-
gaande de komst van Nebukad-
r _ezar, de koning van B _abylon,
om het land Eg _ypte te slaan:v

14 „Vertelt [het] in Eg _ypte, en
verkondigt [het] in M _igdol,w en
verkondigt [het] in Nofx en in
Tachp _anches.y Zegt: ’Stel u op,

ook toebereidselen voor uzelf ma-
kend,a want een zwaard zal stellig
rondom u verslinden.b 15 Waar-
om zĳn uw machtigen wegge-
spoeld?c Zĳ hebben geen stand ge-
houden, want Jehovah zelf heeft
hen weggestoten.d 16 In grote
aantallen struikelen zĳ. Ook val-
len zĳ werkelĳk. En zĳ blĳven
tot elkaar zeggen: „Sta toch op,
en laten wĳ terugkeren naar ons
volk en naar het land van onze
bloedverwanten wegens het ge-
welddadige zwaard.” ’ 17 Daar
hebben zĳ uitgeroepen: ’Farao,
de koning van Eg _ypte, is niets
dan een rumoer.e Hĳ heeft de
feesttĳd laten voorbĳgaan.’f

18 ’Zo waar ik leef,’ is de uit-
spraak van de Koning, wiens
naam Jehovah der legerscharen
is,g ’gelĳk de T _aborh onder de ber-
gen en gelĳk de K _armeli aan de zee
zal hĳ binnentrekken. 19 Maak
u slechts bagage voor de balling-
schap,j o inwoonster, de dochterk

van Eg _ypte. Want Nofl zelf zal tot
niets dan een voorwerp van ont-
zetting worden en zal werkelĳk in
brand gestoken worden, zodat het
zonder inwoner is.m 20 Eg _ypte
is als een zeer fraaie vaars. Een
muskiet uit het noorden zal stellig
op haar afkomen.n 21 Ook zĳn
haar gehuurde [soldaten] in haar
midden als gemeste kalveren.o

Maar ook z
´
ı
´
j zĳn geweken;p zĳ

zĳn te zamen gevlucht. Zĳ heb-
ben geen stand gehouden.q Want
niets minder dan de dag van hun
ongeluk is over hen gekomen, de
tĳd dat er aandacht aanhenwordt
geschonken.’r

22 ’Haar stem is als die van
een slang die wegschuifelt,s want
met vitale kracht zullen men-
sen erheen trekken, en met bĳ-
len zullen zĳ werkelĳk bĳ haar
binnenkomen, als houthakkers.
23 Zĳ zullen stellig haar woudt

omhakken’, is de uitspraak van
Jehovah, ’want het was ondoor-
dringbaar. Want zĳ zĳn talrĳker
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geworden dan de sprinkhaan,a en
zĳ zĳn zonder tal. 24 De doch-
terb van Eg _ypte zal zich stellig
beschaamd voelen. Zĳ zal werke-
lĳk in de hand van het volk van
het noorden gegeven worden.’c

25 Jehovah der legerscharen,
de God van _Isra

¨
el, heeft gezegd:

’Zie, ik richt mĳn aandacht op

_Amond uit Noe en op Farao en op
Eg _ypte en op de godenf en de ko-
ningeng daarvan, ja, op Farao en
op allen die op hemvertrouwen.’h

26 ’En ik wil hen geven in de
hand van degenen die hun ziel
zoeken en in de hand van Ne-
bukadr _ezar, de koning van B _aby-
lon,i en in de hand van zĳn diena-
ren; en daarna zal men er verblĳf
in houden als in de dagen van
weleer’,j is de uitspraak van Je-
hovah.

27 ’En wat u betreft, wees niet
bevreesd, o mĳn knecht J _akob,
en wees niet met verschrikking
geslagen, o _Isra

¨
el.k Want zie, ik

red u uit verre [streken] en uw
nageslacht uit het land van hun
gevangenschap.l En J _akob zal stel-
lig terugkeren en rust genieten en
onbezorgd zĳn, zonder dat iemand
[hem] doet beven.m 28 Wat u be-
treft, wees niet bevreesd, o mĳn
knecht J _akob,’ is de uitspraak
van Jehovah, ’want ik ben met u.n

Want ik zal een verdelging aan-
richten onder al de nati

¨
en waar-

heen ik u verdreven heb,o maar
met betrekking tot u zal ik geen
verdelging aanrichten.p Nochtans
zal ik u in de juiste mate moeten
tuchtigen,q en ik zal u absoluut
niet ongestraft laten.’ ”r

47 Dit bleek het woord van
Jehovah tot de profeet Je-

rem _ia te zĳn betreffende de Filis-
tĳnen,s voordat Farao ertoe over-
ging G _azat te verslaan. 2 Dit
heeft Jehovah gezegd:

„Zie! Wateren komenu opzet-
ten uit het noordenv en zĳn tot
een overstromende stortbeek ge-
worden. En ze zullen het land
overstromen en dat wat het vult,

de stad en degenen die erin wo-
nen.a En de mensen zullen stellig
schreeuwen, en al wie in het land
woont, moet jammeren.b 3 Op
het geluid van het stampen der
hoeven van zĳn hengsten,c op het
ratelen van zĳn strĳdwagens,d

het lawaai van zĳn wielen,e zul-
len de vaders zich werkelĳk niet
omwenden naar de zonen, wegens
het verslappen van [hun] han-
den, 4 wegens de dag die komt
om alle Filistĳnen met geweld
te plunderen,f om van T_yrusg en
van S _idonh elke overlevende die
hulp bood, af te snĳden.i Want
Jehovah plundert met geweld de
Filistĳnen,j die de overgebleve-
nen zĳn van het eiland K _aftor.k

5 Kaalheidl moet er voor G _azam

komen. _Askelonn is tot zwĳgen
gebracht. O overblĳfsel van hun
laagvlakte, hoe lang zult gĳ u in-
snĳdingen blĳven maken?o

6 Ha, het zwaard van Jehovah!p

Hoe lang zult gĳ rusteloos blĳven?
Trek u terug in uw schede.q Word
rustig en houd u stil.

7 Hoe kan het zich rustig hou-
den wanneer Jehovah zelf het een
bevel heeft gegeven? Het is voor

_Askelon en voor de zeekust.r Daar
heeft hĳ bestemd dat het moet
zĳn.”

48 Aangaande M _oabs heeft
Jehovah der legerscharen,

de God van _Isra
¨
el, het volgende

gezegd:t „Wee N _ebo,u want met
geweld is ze geplunderd! Kirja-
th _a

¨
ımv is beschaamd gemaakt,

is ingenomen. De veilige hoog-
te is beschaamd gemaakt en met
verschrikking geslagen.w 2 De
roem over M _oab is er niet meer.x

In H _esbony heeft men tegen haar
een rampspoed bedacht: ’Komt,
en laten wĳ haar afsnĳden, zodat
ze geen natie meer is.’z
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Ook gĳ, o M _admen, dient het
stilzwĳgen te bewaren. U achter-
volgt een zwaard. 3 Er is het
geluid van geschreeuw uit Ho-
ron _a

¨
ım,a een plundering met

geweld en grote verbreking.
4 M _oab is verbroken.b Haar klei-
nen hebben een geschrei doen
horen. 5 Want de weg die om-
hoogvoert naar L _uhithc bestĳgt
men al wenend — er is geween.
Want op de weg die van Horon _a-
im afdaalt, heeft men een nood-
geschrei om de verbrekingd ge-
hoord.

6 Slaat op de vlucht; verschaft
ontkoming voor UW ziel,e en GIJ

dient te worden als een jenever-
boom in de wildernis.f 7 Omdat
uw vertrouwen is in uw werken
en in uw schatten, zult ook g

´
ı
´
j

ingenomen worden.g En K _amosh

zal stellig uitgaan in ballingschap,i

tegelĳk met zĳn priesters en zĳn
vorsten.j 8 En de gewelddadige
plunderaar zal naar elke stad ko-
men,k en geen enkele stad zal
kunnen ontkomen.l En de laag-
vlakte zal stellig te gronde gaan
en het vlakke landverwoest wor-
den, iets wat Jehovah heeft ge-
zegd.

9 Geeft M _oab een wegteken,
want bĳ het in puin vallen zal ze
wegtrekken,m en haar steden zelf
zullen tot niets dan eenvoorwerp
van ontzetting worden, zonder dat
er iemand in woont.n

10 Vervloekt zĳ degene die de
opdracht van Jehovah nalatig
uitvoert,o en vervloekt zĳ degene
die zĳn zwaard van bloed weer-
houdt!

11 DeMoabieten zĳn onbezorgd
geweest vanaf hun jeugd,p en zĳ
blĳven rustig op hun droesem lig-
gen.q En zĳ zĳn niet overgegoten
van het ene vat in het andere vat,
en in ballingschap zĳn zĳ niet ge-
gaan. Daarom is hun smaak in hen
gebleven, en zelfs hun geur is niet
veranderd.

12 ’Daarom, zie! er komen da-
gen’, is de uitspraak van Jehovah,
’en ik wil tot hen zenden degenen
die [vaten] kantelen, en zĳ zullen

hen stellig kantelen,a en hun va-
ten zullen zĳ ledigen en hun gro-
te kruiken zullen zĳ aan stukken
slaan. 13 En de Moabieten zul-
len zich moeten schamen over K _a-
mos,b net als degenen van het huis
van _Isra

¨
el beschaamd zĳn gewor-

den over B _ethel, hun vertrouwen.c

14 Hoe durft gĳlieden te zeggen:
„Wĳ zĳn sterke mannend en man-
nen met vitale kracht voor de
strĳd”?’

15 ’M _oab is met geweld geplun-
derd, en tegen haar eigen steden
is men opgetrokken.e En zelfs
de keur van hun jonge mannen
is afgedaald ter slachting’,f is de
uitspraak van de Koning, wiens
naam Jehovah der legerscharen
is.g

16 Het ongeluk over de Moabie-
ten staat op het punt te komen, en
hun rampspoed, die haast zich in
feite zeer.h 17 Allen rondom hen
zullen medegevoel met hen moe-
ten hebben, ja, allen die hun naam
kennen.i Zegt: ’O hoe is de stok
der sterkte, de sierlĳke staf, ge-
broken!’j

18 Daal af uit de glorie en zet u
neer in dorst, o inwoonster van de
dochterk van D _ibon,l want de ge-
welddadige plunderaar van M _oab
is tegen u opgetrokken. Hĳ zal uw
versterkte plaatsen werkelĳk ver-
nielen.m

19 Blĳf staan en zie uit naar de
weg zelf, o inwoonster van _Aro

¨
er.n

Vraag hem die vlucht en haar die
ontkomt. Zeg: ’Wat is er voorge-
vallen?’o 20 M _oab is beschaamd
gemaakt, want ze is met ver-
schrikking geslagen.p Jammert
en schreeuwt. Vertelt bĳ de _Ar-
nonq dat M _oab met geweld ge-
plunderd is. 21 Ja, het oordeel
is gekomen over het land van de
vlakte,r over Ch _olon en over J _a-
hazs en tegen M _efa

¨
ath,t 22 en

tegen D _ibonu en tegen N _ebov en
tegen Beth-Diblath _a

¨
ım, 23 en

tegen Kirjath _a
¨
ımw en tegen Beth-

G _amul en tegen Beth-M _eonx

24 en tegen K _eriothy en tegen
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B _ozraa en tegen al de steden van
het land M _oab, die veraf en die
dichtbĳ zĳn.

25 ’De hoorn van M _oab is af-
gehouwen,b en zĳn eigen arm is
gebroken’,c is de uitspraak van
Jehovah. 26 ’Maakt hem dron-
ken,d want hĳ heeft een groot air
aangenomen tegen Jehovah zelf;e

en M _oab heeft om zich heen ge-
slagen in zĳn uitbraaksel,f en hĳ
is tot een voorwerp van spot ge-
worden, ja, hĳzelf.

27 En werd _Isra
¨
el niet louter

een voorwerp van spot voor u?g

Of werd hĳ onder volslagen die-
ven betrapt?h Want gĳ placht [uw
hoofd] te schudden, zo dikwĳls gĳ
het over hem hadt.

28 Verlaat de steden en verblĳft
op de steile rots,i GIJ bewoners van
M _oab, enwordt als de duif die zich
nestelt in de oorden van de ope-
ning der groeve.’ ”j

29 „Wĳ hebben van M _oabs trots
gehoordk — hĳ is zeer hoogmoe-
dig — van zĳn hoogheid en van
zĳn trots en van zĳn hoogmoedig-
heid en van de hovaardĳ van zĳn
hart.”l

30 „’Ikzelf heb zĳn verbolgen-
heid gekend’, is de uitspraak van
Jehovah, ’en zo zal het niet zĳn;
zĳn ĳdel gezwetsm — zĳ zullen
niet werkelĳk precies zo han-
delen.n 31 Daarom is het over
M _oab dat ik zal jammeren, en om
M _oab in zĳn geheel zal ik het uit-
schreeuwen.o Om de mannen van
Kir-H _eresp zal men zuchten.

32 Met meer dan het geween
om Ja _

¨
ezerq zal ik om u wenen,

o wĳnstok van S _ibma.r Uw eigen
bloeiende uitlopers zĳn de zee
overgestoken. Tot aan de zee —
[tot] Ja _

¨
ezers — hebben ze ge-

reikt. Uw zomervruchtent en uw
druivenoogst — de gewelddadige
plunderaar heeft ze overvallen.u

33 En verheuging en blĳdschap
zĳn weggenomen uit de boom-
gaard en uit het land M _oab.v En
uit de wĳnpersen heb ik de w

´
ı
´
jn

doen ophouden.w Niemand zal met
gejuich treden. Het gejuich zal
geen gejuich zĳn.’ ”x

34 „’Van het geschrei in H _es-
bona helemaal tot Ele _ale,b hele-
maal tot J _ahazc hebben zĳ hun
stem laten weerklinken,d van
Z _oare helemaal tot Horon _a

¨
ım,f

tot _Eglath-Sel _isiag toe; want zelfs
de wateren van N _imrimh zelf zul-
len tot niets dan woestenĳen wor-
den. 35 En ik wil uit M _oab doen
verdwĳnen’, is de uitspraak van
Jehovah, ’degene die een offer
brengt op de hoge plaats en dege-
ne die offerrook brengt aan zĳn
god.i 36 Daarom zal mĳn eigen
hart onstuimig zĳn om M _oab zelf,
net als fluiten,j en om de man-
nen van Kir-H _eresk zal mĳn hart
zelf onstuimig zĳn, net als flui-
ten. Daarom zal de overvloed zelf
die hĳ heeft voortgebracht, stellig
te gronde gaan.l 37 Want op elk
hoofd is kaalheid,m en elke baard
is afgeknipt.n Op alle handen zĳn
insnĳdingen,o en op de heupen is
een zak!’ ”p

38 „’Op alle daken van M _oab en
op haar openbare pleinen — daar
overal — is geweeklaag,q want ik
heb M _oab gebroken net als een
vat waarin men geen behagen
heeft’,r is de uitspraak van Jeho-
vah. 39 ’O hoe is ze verschrikt
geworden! Jammert! O hoe heeft
M _oab de rug gekeerd! Hĳ is be-
schaamd geworden.s En M _oab is
tot eenvoorwerp van spot gewor-
den en tot iets schrikaanjagends
voor allen die er rondom [wo-
nen].’ ”

40 „Want dit heeft Jehovah ge-
zegd: ’Zie! Net als een arend die
neerschiet,t moet ook iemand zĳn
vleugels over M _oab uitspreiden.u

41 De steden zullen werkelĳk in-
genomen worden, en haar eigen
sterke plaatsen zullen stellig ver-
overd worden. En het hart van de
sterke mannen van M _oab moet op
die dag worden als het hart van
een vrouw in barensnood.’ ”v
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42 „’En M _oab zal stellig ver-
delgd worden, zodat het geen volk
meer is,a want tegen Jehovah
heeft hĳ een groot air aangeno-
men.b 43 Angst en de groeve en
de valstrik zĳn over u, o bewoner
van M _oab’,c is de uitspraak van
Jehovah. 44 ’Wie vlucht wegens
de angst, zal in de groeve vallen;
en wie uit de groeve opklimt, zal
in de valstrik gevangen worden.’d

’Want ik zal over haar, over
M _oab, het jaar brengen dat er
aandacht aan hen wordt geschon-
ken’,e is de uitspraak van Jeho-
vah. 45 ’In de schaduw van H _es-
bon zĳn de vluchtenden zonder
kracht blĳven staan. Want een
v

´
u

´
ur zal stellig van H _esbon uit-

gaan,f en een vlam uit het mid-
den van S _ihon,g en het zal de sla-
pen van M _oab en de schedel van
de zonen van het rumoer verslin-
den.’h

46 ’Wee u, o M _oab!i Het volk
van K _amosj is te gronde gegaan.
Want uw zonen zĳn weggehaald
als gevangenen en uw dochters
als gevangenen. 47 En ik wil de
gevangenenvan M _oab vergaderen
in het laatst der dagen’,k is de uit-
spraak van Jehovah. ’Tot zover
het oordeel over M _oab.’ ”l

49 Aangaande de zonen van
_Ammonm heeft Jehovahhet

volgende gezegd: „Heeft _Isra
¨
el

dan geen zonen, of heeft hĳ geen
enkele erfgenaam? Waarom heeft
M _alkamn bezit genomen van Gad,o

en is diens volk zelfs in [ _Isra
¨
els]

steden gaan wonen?”p

2 „’Daarom, zie! er komen da-
gen’, is de uitspraak van Jeho-
vah, ’en ik zal stellig het alarm-
signaal van de oorlogq doen horen,
ja, tegen R _abbar van de zonen
van _Ammon, en het zal stellig tot
een puinheuvel van een verlaten
woestenĳ worden,s en zelfs zĳn on-
derhorige plaatsent zullen recht-
streeks met vuur in vlam worden
gezet.’u

’En _Isra
¨
el zal werkelĳk zĳn be-

zitters in bezit nemen’,v heeft Je-
hovah gezegd.

3 ’Jammer,a o H _esbon,b want
Ai is met geweld geplunderd!
Schreeuwt het uit, o onderho-
rige plaatsen van R _abba. Om-
gordt U met een zak.c Weeklaagt,
en zwerft rond tussen de stenen
kooien, want zelfs M _alkam zal ook
in ballingschap gaan,d zĳn pries-
ters en zĳn vorsten, allen te za-
men.e 4 Wat beroemt gĳ u op
de laagvlakten, uw vlietende laag-
vlakte,f o ontrouwe dochter, die
vertrouwt op haar schatteng [en
zegt:] „Wie zal tot mĳ komen?” ’”h

5 „’Zie, ik breng iets angstwek-
kends over u’,i is de uitspraak
van de Soevereinej Heer, Jeho-
vah der legerscharen, ’van de
zĳde van allen die rondom u zĳn.
En gĳlieden zult stellig uiteen-
gedreven worden, ieder in zĳn
eigen richting,k en er zal niemand
zĳn die de wegsnellenden bĳeen-
brengt.’ ”

6 „’Maar daarna zal ik de ge-
vangenen van de zonen van _Am-
mon vergaderen’,l is de uitspraak
van Jehovah.”

7 Aangaande _Edom heeft Jeho-
vah der legerscharen het volgen-
de gezegd: „Is er geen wĳsheidm

meer in T _eman?n Is de raad ver-
gaan van de verstandigen? Is hun
wĳsheid bedorven?o 8 Vlucht!p

Maakt dat GIJ wegkomt! Kruipt
diep weg om te wonen,q o be-
woners van D _edan!r Want het
ongeluk van _Esau wil ik over
hem brengen, de tĳd dat ik mĳn
aandacht op hem moet richten.s

9 Ja, indien druivenlezers wer-
kelĳk bĳ u binnenkwamen, zou-
den zĳ dan niet wat nalezingen
overlaten? Indien dieven ’s nachts
[binnenkwamen], zouden zĳ stel-
lig slechts zoveel vernieling aan-
richten als zĳ wilden.t 10 Maar
wat mĳ aangaat, ik wil _Esau ont-
bloten.u Ik wil zĳn schuilplaatsen
blootleggen,v en men zal zich niet
kunnen verbergen.w Zĳn nage-
slacht en zĳn broeders en zĳn bu-
ren zullen stellig met geweld ge-
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plunderd worden,a en hĳ zal niet
zĳn.b 11 Verlaat tochuw vader-
loze jongens.c Ikzelf zal [hen] in
het leven houden, en uw eigen
weduwen zullen zelfs op mĳ ver-
trouwen.”d

12 Want dit heeft Jehovah ge-
zegd: „Zie! Hoewel het niet hun
gewoonte is de beker te drinken,
zullen zĳ zonder mankeren drin-
ken.e En gĳzelf, zult gĳ absoluut
ongestraft blĳven? Gĳ zult niet
ongestraft blĳven, want gĳ zult
zonder mankeren drinken.”f

13 „Want bĳ mĳzelf heb ik ge-
zworen”,g is de uitspraak van Je-
hovah, „dat B _ozrah tot niets dan
een voorwerp van ontzetting,i een
smaad, een verwoesting en een
vervloeking zal worden, en al haar
eigen steden zullen tot onbepaal-
de tĳd verwoeste plaatsen wor-
den.”j

14 Een bericht heb ik van Je-
hovah gehoord, en een afgezant
wordt onder de nati

¨
en gezonden,

[omte zeggen:] „Schaart U bĳeen,
en rukt tegen haar op, en staat op
tot de strĳd.”k

15 „Want zie! ik heb u werke-
lĳk klein gemaakt onder de na-
ti

¨
en, veracht onder de mensheid.l

16 De siddering die gĳ hebt ver-
oorzaakt, heeft u bedrogen, de
overmoed van uw hart,m o gĳ die
verblĳf houdt in de schuilhoeken
van de steile rots, die de hoog-
te van de heuvel bezet houdt.
Hoewel gĳ uw nest hoog bouwt,
net als een arend,n zal ik u van-
daar naar beneden halen”,o is de
uitspraak van Jehovah. 17 „En
_Edommoet tot eenvoorwerp van
ontzetting worden.p Iedereen die
er voorbĳtrekt, zal star zĳn van
ontzetting en fluiten wegens al
haar plagen.q 18 Net als bĳ de
omkering van S _odom en Gom _or-
ra en haar naburige [steden]”,r

heeft Jehovah gezegd, „zal er geen
mens wonen, en geen mensenzoon
zal er als vreemdeling in vertoe-
ven.s

19 Ziet! Iemand zal opkomen
net als een leeuwt uit het trot-

se [struikgewas] langs de Jord _a _an
naar de duurzame verblĳfplaats,a

maar in een ogenblik wil ik hem
van haar doen wegsnellen.b En de-
gene die verkozen is, zal ik over
haar aanstellen. Want wie is mĳ
gelĳk,c enwie zal mĳ uitdagen,d en
wie toch is de herder die voor mĳ
kan standhouden?e 20 Daarom,
hoort de raad van Jehovah die hĳ
geformuleerd heeft tegen _Edom,f

en zĳn gedachten die hĳ uitge-
dacht heeft tegen de bewoners
van T _eman:g Waarlĳk, de kleinen
van de kudde zullen voortgesleept
worden. Waarlĳk, wegens hen zal
hĳ hun woonplaats woest doen
worden.h 21 Op het geluid van
hun val is de aarde gaan schud-
den.i Er is geschreeuw!j Het ge-
luid ervan is zelfs aan de Rode
Zeek gehoord. 22 Ziet! Net als
een arend zal iemand opstĳgen en
neerschieten,l en hĳ zal zĳn vleu-
gels over B _ozra uitspreiden;m en
het hart van de sterke mannen
van _Edom zal op die dag werkelĳk
worden als het hart van de vrouw
in barensnood.”n

23 Aangaande Dam _askus:o „H _a-
mathp en _Arpadq zĳn beschaamd
geworden, want een slecht be-
richt hebben ze gehoord. Ze zĳn
uiteengevallen.r In de zee is ang-
stige bezorgdheid; ze kan niet rus-
tig blĳven.s 24 Dam _askus heeft
de moed verloren. Ze is op de
vlucht geslagen, en louter pa-
niek heeft haar bevangen.t Ja,
benauwdheid en wee

¨
en hebben

haar aangegrepen, zoals bĳ een
barende vrouw.u 25 Hoe komt
het dat de roemrĳke stad niet
verlaten is, de stad van uitbundi-
ge vreugde?v

26 Daarom zullen haar jonge
mannen vallen op haar openbare
pleinen, en al de krĳgslieden zelf
zullen op die dag tot zwĳgenwor-
den gebracht”,w is de uitspraak
van Jehovah der legerscharen.
27 „En ik wil een vuur ontste-
ken op de muur van Dam _askus, en

w Jer 50:30; Jer 51:4; Klg 2:21.
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het zal stellig de woontorens van
Ben-H _adad verslinden.”a

28 Aangaande K _edarb en de ko-
ninkrĳken van H _azor,c die Nebu-
kadr _ezar, de koning van B _abylon,
heeft verslagen,d heeft Jehovah
het volgende gezegd: „Staat op,
trekt op naar K _edar, en plun-
dert met geweld de zonen van
het Oosten.e 29 Hun eigen ten-
tenf en hun eigen kleinveekud-
deng zullen weggenomen worden,
hun tentkledenh en al hun voor-
werpen. En hun eigen kameleni

zullen van hen weggevoerd wor-
den. En men zal stellig tot hen
schreeuwen: ’Schrik is er rond-
om!’”j

30 „Vliedt, vlucht ver weg;
kruipt diep weg om te wonen,
o inwoners van H _azor”,k is de uit-
spraak van Jehovah. „Want Ne-
bukadr _ezar, de koning van B _aby-
lon,l heeft een raad geformuleerd,
ja, tegen U, en heeft tegen U een
gedachte uitgedacht.”

31 „Staat op, trekt op tegen de
natie die onbezorgd is,m die in ze-
kerheid woont!”,n is de uitspraak
van Jehovah.

„Geen deuren en geen grendels
heeft ze. In eenzaamheid verblĳ-
ven zĳ.o 32 En hun kamelenp

moeten tot plundering worden,
en de menigte van hun vee ten
buit. En ik wil hen verstrooien
naar elke windstreek,q degenen
die hun haar aan de slapen heb-
ben weggesneden,r en van alle
streken in de nabĳheid ervan zal
ik hun ongeluk aanbrengen”, is de
uitspraak van Jehovah. 33 „En
H _azors moet het hol van jakhal-
zen worden,t een verlaten woeste-
nĳ tot onbepaalde tĳd. Geen mens
zal er wonen, en geen mensenzoon
zal er als vreemdeling in vertoe-
ven.”u

34 Het woord van Jehovah dat
tot de profeet Jerem _ia kwam be-
treffende _Elam,v in het begin van
het koningschap van Zedek _ia,w de
koning van J _uda, luidde: 35 „Dit
heeft Jehovah der legerscharen
gezegd: ’Zie, ik verbreek de boog
van _Elam,x het begin van hun

macht. 36 En ik wil over _Elam
brengen de vier winden van de
vier uiteinden des hemels.a En ik
wil hen verstrooien naar al die
windstreken,b en er zal geen na-
tie blĳken te zĳn waarheen de
verdrevenenc van _Elam niet zul-
len komen.’ ”

37 „En ik wil de Elamietenver-
brĳzelenvoor het aangezicht van
hun vĳanden en voor het aange-
zicht van degenen die hun ziel
zoeken, en ik wil een rampspoed
over hen brengen, mĳn branden-
de toorn”,d is de uitspraak van Je-
hovah. „En ik wil hun het zwaard
achternazenden, totdat ik hen uit-
geroeid zal hebben.”e

38 „En ik wil mĳn troon in
_Elamf zetten, en ik wil daaruit de
koning en de vorsten verdelgen”,
is de uitspraak van Jehovah.

39 „En het zal stellig geschie-
den in het laatst der dagen,g dat
ik de gevangenen van _Elamh zal
vergaderen”, is de uitspraak van
Jehovah.

50 Het woord dat Jehovah
door bemiddeling van de

profeet Jerem _ia heeft gesproken
betreffende B _abylon,i betreffende
het land der Chaldee

¨
en:j 2 „Ver-

telt [het] onder de nati
¨
en en ver-

kondigt [het].k En heft een signaal
op;l verkondigt [het]. Verbergt
niets. Zegt: ’B _abylon is ingeno-
men.m Bel is beschaamd gemaakt.n

M _erodach is verschrikt geworden.
Haar beelden zĳn beschaamd ge-
maakt.o Haar drekgoden zĳn ver-
schrikt geworden.’ 3 Want te-
gen haar is een natie opgetrokken
uit het noorden.p Die maakt haar
land tot een voorwerp van ontzet-
ting, zodat er niemand in blĳkt
te wonen.q Zowel mens als huis-
dier zĳn gevlucht.r Ze zĳn wegge-
gaan.”s

4 „In die dagen en in die tĳd”,t

is de uitspraak van Jehovah, „zul-
len de zonen van _Isra

¨
el komen, zĳ

en de zonen van J _uda te zamen.u

Zĳ zullen gaan, wenend onder
het gaan,v en Jehovah, hun God,

v Ps 126:5; Jer 31:9; Jo
¨
e 2:12.
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zullen zĳ zoeken.a 5 Naar S _ion
zullen zĳ de weg blĳven vragen,
met hun gezicht in die richting,b

[en zeggen:] ’Komt en laten wĳ
ons aansluiten bĳ Jehovah in een
voor onbepaalde tĳd durend ver-
bond dat niet vergeten zal wor-
den.’c 6 Een kudde van omko-
mende schepselen is mĳn volk
geworden.d Hun eigen herders
hebben hen doen ronddolen.e Op
de bergen hebben zĳ hen wegge-
leid.f Van berg tot heuvel zĳn zĳ
gegaan. Zĳ zĳn hun rustplaatsg

vergeten. 7 Allen die hen von-
den, hebben hen opgegeten,h en
hun eigen tegenstanders hebben
gezegd:i ’Wĳ zullen geen schuld
op ons laden,j wegens het feit dat
zĳ gezondigd hebben tegen Jeho-
vah, de verblĳfplaats van recht-
vaardigheidk en de hoop van hun
voorvaders,l Jehovah.’ ”

8 „Vlucht uit het midden van
B _abylonweg, en trekt zelfs uit het
land der Chaldee

¨
en,m en wordt als

de dieren die vooropgaan, voor de
kudde uit.n 9 Want ziet, ik ver-
wek en doe oprukken tegen B _aby-
lon een verzameling van grote na-
ti

¨
en uit het land van het noorden,o

en ze zullen zich stellig tegen haar
opstellen.p Vand

´
a

´
ar zal ze ingeno-

men worden.q De pĳlen ervan zĳn
als die van een sterke man die be-
roving van kinderen veroorzaakt,
die niet onverrichter zake terug-
keert.r 10 En Chald _ea moet tot
buit worden.s Allen die haar buit-
maken, zullen zich verzadigen”,t

is de uitspraak van Jehovah.

11 „Want GIJ bleeft U verheu-
gen,u want GIJ bleeft uitbundige
vreugde hebben bĳ het plunderen
van m

´
ı
´
jn erfdeel.v Want GIJ bleeft

de grond omwoelen als een vaars
in het malse gras,w en GIJ bleeft
hinniken als hengsten.x 12 UW

moeder is zeer beschaamd gewor-
den.y Zĳ die U baarde, is in haar
verwachtingen bedrogen.z Ziet! Ze
is de minst belangrĳke onder de
nati

¨
en, een waterloze wildernis en

een woestĳnvlakte.a 13 Wegens
de verontwaardiging van Jehovah

zal ze niet bewoond worden,a en
ze moet geheel en al een verlaten
woestenĳ worden.b Wat een ieder
betreft die B _abylon voorbĳtrekt,
hĳ zal star zĳn van ontzetting en
fluiten wegens al haar plagen.c

14 Stelt U rondom tegen B _a-
bylon op,d GIJ allen die de boog
treedt.e Beschiet haar.f Spaart
geen pĳl, want tegen Jehovah
heeft ze gezondigd.g 15 Heft
aan alle kanten een strĳdkreet
aan tegen haar.h Ze heeft haar
hand gegeven.i Haar zuilen zĳn
gevallen.Haarmuren zĳn omver-
gehaald.j Want het is de wraak
van Jehovah.k Wreekt U op haar.
Doet haar net zoals zĳzelf gedaan
heeft.l 16 Snĳdt van B _abylon de
zaaier af,m en degene die de sikkel
hanteert in de oogsttĳd. Wegens
het gewelddadige zwaard zal ieder
van hen zich naar zĳn eigen volk
keren, en ieder van hen naar zĳn
eigen land vluchten.n

17 _Isra
¨
el is een her en der ge-

dreven schaap.o Ja, leeuwen heb-
ben [hem] verjaagd.p In het eer-
ste geval heeft de koning van
Ass _yri

¨
e hem verslonden,q en in dit

laatste geval heeft Nebukadr _ezar,
de koning van B _abylon, zĳn been-
deren afgeknaagd.r 18 Daarom,
dit heeft Jehovah der legerscha-
ren, de God van _Isra

¨
el, gezegd:

’Ziet, ik richt mĳn aandacht op
de koning van B _abylon en op zĳn
land, net zoals ik mĳn aandacht op
de koning van Ass _yri

¨
e heb ge-

richt.s 19 En ik wil _Isra
¨
el terug-

brengen naar zĳnweidegrond,t en
hĳ zal stellig de K _armel en B _a-
san afweiden,u en in het bergland
van _Efra

¨
ımv en van G _ileadw zal

zĳn ziel verzadigd worden.’”

20 „En in die dagen en in die
tĳd”,x is de uitspraak van Jeho-
vah, „zal men naar de dwaling
van _Isra

¨
el zoeken,y maar ze zal er

niet zĳn, en naar de zonden van
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J _uda,a en ze zullen niet gevon-
den worden, want ik zal verge-
ving schenken aan degenen die
ik laat overblĳven.”b

21 „Tegen het land Merath _a
¨
ım

— trek tegen haarc op en tegen
de bewoners van P _ekod.d Laat
er worden afgemaakt en aan de
vernietiging prĳsgegeven wor-
den vlak achter hen aan”, is de
uitspraak van Jehovah, „en doe
naar alles wat ik u geboden heb.e

22 Er is het geluid van oorlog
in het land, en een grote ver-
breking.f 23 O hoe is de smids-
hamerg der gehele aarde afge-
houwen enwordt [hĳ] gebroken!h

O hoe is B _abylon tot niets dan
een voorwerp van ontzetting ge-
worden onder de nati

¨
en!i 24 Ik

heb u een strik gelegd en gĳ zĳt
ook gevangen, o B _abylon, en gĳ-
zelf wist [het] niet.j Gĳ werdt ge-
vonden en ook gegrepen, want
tegen Jehovah hebt gĳ u opge-
wonden.k

25 Jehovah heeft zĳn voorraad-
schuur geopend en hĳ haalt de
wapenen van zĳn openlĳke ver-
oordeling te voorschĳn.l Want er
is een werk dat de Soevereinem

Heer, Jehovah der legerscharen,
in het land der Chaldee

¨
en heeft.n

26 Trekt haar binnen vanuit de
verste streek.o Opent haar graan-
schuren.p Hoogt haar op, net als
degenen die [koren] ophopen,q

en geeft haar aan de vernieti-
ging prĳs.r Moge ze geen over-
geblevenen blĳken te hebben.s

27 Maakt al haar jonge stieren
af.t Mogen ze afdalen ter slach-
ting.u Wee hun, want hun dag is
gekomen, de tĳd dat er aandacht
aan hen wordt geschonken!v

28 Er is het geluid van vluch-
telingen en ontkomenen uit het
land van B _abylon,w om in S _ion
dewraak van Jehovah, onze God,
aan te kondigen,x de wraak voor
zĳn tempel.y

29 Roept tegen B _abylon boog-
schutters op, allen die de boog
treden.z Legert u rondom tegen
haar. Mogen er geen ontsnap-
ten blĳken te zĳn.a Vergeldt haar

naar haar activiteit.a Doet haar
naar alles wat zĳzelf heeft ge-
daan.b Want tegen Jehovah heeft
ze overmoedig gehandeld, tegen
de Heilige _Isra

¨
els.c 30 Daarom

zullen haar jonge mannen val-
len op haar openbare pleinen,d en
zelfs al haar krĳgslieden zullen
op die dag tot zwĳgen worden ge-
bracht”,e is de uitspraak van Je-
hovah.

31 „Zie! Ik ben tegenu,f o Over-
moed”,g is de uitspraak van de
Soevereineh Heer, Jehovah der le-
gerscharen, „want uw dag moet
komen, de tĳd dat ik aandacht aan
u moet schenken. 32 En Over-
moed zal stellig struikelen en val-
len,i en ze zal niemand hebben die
haar opricht.j En ik wil een vuur
ontsteken in haar steden, en het
moet heel haar omgeving verslin-
den.”k

33 Dit heeft Jehovah der leger-
scharen gezegd: „De zonen van

_Isra
¨
el en de zonen van J _uda wor-

den te zamen verdrukt, en al-
len die hen gevankelĳk wegvoer-
den, hebben hen vastgehouden.l

Zĳ hebben geweigerd hen te la-
ten gaan.m 34 Hun Terugkoper
is sterk,n Jehovah der legerscha-
ren is zĳn naam.o Zonder man-
keren zal hĳ hun rechtsgeding
voeren,p ten einde het land wer-
kelĳk rust te gevenq en de inwo-
ners van B _abylon in beroering te
brengen.”r

35 „Er is een zwaard tegen
de Chaldee

¨
en”,s is de uitspraak

van Jehovah, „en tegen de inwo-
ners van B _abylont en tegen haar
vorstenu en tegen haar wĳzen.v

36 Er is een zwaard tegen de ĳde-
le zwetsers,w en zĳ zullen stel-
lig dwaas handelen.x Er is een
zwaard tegen haar sterke man-
nen,y en zĳ zullen werkelĳk ver-
schrikt worden.z 37 Er is een
zwaard tegen hun paardena en te-
gen hun strĳdwagens en tegen
heel het gemengde gezelschap
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dat in haar midden is,a en zĳ zul-
len stellig tot vrouwen worden.b

Er is een zwaard tegen haar schat-
ten,c en ze zullen werkelĳk ge-
plunderd worden. 38 Er is een
verwoesting over haar wateren,
en ze moeten uitdrogen.d Want
het is een land van gehouwen
beelden,e enwegens [hun] schrik-
wekkende visioenen blĳven zĳ
waanzinnig handelen. 39 Daar-
om zullen de vaste bezoekers van
waterloze streken bĳ de jankende
dieren huizen, en de struisvogels
moeten erin huizen;f en ze zal nim-
mermeer bewoond worden, noch
zal ze verblĳf houdenvan geslacht
tot geslacht.”g

40 „Net als bĳ Gods omkering
van S _odom en Gom _orrah en van
haar naburige [steden]”,i is de uit-
spraak van Jehovah, „zal er geen
mens wonen, en geen mensen-
zoon zal er als vreemdeling in
vertoeven.j

41 Ziet! Er komt een volk aan
uit het noorden; ja, een grote
natiek en machtige koningenl zul-
len verwekt worden van de meest
afgelegen streken der aarde.m

42 Boog en werpspies hanteren
zĳ.n Zĳ zĳn wreed en zullen geen
barmhartigheid betonen.o Het ge-
luid van hen is als de zee die on-
stuimig is,p en op paarden zullen
zĳ rĳden;q als

´
e

´
en man opgesteld

voor de strĳd tegen u, o dochter
van B _abylon.r

43 De koning van B _abylon heeft
het bericht over hen gehoord,s en
zĳn handen zĳnverslapt.t Er is be-
nauwdheid! Hevige smarten heb-
ben hem aangegrepen, net als een
barende vrouw.u

44 Ziet! Iemand zal opkomen
net als een leeuw uit het trot-
se [struikgewas] langs de Jord _a _an
naar de duurzame verblĳfplaats,v

maar in een ogenblik zal ik hen
van haar doenwegsnellen.w En de-
gene die verkozen is, zal ik over
haar aanstellen.x Want wie is mĳ
gelĳk,y enwie zalmĳ uitdagen,z en
wie toch is de herder die voor mĳ
kan standhouden?a 45 Daarom,

hoort de raada van Jehovah die hĳ
geformuleerd heeft tegen B _aby-
lonb en zĳn gedachten die hĳ uit-
gedacht heeft tegen het land der
Chaldee

¨
en.c Waarlĳk, de kleinen

van de kudde zullen voortgesleept
worden.d Waarlĳk, wegens hen zal
hĳ hun verblĳfplaats woest doen
worden.e 46 Op het geluid [dat]
B _abylon veroverd is, zal de aarde
stellig aan het schudden worden
gebracht,f en een geschreeuw zal
onder de nati

¨
enworden gehoord.”g

51 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Ziet, ik verwek tegen B _a-

bylonh en tegen de inwoners van
Leb-Kam _a _i een vernielende wind,i

2 en ik wil naar B _abylon wan-
ners zenden, die haar stellig zul-
len wannen en die haar land le-
dig zullen maken,j want zĳ zullen
op de dag der rampspoed werke-
lĳk aan alle kanten tegen haar
gekeerd blĳken te zĳn.k

3 Laat degene die zĳn boog
treedt, het treden achterwege la-
ten.l En laat niemand zich oprich-
ten in zĳn mali

¨
enkolder.

En toont geen mededogen met
haar jonge mannen.m Geeft heel
haar leger aan de vernietiging
prĳs.n 4 En zĳ moeten vallen,
neergeveld in het land der Chal-
dee

¨
eno en doorstoken op haar stra-

ten.p

5 Want _Isra
¨
el en J _udaq zĳn niet

in weduwschap ten opzichte van
hun God, van Jehovah der leger-
scharen.r Want het land van ge-
nen is vol van schuld geweest van-
uit het standpunt van de Heilige

_Isra
¨
els bezien.s

6 VLUCHT uit het midden van
B _abylon,t en laat een ieder zĳn
eigen ziel ontkoming verschaf-
fen.u Wordt niet levenloos ge-
maakt ten gevolge van haar dwa-
ling.v Want het is de tĳd van
wraak die Jehovah toebehoort.w

Haar verdiende loon betaalt hĳ
haar.x 7 B _abylon is een gouden
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beker geweest in de hand van Je-
hovah,a want ze maakte de gehe-
le aarde dronken.b Van haar wĳn
hebben de nati

¨
en gedronken.c

Daarom blĳven de nati
¨
en waan-

zinnig handelen.d 8 Plotseling
is B _abylon gevallen, zodat ze is
gebroken.e Jammert over haar.f

Neemt balsem voor haar smart.g

Misschien kan ze genezen wor-
den.”

9 „Wĳ hebben B _abylon willen
genezen, maar ze is niet gene-
zen. VERLAAT haar,h en laten wĳ
ieder naar ons eigen land gaan.i

Want helemaal tot aan de he-
mel heeft haar oordeel gereikt, en
het is verheven tot aan de wol-
kenhemel.j 10 Jehovah heeft da-
den van rechtvaardigheid voor
ons voortgebracht.k Komt en laten
wĳ in S _ion het werk van Jehovah,
onze God, verhalen.”l

11 „Polĳst de pĳlen.m Vult de
ronde schilden. Jehovah heeft de
geest van de koningen der Me-
den opgewekt,n want tegen B _aby-
lon is zĳn denkbeeld,o om haar te
verderven. Want het is de wraak
van Jehovah, de wraak voor zĳn
tempel.p 12 Heft tegen de mu-
ren van B _abylon een signaal op.q

Versterkt dewacht.r Zet dewach-
ters uit. Houdt degenen gereed
die in hinderlaag liggen.s Want
Jehovah heeft niet alleen het
denkbeeld gevormd, maar hĳ zal
ook stellig doen wat hĳ gespro-
ken heeft tegen de inwoners van
B _abylon.”t

13 „O vrouw die verblĳf houdt
aan overvloedige wateren,u over-
vloedig in schatten,v uw eind is
gekomen, de maatw van uw winst-
makerĳ.x 14 Jehovah der leger-
scharen heeft bĳ zĳn eigen ziel
gezworen:y ’Ik wil u met mensen
vullen, als de sprinkhanen,z en zĳ
zullen stellig een gejuich over u
aanheffen.’a 15 Hĳ is de Maker
van de aarde door zĳn kracht,b

Degene die het productieve land
door zĳn wĳsheidc stevig beves-
tigt,d en Degene die door zĳn ver-
stande de hemelen heeft uitge-
spannen.f 16 Op [zĳn] stem is er

door zĳn toedoen een gedruis van
wateren in de hemel, en hĳ doet
dampen opstĳgen van het uitein-
de der aarde.a Hĳ heeft zelfs slui-
zen voor de regen gemaakt,b en hĳ
brengt de wind te voorschĳn uit
zĳn voorraadschuren. 17 Ieder
mens heeft zich zo redeloos gedra-
gen dat hĳ niets weet.c Iedere me-
taalbewerker zal zich stellig scha-
men over het gesneden beeld,d

want zĳn gegoten beeld is een leu-
gen,e en er is geen geest in ze.f

18 Ze zĳn ĳdelheid,g een bespotte-
lĳk maaksel.h Ten tĳde dat er aan-
dacht aan ze wordt geschonken,
zullen ze vergaan.i

19 Het Deel van J _akob is niet
als deze dingen,j want hĳ is de
Formeerder van alles,k ja, de staf
van zĳn erfdeel.l Jehovah der le-
gerscharen is zĳn naam.m

20 Gĳ zĳt mĳ een knots, als oor-
logswapens,n en door u zal ik stel-
lig nati

¨
en verpletteren, en door

u wil ik koninkrĳken in het ver-
derf storten. 21 En door u wil ik
het paard en zĳn berĳder verplet-
teren, en door u wil ik de strĳd-
wagen en zĳn berĳder verplette-
ren.o 22 En door u wil ik man en
vrouw verpletteren, en door u wil
ik grĳsaard en knaap verplette-
ren, en door u wil ik jonge man en
maagd verpletteren. 23 En door
u wil ik de herder en zĳn kud-
de verpletteren, en door u wil ik
de landbouwer en zĳn gespan [die-
ren] verpletteren, en door u wil
ik stadhouders en regenten ver-
pletteren. 24 En ik wil aan B _a-
bylon en aan al de bewoners van
Chald _ea al hun slechtheid vergel-
den die zĳ in S _ion voor ulieder
ogen hebben bedreven”,p is de uit-
spraak van Jehovah.

25 „Zie, ik ben tegen u,q o berg
van verderf,”r is de uitspraak van
Jehovah, „gĳ verderver van de ge-
hele aarde;s en ik wil mĳn hand te-
genu uitstrekken enu van de stei-
le rotsen afwentelen en u tot een
uitgebrande berg maken.”t
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26 „En men zal van u niet een
steen nemenvoor een hoek, noch
een steen voor fundamenten,a

want verlaten woestenĳen tot on-
bepaalde tĳd zult gĳ worden”,b is
de uitspraak van Jehovah.

27 „Heft een signaal op in het
land.c Blaast een hoorn onder
de nati

¨
en. Heiligtd tegen haar

de nati
¨
en. Roept tegen haar op

de koninkrĳken _Ararat,e M _inni en

_Askenaz.f Stelt tegen haar een
werfofficier aan. Laat de paardeng

optrekken als borstelige sprink-
hanen. 28 Heiligt tegen haar de
nati

¨
en, de koningen van M _edi

¨
e,h

zĳn stadhouders en al zĳn regen-
ten en heel het land van ieders
heerschappĳ. 29 En laat de aar-
de schudden en van pĳn ineen-
krimpen,i want tegen B _abylon zĳn
de gedachten van Jehovah opgere-
zen, om het land van B _abylon tot
een voorwerp van ontzetting te
maken, zonder bewoner.j

30 De sterke mannenvan B _aby-
lon hebben opgehouden met strĳ-
den. Zĳ zĳn in de sterke plaat-
sen blĳven zitten. Hun macht is
uitgedroogd.k Zĳ zĳn tot vrouwen
geworden.l Haar woonsteden zĳn
in brand gestoken. Haar grendels
zĳn verbroken.m

31 De ene renbode loopt de an-
dere renbode tegemoet, en de ene
berichtgever de andere bericht-
gever,n om de koning van B _a-
bylon te melden dat zĳn stad
aan alle einden is ingenomen,o

32 en dat zelfs de doorwaadba-
re plaatsen zĳn bezet,p en dat zĳ
de papyrusboten met vuur heb-
ben verbrand, en dat de krĳgslie-
den zelf met ontsteltenis zĳn ge-
slagen.”q

33 Want dit heeft Jehovah der
legerscharen, de God van _Isra

¨
el,

gezegd: „De dochter van B _aby-
lon is als een dorsvloer.r Het is de
tĳd om haar vast te stampen. Nog
een korte tĳd en de oogsttĳd moet
voor haar komen.”s

34 „Nebukadr _ezar, de koning
van B _abylon, heeft mĳ opgege-
ten;t hĳ heeft mĳ in verwarring

gebracht. Hĳ heeft mĳ neergezet
als een leeg vat. Hĳ heeft mĳ op-
geslokt als een grote slang;a hĳ
heeft zĳn onderlĳf gevuld met
mĳn aangename dingen. Hĳ heeft
mĳ weggespoeld. 35 ’Het mĳ en
mĳnorganisme aangedane geweld
zĳ op B _abylon!’, zal de inwoonster
van S _ion zeggen.b ’En mĳn bloed
zĳ op de bewoners van Chald _ea!’,
zal Jer _uzalem zeggen.”c

36 Daarom, dit heeft Jehovah
gezegd: „Zie, ik voer uw rechts-
geding,d en ik zal stellig wraak
voor u voltrekken.e En ik wil
haar zee droogleggen, en ik wil
haar bronnen doen opdrogen.f

37 EnB _abylon moet tot steenho-
pen worden,g het hol van jakhal-
zen,h een voorwerp van ontzet-
ting en een aanfluiting, zonder
inwoner.i 38 Allen te zamen zul-
len zĳ brullen net als jonge leeu-
wen met manen. Zĳ zullen stellig
grommen als de leeuwenwelpen.”

39 „Wanneer zĳ verhit zĳn, zal
ik hun feestmalen aanrechten, en
ik wil hen dronken maken, op-
dat zĳ uitgelaten worden;j en zĳ
moeten een voor onbepaalde tĳd
durende slaap slapen, waaruit zĳ
niet zullen ontwaken”,k is de uit-
spraak van Jehovah. 40 „Ik zal
hen afvoeren als mannetjesscha-
pen ter slachting, als rammen sa-
men met de bokken.”l

41 „O hoe is S _esach ingeno-
men,m en hoe wordt de Roem van
heel de aarde veroverd!n Hoe is
B _abylon tot niets dan een voor-
werp van ontzetting geworden
onder de nati

¨
en!o 42 De zee is

zelfs over B _abylon heen gesla-
gen. Door de veelheid van haar
golven is ze bedekt.p 43 Haar
steden zĳn tot een voorwerp van
ontzetting geworden, een water-
loos land en een woestĳnvlak-
te.q Geen mens zal daarin als [in]
een land wonen, en geen men-
senzoon zal erdoorheen trekken.r

44 En ik wil mĳn aandacht op
Bels in B _abylon richten, en ik wil
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uit zĳn mond halen wat hĳ ver-
zwolgen heeft.a En naar hem
zullen de nati

¨
en niet meer toe-

stromen.b Ook de muur zelf van
B _abylon moet vallen.c

45 Gaat uit haar midden van-
daan, o mĳn volk,d en laat ieder
zĳn ziel ontkoming verschaffene

voor de brandende toorn van Je-
hovah.f 46 Of anders zal UW

hart versaagd zĳn,g en GIJ zult
bevreesd worden wegens het be-
richt dat in het land te horen zal
zĳn. En in het ene jaar zal het be-
richt werkelĳk komen, en daar-
na zal in een ander jaar het be-
richt er zĳn en geweldpleging op
de aarde en heerser tegen heer-
ser. 47 Daarom, ziet! er komen
dagen, en ik zal stellig mĳn aan-
dacht richten op de gehouwen
beelden van B _abylon,h en heel
haar eigen land zal beschaamd
worden, en haar eigen verslage-
nen zullen in haar midden val-
len.i

48 En over B _abylon zullen de
hemel en de aarde en al wat daarin
is, stellig een vreugdegeroep aan-
heffen,j want uit het noorden zul-
len de gewelddadige plunderaars
naar haar toe komen”,k is de uit-
spraak van Jehovah. 49 „Niet
alleenwas B _abylon de oorzaak dat
de verslagenen van _Isra

¨
el zĳn ge-

vallen,l maar ook zĳn te B _abylon
de verslagenen van de gehele aar-
de gevallen.m

50 GIJ ontkomenen aan het
zwaard, gaat voort. Blĳft niet
staan.n Gedenkt vanuit de verte
Jehovah,o en moge Jer

´
uzalem in

UW hart opkomen.”p

51 „Wĳ zĳn beschaamd ge-
maakt,q want wĳ hebben smaad
gehoord.r Schande heeft ons aan-
gezicht bedekt,s want vreemden
zĳn opgetrokken tegen de heilige
plaatsen van het huis van Jeho-
vah.”t

52 „Daarom, ziet! er komen da-
gen”, is de uitspraak van Jeho-
vah, „en ik zal stellig mĳn aan-
dacht richten op haar gehouwen
beelden,u en overal in haar land
zal de doorboorde kermen.”v

53 „Zelfs al steeg B _abylon ten
hemel opa en zelfs al maakte ze
de hoogte van haar sterkte on-
toegankelĳk,b van mĳnentwege
zullen de gewelddadige plunde-
raars naar haar toe komen”,c is de
uitspraak van Jehovah.

54 „Luistert! Geschreeuw uit
B _abylon,d en een grote ineenstor-
ting uit het land der Chaldee

¨
en,e

55 want Jehovah plundert B _aby-
lon met geweld, en hĳ zal stellig
de grote stem uit haar doen ver-
gaan,f en hun golven zullen werke-
lĳk onstuimig zĳn als vele wate-
ren.g Het rumoer vanhun stem zal
stellig weerklinken. 56 Want
over haar, over B _abylon, moet de
gewelddadige plunderaar komen,h

en haar sterke mannen zullen
stellig gevangengenomenworden.i

Hun bogen moeten verbrĳzeld
worden,j want Jehovah is een God
van vergeldingen.k Zonder man-
keren zal hĳ vergelden.l 57 En
ik wil haar vorsten en haar wĳ-
zen, haar stadhouders en haar re-
genten en haar sterke mannen
dronken maken,m en zĳ moeten
een voor onbepaalde tĳd duren-
de slaap slapen, waaruit zĳ niet
zullen ontwaken”,n is de uitspraak
van de Koning,o wiens naam Jeho-
vah der legerscharen is.p

58 Dit heeft Jehovah der leger-
scharen gezegd: „De muur van B _a-
bylon, hoewel breed, zal zonder
mankeren gesloopt worden;q en
haar poorten, hoewel hoog, zullen
met vuur in vlam gezet worden.r

En de volken zullen zich eenvou-
dig voor niets moeten aftobben,s

en nationale groepen eenvoudig
voor het vuur;t en zĳ zullen zich
slechts afmatten.”

59 Het woord dat de profeet
Jerem _ia gebood aan Ser _aja, de
zoon van Ner _ia,u de zoon van
Machs _eja,v toen deze met Zede-
k _ia, de koning van J _uda, naar
B _abylon ging in het vierde jaar
dat hĳ koning was; en Ser _aja was
de kwartiermeester. 60 En Je-
rem _ia ging ertoe over in

´
e

´
en boek
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al de rampspoed te schrĳvena die
over B _abylon zou komen, ja, al
deze woorden die tegen B _abylon
geschreven zĳn. 61 Voorts zei
Jerem _ia tot Ser _aja: „Zodra gĳ te
B _abylon komt en [haar] werkelĳk
ziet, dan moet gĳ al deze woorden
voorlezen.b 62 En gĳ moet zeg-
gen: ’O Jehovah, gĳzelf hebt tegen
deze plaats gesproken, om haar af
te snĳden, zodat er geen inwoner
meer in blĳkt te zĳn,c hetzĳ mens
of zelfs huisdier, maar dat ze tot
onbepaalde tĳd niets dan verlaten
woestenĳen wordt.’ 63 En het
moet geschieden dat wanneer gĳ
klaar zult zĳn met het lezen van
dit boek, gĳ er een steen aan zult
binden, en gĳ moet het midden
in de _E _ufraat werpen.d 64 En gĳ
moet zeggen: ’Zo zal B _abylon weg-
zinken en nooit weer opstaan we-
gens de rampspoed die ik over
haar breng;e en zĳ zullen zich stel-
lig afmatten.’ ”f

Tot zover de woorden van Jere-
m _ia.

52 Zedek _iag was eenentwin-
tig jaar oud toen hĳ begon

te regeren,h en hĳ heeft elf jaar
lang te Jer _uzalem geregeerd.i En
de naamvan zĳn moeder was Ha-
m _utal,j de dochter van Jerem _ia,
uit L _ibna.k 2 En hĳ bleef doen
wat kwaadwas in de ogen van Je-
hovah,l naar alles wat J _ojakimm

gedaan had. 3 Want vanwege
de toorn van Jehovah geschiedde
het in Jer _uzalem en J _uda, totdat
hĳ hen van voor zĳn aangezicht
had weggeworpen.n En Zedek _ia
ging tegen de koning van B _aby-
lon rebelleren.o 4 Ten slotte ge-
schiedde het in het negende jaar
dat hĳ koning was,p in de tien-
de maand, op de tiende dag van
de maand, dat Nebukadr _ezar, de
koning van B _abylon, hĳ en heel
zĳn krĳgsmacht, tegen Jer _uzalem
kwam,q en zĳ gingen zich ertegen
legeren en er rondom een bele-
geringswal tegen bouwen.r 5 Zo
kwam de stad onder belegering
tot het elfde jaar van koning Ze-
dek _ia.s

6 In de vierde maand, op de ne-
gende dag van de maand,a werd
de hongersnood ook zwaar in de
stad en er bleek geen brood te
zĳn voor het volk van het land.b

7 Ten slottewerd er een bres in de
stad geslagen;c en wat alle krĳgs-
lieden betreft, zĳ namen toen de
wĳkd enverlieten ’s nachts de stad
langs de weg van de poort tus-
sen de dubbele muur, die bĳ de
koningstuin is,e terwĳl de Chal-
dee

¨
en rondom tegen de stad la-

gen; en zĳ trokken voort langs
de weg van de Ar _aba.f 8 En een
krĳgsmacht der Chaldee

¨
en zette

de koning toen achterna,g en zĳ
achterhaalden Zedek _iah ten slot-
te in de woestĳnvlakten van J _eri-
cho; en heel zĳn eigenkrĳgsmacht
werd van zĳn zĳde vandaan ver-
strooid.i 9 Toen grepen zĳ de ko-
ning en voerden hem op naar de
koning van B _abylonj te R _ibla,k in
het land van H _amath,l opdat deze
rechterlĳke beslissingen over hem
zou uitspreken.m 10 De koning
van B _abylon dan slachtte de zo-
nen van Zedek _ia voor diens ogen
af,n en ook al de vorsten van J _uda
slachtte hĳ in R _ibla af.o 11 En
de ogen van Zedek _ia maakte hĳ
blind,p waarna de koning van B _a-
bylon hem met koperen boeien
bondenhemnaarB _abylon brachtq

en hem in het huis van verzekerde
bewaring zette tot de dag van zĳn
dood.

12 En in de vĳfde maand, op
de tiende dag van de maand, dat
is [in] het negentiende jaar van
koning Nebukadr _ezar,r de koning
van B _abylon, kwam Nebuz _ara-
dan,s de overste van de lĳfwacht,
die voor het aangezicht van de
koning van B _abylon stond, in Je-
r _uzalem. 13 Hĳ dan verbrandde
het huis van Jehovaht en het huis
van de koning en alle huizen van
Jer _uzalem;u en elk groot huis ver-
brandde hĳ met vuur.v 14 En al
de muren van Jer _uzalem, rondom,
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braken al de strĳdkrachten der
Chaldee

¨
en die bĳ de overste van

de lĳfwacht waren af.a

15 En enkelen van de geringen
van het volk en de rest van het
volk dat was overgebleven in de
stad,b en de overlopers die overge-
lopen waren naar de koning van
B _abylon, en de rest van de mees-
terwerkers voerde Nebuz _aradan,
de overste van de lĳfwacht, in
ballingschap weg.c 16 En enke-
len van de geringen van het land
liet Nebuz _aradan, de overste van
de lĳfwacht, achter als wĳngaar-
deniers en als dwangarbeiders.d

17 En de koperen zuilene die
tot het huis van Jehovah behoor-
den en de wagentjesf en de kope-
ren zeeg die in het huis van Je-
hovah was, braken de Chaldee

¨
en

aan stukken, waarop zĳ al het
koper ervan naar B _abylon voer-
den.h 18 En de bakken en de
schoppeni en de lichtdoversj en
de schalenk en de bekers en al
het koperen gerei waarmee men
de dienst placht te verrichten,
namen zĳ mee.l 19 En de bek-
kensm en de vuurpotten en de
schalenn en de bakken en de lam-
penstandaardeno en de bekers en
de schalen die van zuiver goud
waren,p en die welke van zuiver
zilver waren,q nam de overste van
de lĳfwacht mee.r 20 En de twee
zuilen,s de ene zeet en de twaalf
koperen stierenu die onder [de
zee] waren, de wagentjes, die ko-
ning S _alomovoor het huis van Je-
hovah had gemaakt.v Het gewicht
van het koper ervan — van al
deze voorwerpen — werd niet [be-
rekend].w

21 En wat de zuilen betreft,
achttien el was de hoogte van elke
zuil,x en een draad van twaalf el,
die kon haar omspannen;y en haar
dikte was vier vingerbreedten, ze
was hol. 22 En het kapiteel erop
was van koper,z en de hoogte van
het ene kapiteel was vĳf el;a en
wat het netwerk betreft en de gra-
naatappels rondom op het kapi-
teel,b alles was van koper; en de
tweede zuil had precies hetzelf-

de als deze, ook de granaatappels.a

23 En [het getal van] de granaat-
appels beliep zesennegentig aan
de zĳkanten, terwĳl er in het ge-
heel honderd granaatappels rond-
om op het netwerk waren.b

24 Bovendien nam de overste
van de lĳfwacht de overpriester
Ser _ajac en de tweede priester Ze-
f _anjad en de drie deurwachters
mee,e 25 en uit de stad nam hĳ
´
e

´
en hofbeambte mee, die aange-

steld bleek te zĳn over de krĳgs-
lieden, en zeven mannen van hen
die toegang hadden tot de ko-
ning,f die in de stad gevonden
werden, en de secretaris van de
legeroverste, die het volk van het
land monsterde, en zestig man-
nen uit het volk van het land,
die in het midden van de stad ge-
vonden werden.g 26 Dezen dan
nam Nebuz _aradan,h de overste
van de lĳfwacht, mee en hĳ voer-
de hen naar de koning van B _aby-
lon te R _ibla.i 27 En dezen wer-
den vervolgens door de koning
van B _abylon neergeslagenj en ter
dood gebracht in R _ibla,k in het
land van H _amath.l Zo ging J _uda
in ballingschap, weg van zĳn bo-
dem.m

28 Dit is het volk dat Nebu-
kadr _ezar in ballingschap voerde:
in het zevende jaar drieduizend
drie

¨
entwintig joden.n

29 In het achttiende jaar van
Nebukadr _ezaro waren er uit Je-
r _uzalemachthonderd twee

¨
ender-

tig zielen.

30 In het drie
¨
entwintigste jaar

van Nebukadr _ezar voerde Nebu-
z _aradan, de overste van de lĳf-
wacht, joden in ballingschap:
zevenhonderd vĳfenveertig zie-
len.p

Al de zielen waren vierduizend
zeshonderd [in getal].

31 Ten slotte geschiedde het
in het zevenendertigste jaar van
de ballingschap van J _ojachin,q de
koning van J _uda, in de twaalf-
de maand, op de vĳfentwintig-
ste dag van de maand, dat _Evil-
M _erodach, de koning van B _abylon,
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cccdccc

� [’A�lef ]

1 Ohoe eenzaam is zĳ komente
zitten,a de stad die zo tal-
rĳk aan volk was!b

Hoe is zĳ als een weduwe
geworden,c zĳ die volkrĳk
was onder de nati

¨
en!d

Hoe is zĳ die een vorstin was
onder de rechtsgebieden,
tot dwangarbeid geraakt!e

� [B
¯
eth]

2 Hevigweent zĳ in de nacht,f en
haar tranen zĳn op haar
wangen.g

Zĳ heeft niemand die haar
troost onder al haar min-
naars.h

Zelfs al haar eigen metgezel-
len hebben trouweloos je-
gens haar gehandeld.i Zĳ
zĳn haar tot vĳanden ge-
worden.j

� [Gi�mel ]

3 J _uda is in ballingschap ge-
gaan wegens de ellendek

en wegens de overvloed
van dienstbaarheid.l

Zĳzelf heeft onder de nati
¨
en

moeten wonen.m Zĳ heeft
geen rustplaats gevonden.

Allen die haar vervolgden,
hebben haar te midden
van benauwende omstan-
digheden ingehaald.n

� [Da�leth]

4 S _ions wegen treuren, omdat
er niemand naar het feest
komt.o

Al haar poorten liggenwoest
en verlaten;a haar pries-
ters zuchten.b

Haarmaagden zĳnmet droef-
heid geslagen, en zĳzelf
heeft bitterheid.c

� [He’]

5 Haar tegenstanders zĳn het
hoofd geworden.d Dege-
nen die haar vĳanden zĳn,
zĳn onbekommerd.e

Omdat Jehovah zelf haar
in droefheid heeft gedom-
peld wegens de overvloed
van haar overtredingen,f

Hebben haar eigen kinderen
als gevangenen voor de te-
genstander uit gelopen.g

� [Waw]

6 En van de dochter van S _ion
verdwĳnt al haar pracht.h

Haar vorsten zĳn als herten
gebleken die geen weide
hebben gevonden,i

En zĳ blĳven zonder kracht
voor de vervolger uit lo-
pen.j

� [Za�jin]

7 Jer _uzalem heeft [in] de dagen
van haar ellende en van
haar dakloze volk terug-
gedacht aan

Al haar begeerlĳke dingen
die er bleken te zĳn vanaf
de dagen van weleer.k

Toen haar volk in de hand
van de tegenstander viel
en zĳ geen helper had,l
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Zagende tegenstanders haar.
Zĳ lachten om haar ineen-
storting.a

	 [Ch
¯
eth]

8 Jer _uzalem heeft openlĳk zon-
de bedreven.b Daarom is zĳ
tot niets dan een voorwerp
van afschuw geworden.c

Allen die haar eerden, hebben
haar als iets goedkoops be-
handeld,d want zĳ hebben
haar naaktheid gezien.e

Zĳzelf zuchtf eveneens en
keert de rug.


 [T
¯
eth]

9 Haar onreinheid is in haar zo-
men.g Zĳ dacht niet aan
haar toekomst,h

En op een verwonderlĳke
wĳze gaat zĳ ten onder.
Zĳ heeft geen trooster.i

O Jehovah, zie mĳn ellen-
de aan,j want de vĳand
heeft een groot air aange-
nomen.k

� [J
¯
odh]

10 De tegenstander heeft zĳn
eigen hand uitgestrekt
naar al haar begeerlĳke
dingen.l

Want zĳ heeft nati
¨
en gezien

die in haar heiligdom zĳn
gekomen,m

Aan wie gĳ hadt geboden
dat ze niet in de gemeente
zouden komen die u toe-
behoort.

� [Kaf ]

11 Heel haar volk zucht; zĳ zoe-
ken naar brood.n

Zĳ hebben hun begeerlĳke
dingen voor iets om te
eten gegeven, ten einde
de ziel te verkwikken.o

Zie, o Jehovah, en kĳk toch,
want ik ben als eenvrouw
geworden die niets waard
is.p

 [La�medh]

12 Raakt het U niet, GIJ allen die
langs de weg voorbĳgaat?
Kĳkt en ziet.q

Bestaat er enige smart als
mĳn smart, die mĳ op he-
vige wĳze is aangedaan,r

Waarmee Jehovah droefheid
heeft veroorzaakt op de
dag van zĳn brandende
toorn?a

� [Mem]

13 Vanuit den hoge heeft hĳ vuur
in mĳn beenderen gezon-
den,b en hĳ onderwerpt
iedereen.

Hĳ heeft een net uitge-
spreid voor mĳn voeten.c

Hĳ heeft mĳ achterwaarts
doen keren.

Hĳ heeft mĳ gemaakt tot
een vrouw die eenzaam
en verlaten is. De gehele
dag ben ik ziek.d

� [Noen]

14 Hĳ is wakker gebleven ten aan-
zien van mĳn overtredin-
gen.e In zĳn handvlechten
ze zich ineen.

Ze zĳn op mĳn hals geklom-
men.f Mĳn kracht is ge-
struikeld.

Jehovah heeft mĳ overge-
geven in de hand van de-
genen tegen wie ik niet
kan opstaan.g

� [Sa�mekh]

15 Al mĳn machtigen heeft Jeho-
vah uit mĳn midden ter-
zĳde geworpen.h

Hĳ heeft tegen mĳ een sa-
menkomst uitgeroepen,
om mĳn jonge mannen
aan stukken te breken.i

Jehovah heeft de wĳnpers
getreden,j ja, die welke de
maagdelĳke dochter van
J _uda toebehoort.k

� [�A�jin]

16 Over deze dingen ween ik als
een vrouw.l Mĳn oog, mĳn
oog stroomt van water.m

Want een trooster is ver van
mĳ verwĳderd, iemand die
mĳn ziel verkwikt.

Mĳn zonen zĳn eenzaam en
verlaten geworden,n want
de vĳand heeft een groot
air aangenomen.o

n Jer 9:21; Jer 31:15; o Ps 137:3; Jer 50:29.
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� [Pe’]

17 S _ion heeft haar handen uit-
gebreid.a Zĳ heeft geen
trooster.b

Jehovah heeft aangaande J _a-
kob een bevel gegeven aan
allen die rondom hem zĳn
als zĳn tegenstanders.c

Jer _uzalem is tot een voor-
werp van afschuw onder
hen geworden.d

� [Tsa·dh
¯
e�]

18 Jehovah is rechtvaardig,e want
tegen zĳn mond ben ik
weerspannig geweest.f

Luistert nu, al GIJ volken,
en ziet mĳn smart.

Mĳn eigen maagden en mĳn
eigen jonge mannen zĳn in
gevangenschap gegaan.g

� [Q
¯
of ]

19 Ik heb geroepen tot hen die mĳ
intens liefhadden.h Zelfs
zĳ hebben mĳ bedrogen.

In de stad hebben mĳn eigen
priesters en mĳn eigen
oude mannen de laatste
adem uitgeblazen,i

Terwĳl zĳ zich iets te eten
moesten zoeken om hun
ziel te verkwikken.j

� [R
¯
esj ]

20 Zie, o Jehovah, want ik ver-
keer erg in benauwdheid.
Zelfs mĳn ingewanden zĳn
in gisting.k

Mĳn hart is in mĳn binnen-
ste omgekeerd,l want ik
ben absoluut weerspannig
geweest.m

Buiten heeft het zwaard be-
roving van kinderen ver-
oorzaakt.n Binnenshuis is
het als de dood.o

� [Sjin]

21 Men heeft gehoord hoe ikzelf
zucht als een vrouw.p Er
is geen trooster voor mĳ.q

Ja, al mĳn vĳanden hebben
van mĳn rampspoed ge-
hoord.r Zĳ hebben zich uit-
bundig verheugd, omdat
gĳzelf [het] hebt gedaan.s

Gĳ zult stellig de dag doen
komen die gĳ hebt uitge-
roepen,a opdat zĳ worden
als ik.b

� [Taw]

22 Moge al hun slechtheid voor
uw aangezicht komen, en
handel gestreng met hen,c

Net zoals gĳ gestreng met
mĳ gehandeld hebt we-
gens al mĳn overtredin-
gen.d

Want mĳn verzuchtingen
zĳn vele,e en mĳn hart is
ziek.f

� [’A�lef ]

2 O hoe omwolkt Jehovah in
zĳn toorn de dochter van
S _ion!g

Hĳ heeft van de hemel ter
aarde neergeworpenh de
luister van _Isra

¨
el.i

En hĳ heeft niet aan zĳn
voetbankj gedacht op de
dag van zĳn toorn.

� [B
¯
eth]

2 Jehovahheeft verzwolgen, hĳ
heeft geen mededogen ge-
toond met welke verblĳf-
plaatsenk van J _akob maar
ook.

In zĳn verbolgenheid heeft
hĳ de versterkte plaatsenl

van de dochter van J _uda
omvergehaald.

Hĳ heeft in aanraking ge-
bracht met de aarde,m hĳ
heeft het koninkrĳkn en
haar vorsteno ontwĳd.

� [Gi�mel ]

3 In laaiende toorn heeft hĳ elke
hoorn van _Isra

¨
el afgehou-

wen.p

Hĳ heeft zĳn rechterhand te-
ruggetrokken van voor het
aangezicht van de vĳand;q

En in J _akob blĳft hĳ branden
als een vlammend vuur dat
rondom heeft verslonden.r

n Ps 89:39; Jes 47:6; Ez 21:27; o Jes 39:7; Jes 43:28;
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� [Da�leth]

4 Hĳ heeft zĳn boog getreden
als een vĳand.a Zĳn rech-
terhandb heeft haar posi-
tie ingenomen

Als een tegenstander,c en
hĳ bleef allen doden die
begeerlĳk waren voor de
ogen.d

In de tente van de dochter
van S _ion heeft hĳ zĳn woe-
de uitgestort, net als vuur.f

� [He’]

5 Jehovah is geworden als een
vĳand.g Hĳ heeft _Isra

¨
el

verzwolgen.h

Hĳ heeft al haar woontorens
verzwolgen;i hĳ heeft zĳn
versterkte plaatsen ver-
nield.j

En bĳ de dochter van J _uda
doet hĳ rouw en jammer-
klacht overvloedig zĳn.k

� [Waw]

6 En hĳ behandelt zĳn hutl op
gewelddadige wĳze als die
in een tuin.m Hĳ heeft zĳn
feest te gronde gericht.

Jehovah heeft in S _ion feestn

en sabbat doen vergeten,
En in de toorn van zĳn open-

lĳke veroordeling toont hĳ
geen respect voor koning
en priester.o

� [Za�jin]

7 Jehovah heeft zĳn altaar ver-
stoten.p Hĳ heeft zĳn hei-
ligdom vol verachting ver-
worpen.q

In de hand van de vĳand
heeft hĳ de muren van
haar woontorens overge-
leverd.r

In het huis van Jehovah heb-
ben zĳ [hun] eigen stem
laten weerklinken, als op
een feestdag.s

	 [Ch
¯
eth]

8 Jehovah heeft erover gedacht,
de muurt van de dochter
van S _ion te vernielen.

Hĳ heeft het meetsnoer ge-
spannen.u Hĳ heeft zĳn
hand er niet van weerhou-
den te verzwelgen.v

En hĳ doet wal en muur
treuren.a Te zamen zĳn ze
vervallen.


 [T
¯
eth]

9 In de aarde zĳn haar poortenb

gezonken. Hĳ heeft haar
grendels vernietigd en aan
stukken gebroken.

Haar koning en haar vor-
sten zĳn onder de nati

¨
en.c

Er is geen wet.d

Ook hebben haar eigen pro-
feten geen visioen van de
zĳde van Jehovah gevon-
den.e

� [J
¯
odh]

10 De oudere mannen van de
dochter van S _ion zitten
ter aarde, [waar] zĳ het
stilzwĳgen bewaren.f

Zĳ hebben stof op hun
hoofd gedaan.g Zĳ heb-
ben zich omgord met een
zak.h

Ter aarde hebben de maag-
den van Jer _uzalem hun
hoofd laten hangen.i

� [Kaf ]

11 Mĳn ogen zĳn aan hun eind
gekomen in louter tranen.j

Mĳn ingewanden zĳn in
gisting.k

Ter aarde is mĳn lever uit-
gestort,l wegens de ineen-
storting van de dochter
van mĳn volk,m

Wegens het bezwĳken van
kind en zuigeling op de
openbare pleinen van de
stad.n

 [La�medh]

12 Tot hun moeder bleven zĳ zeg-
gen: „Waar zĳn koren en
wĳn?”o

Omdat zĳ bezweken als
iemand die neergeveld is
op de openbare pleinen
van de stad,

Omdat hun ziel werd uitge-
stort in de boezemvan hun
moeders.

m Jes 22:4; Jer 14:17; n Jer 11:22; Klg 2:19; Klg
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� [Mem]

13 Waarvan zal ik u als getuige
gebruiken? Waarmee zal
ik u vergelĳken, o doch-
ter van Jer _uzalem?a

Waarmee zal ik u gelĳkstel-
len, opdat ik u kan troos-
ten, o maagdelĳke doch-
ter van S _ion?b

Want uw breukc is even groot
als de zee. Wie kan u gene-
zing brengen?d

� [Noen]

14 Uw eigen profeten hebben voor
u waardeloze en onbevredi-
gende dingen geschouwd,e

En zĳ hebben uw dwaling
niet blootgelegd, om een
keer te brengen in uw ge-
vangenschap,f

Maar zĳ blevenvoor u waar-
deloze en misleidende for-
mele uitspraken schou-
wen.g

� [Sa�mekh]

15 Over u hebben allen die langs
de weg voorbĳgingen, in
de handen geklapt.h

Zĳ hebben gefloteni en ble-
ven hun hoofd schuddenj

over de dochter van Jer _u-
zalem, [zeggend:]

„Is dit de stadwaarvan men
placht te zeggen: ’Het is
de volmaakte schoonheid,
een uitbundige vreugde
voor de gehele aarde’?”k

� [Pe’]

16 Over u hebben al uw vĳanden
hun mond geopend.l

Zĳ hebben gefloten en ble-
ven knarsetanden.m Zĳ
hebben gezegd: „Wĳ wil-
len [haar] verzwelgen.n

Waarlĳk, dit is de dag waar-
op wĳ gehoopt hebben.o

Wĳ hebben [hem] gevon-
den! Wĳ hebben [hem] ge-
zien!”p

� [�A�jin]

17 Jehovah heeft gedaan wat
hĳ in gedachten had.q Hĳ
heeft volbracht wat hĳ ge-
zegd heeft,r

Wat hĳ geboden had sinds
de dagen van weleer.a Hĳ
heeft omvergehaald en
geenmededogen getoond.b

En over u laat hĳ de vĳand
zichverheugen.c Hĳ heeft
de hoorn van uw tegen-
standers verhoogd.d

� [Tsa·dh
¯
e�]

18 Hun hart heeft tot Jehovah
geschreeuwd,e o muur van
de dochter van S _ion.f

Laat tranen neervlieten net
als een stroom, dag en
nacht.g

Gun u geen verslapping.
Moge de pupil van uw oog
zich niet stilhouden.

� [Q
¯
of ]

19 Sta op! Jammer in de nacht bĳ
het begin van de morgen-
waken.h

Stort uw hart uiti net als
water voor het aangezichtj

van Jehovah.
Hef tot hem uw handpalmen

opk wegens de ziel van uw
kinderen,

Diewegens de hongersnood
bezwĳken aan het boven-
einde van alle straten.l

� [R
¯
esj ]

20 Zie, o Jehovah, en kĳkm toch
naar degene met wie gĳ al-
dus gestreng hebt gehan-
deld.

Moeten dan de vrouwen hun
eigen vrucht blĳven eten,
de kinderen die volledig
gevormd geboren zĳn,n

Of moeten dan in het heilig-
domvan Jehovah priester
en profeet gedood wor-
den?o

� [Sjin]

21 Knaap en grĳsaardp hebben
ter aarde gelegen op de
straten.q

Ja, mĳn maagden en mĳn
jonge mannen zĳn geval-
len door het zwaard.r
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Gĳ hebt gedood op de dag
vanuw toorn.a Gĳ hebt ge-
slacht;b gĳ hebt geen me-
dedogen gehad.c

� [Taw]

22 Zoals op een feestdagd zĳt gĳ
ertoe overgegaan de plaat-
sen van mĳn inwonende
vreemdelingschap rondom
uit te roepen.

En op de dag van Jehovah’s
gramschap bleek er geen
ontkomene of overleven-
de te zĳn;e

Hen die ik volledig ge-
vormd heb voortgebracht
en grootgebracht — mĳn
vĳand heeft hen uitge-
roeid.f

� [’A�lef ]

3 Ik ben de fysiek sterke man
die ellende heeft gezieng

wegens de staf van zĳn
verbolgenheid.

2 Ik ben het die hĳ heeft geleid
en doet wandelen in duis-
ternis en niet in licht.h

3 Waarlĳk, tegen mĳ keert hĳ
telkensweer zĳn hand, de
gehele dag.i

� [B
¯
eth]

4 Hĳ heeft mĳn vlees en mĳn
huid doen wegteren.j Hĳ
heeft mĳn beenderen ge-
broken.k

5 Hĳ heeft tegen mĳ gebouwd,
opdat hĳ [mĳ] kan omrin-
genl met giftige plantenm

en moeilĳkheden.
6 In duistere plaatsenn heeft hĳ

mĳ doen zitten, zoals men-
sen die reeds lange tĳd
dood zĳn.o

� [Gi�mel ]

7 Hĳ heeft mĳ [de doortocht]
versperd als met een ste-
nen muur, opdat ik niet
naar buiten kan gaan.p Hĳ
heeft mĳn koperen boeienq

zwaar gemaakt.
8 Ook wanneer ik roep en

schreeuw om hulp, ver-
hindert hĳ in werkelĳk-
heid mĳn gebed.r

9 Hĳ heeft mĳn wegen versperd
met gehouwen steen.a Mĳn
paden heeft hĳ verdraaid.b

� [Da�leth]

10 Als een beer die op de loer
ligt, is hĳ voor mĳ,c als
een leeuw in schuilplaat-
sen.d

11 Mĳnwegen heeft hĳ in dewar
gebracht, en hĳ laat mĳ
braak liggen. Hĳ heeft mĳ
gemaakt tot iemand die
eenzaam en verlaten is.e

12 Hĳ heeft zĳn boog getreden,f

en hĳ stelt mĳ op als het
doelwit voor de pĳl.g

� [He’]

13 Hĳ heeft in mĳn nieren doen
dringen de zonen van zĳn
pĳlkoker.h

14 Ik ben tot een voorwerp van
gelach gewordeni voor heel
het volk dat tegen mĳ is,
het thema van hun lied de
hele dag door.j

15 Hĳ heeft mĳ bittere dingen in
voldoendemate gegeven.k

Hĳ heeft mĳ gedrenkt met
alsem.l

� [Waw]

16 En op kiezel laat hĳ mĳ de tan-
den stukbĳten.m Hĳ drukt
mĳ neer in de as.n

17 Ook verstoot gĳ, zodat er geen
vrede is voor mĳn ziel. Ik
ben vergeten wat goed is.o

18 En ik blĳf zeggen: „Mĳn uit-
nemendheid is vergaan, en
mĳn verwachting van de
zĳde van Jehovah.”p

� [Za�jin]

19 Gedenk mĳn ellende en mĳn
dakloze toestand,q de al-
sem en de giftige plant.r

20 Zonder mankeren zal uw ziel
[mĳ] gedenken en zich
over mĳ neerbuigen.s

21 Dit zal ik mĳn hart te binnen
brengen.t Daarom zal ik
van een wachtende hou-
ding blĳk geven.u
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	 [Ch
¯
eth]

22 Het zĳn de liefderĳke goedhe-
dena van Jehovah, dat wĳ
niet aan ons eind zĳn ge-
komen,b want zĳn barm-
hartigheden zullen stellig
geen eind nemen.c

23 Ze zĳn elke morgen nieuw.d

Uw getrouwheid is over-
vloedig.e

24 „Jehovah is mĳn deel,”f heeft
mĳn ziel gezegd, „daarom
zal ik van een wachtende
houding jegens hem blĳk
geven.”g


 [T
¯
eth]

25 Goed is Jehovah voor wie op
hem hoopt,h voor de ziel
die hem blĳft zoeken.i

26 Goed is het dat men wacht,j

ja, in stilheid,k op de red-
ding van Jehovah.l

27 Goed is het voor een fysiek
sterke man, dat hĳ het juk
draagt in zĳn jeugd.m

� [J
¯
odh]

28 Laat hĳ eenzaam zitten en
blĳven zwĳgen,n omdat hĳ
hem [iets] heeft opgelegd.o

29 Laat hĳ zĳn mond regelrecht
in het stof steken.p Mis-
schien bestaat er hoop.q

30 Laat hĳ [zĳn] wang bieden, ja,
aan wie hem slaat.r Laat
hĳ een voldoende hoeveel-
heid smaad hebben.s

� [Kaf ]

31 Want niet tot onbepaalde tĳd
zal Jehovah blĳven ver-
stoten.t

32 Want hoewel hĳ droefheid
heeft veroorzaakt,u zal hĳ
ook stellig barmhartigheid
betonen naar de overvloed
van zĳn liefderĳke goed-
heid.v

33 Want niet uit zĳn eigen hart
heeft hĳ gekweld of be-
droeft hĳ de mensenzo-
nen.w

 [La�medh]

34 Dat men alle gevangenen der
aardex onder zĳn voeten
verbrĳzelt,y

35 Dat men het recht van een fy-
siek sterke man voor het
aangezicht van de Aller-
hoogste terzĳde dringt,a

36 Dat men een mens ertoe brengt
in zĳn rechtsgeding krom-
me wegen te bewandelen,
[daarvoor] heeft Jehovah
zelf geen [goedkeurende]
blik gehad.b

� [Mem]

37 Wie nu heeft gezegd dat er
iets moest gebeuren [wan-
neer] Jehovah zelf het be-
vel niet heeft gegeven?c

38 Uit de mond van de Allerhoog-
ste komen niet slechte din-
gen en wat goed is voort.d

39 Hoekan een levendmens zich
aan klagen overgeven,e een
fysiek sterke man wegens
zĳn zonde?f

� [Noen]

40 Laten wĳ toch onze wegen
doorzoeken en doorvor-
sen,g en laten wĳ toch te-
rugkeren, ja, tot Jehovah.h

41 Laten wĳ ons hart te zamen
met [onze] handpalmen
opheffen tot God in de he-
mel:i

42 „Wĳzelf hebben overtredingen
begaan en wĳ hebben ons
weerspannig gedragen.j

Gĳzelf hebt geen verge-
ving geschonken.k

� [Sa�mekh]

43 Gĳ hebt de toegang versperd
met toorn,l en gĳ blĳft ons
achtervolgen.m Gĳ hebt
gedood; gĳ hebt geen me-
dedogen getoond.n

44 Gĳ hebt de toegang tot uzelf
versperd met een wolkge-
vaarte,o opdat het gebed
niet kan doordringen.p
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45 Gĳ maakt ons tot louter uit-
vaagsel en uitschot te mid-
den van de volken.”a

� [Pe’]

46 Tegen ons hebben al onze vĳan-
den hun mond geopend.b

47 Ja, angst en de groeve zĳn ons
deel geworden,c verlaten-
heid en verbreking.d

48 Stromen water blĳven uit mĳn
oog vloeien wegens de
breuk van de dochter van
mĳn volk.e

� [�A�jin]

49 Zelfs mĳn oog is uitgestort en
zal zich niet stilhouden,
zodat er geen rustpozen
zĳn,f

50 Totdat Jehovah vanuit de he-
mel neerblikt en ziet.g

51 Mĳn eigen oog heeft mĳn ziel
gestreng bejegend,h we-
gens al de dochters van
mĳn stad.i

� [Tsa·dh
¯
e�]

52 Mĳn vĳanden hebben beslist
op mĳ gejaagd net als op
een vogel,j zonder enige
reden.k

53 Zĳ hebben mĳn leven in de
kuil tot zwĳgen gebracht,l

en zĳ bleven stenen naar
mĳ werpen.

54 Wateren zĳn over mĳn hoofd
gevloeid.m Ik heb gezegd:
„Ik zal stellig afgesneden
worden!”n

� [Q
¯
of ]

55 Ik heb uw naam uitgeroepen,
o Jehovah, vanuit de on-
derste kuil.o

56 Mĳn stem moet gĳ horen.p

Verberg uw oor niet voor
mĳnverlichting, voor mĳn
hulpgeschreeuw.q

57 Gĳ zĳt genaderd op de dag
dat ik u bleef roepen.r Gĳ
hebt gezegd: „Wees niet
bevreesd.”s

� [R
¯
esj ]

58 Gĳ hebt, o Jehovah, de twist-
zaken van mĳn ziel opge-
nomen.t Gĳ hebt mĳn le-
ven teruggekocht.u

59 Gĳ hebt gezien, o Jehovah,
het onrecht dat mĳ is aan-
gedaan.a O voer toch de
rechtszaak voor mĳ.b

60 Gĳ hebt al hun wraak gezien,
al hun gedachten tegen
mĳ.c

� [Sin of Sjin]

61 Gĳ hebt hun smaad gehoord,
o Jehovah, al hun gedach-
ten tegen mĳ,d

62 De lippen van hen die tegen
mĳ opstaane en hun ge-
fluister tegen mĳ de hele
dag door.f

63 Zie toch zelfs naar hun zitten
en hun opstaan.g Ik ben
het onderwerp van hun
lied.h

� [Taw]

64 Gĳ zult hun een behandeling
teruggeven, o Jehovah,
naar het werk van hun
handen.i

65 Gĳ zult hun onbeschaamd-
heid van hart geven,j uw
vloek over hen.k

66 Gĳ zult in toorn achtervolgen
en hen van onder Jeho-
vah’s hemell verdelgen.m

� [’A�lef ]

4 O hoe dof wordt het glanzen-
de goud, het goede goud!n

O hoeworden de heilige ste-
neno uitgestort aan het bo-
veneinde van alle straten!p

� [B
¯
eth]

2 Wat de kostbare zonen van
S _ion betreft,q zĳ die afge-
wogen werden tegen ge-
louterd goud,

O hoe zĳn zĳ geacht als gro-
te kruiken van aardewerk,
het werk van de handen
van een pottenbakker!r

� [Gi�mel ]

3 Ja, zelfs jakhalzen hebben de
uier geboden. Ze hebben
hun welpen gezoogd.
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De dochter van mĳn volk
wordt wreed,a als struis-
vogels in de wildernis.b

� [Da�leth]

4 De tong van de zuigeling
heeft aan zĳn gehemelte
gekleefd van dorst.c

Kinderen zelf hebben om
brood gevraagd.d Er is
niemand die [het] aan hen
uitdeelt.e

� [He’]

5 Zelfs zĳ die aangename din-
gen aten, zĳn met ontzet-
ting geslagen op de stra-
ten.f

Zelfs zĳ diewerden grootge-
bracht in karmozĳn,g heb-
ben ashopen moeten om-
armen.h

� [Waw]

6 De [straf voorde] dwaling van
de dochter van mĳn volk
wordt ook groter dan de
[straf voor de] zonde van
S _odom,i

Dat als in een ogenblik on-
derstebovenwerd gekeerd,
en waarheen geen han-
den zich [hulpvaardig] uit-
strekten.j

� [Za�jin]

7 Haar naziree
¨
ersk waren rei-

ner dan sneeuw;l zĳ wa-
ren witter dan melk.

Zĳ waren in feite roderm

dan koralen; hun glans
was als de saffier.n

	 [Ch
¯
eth]

8 Hun aanzien is donkerder ge-
worden dan de zwartheid
zelf. Zĳ zĳn niet herkend
op de straten.o

Hun huid is verschrompeld
op hun gebeente.p Ze is
even dor geworden als een
boom.


 [T
¯
eth]

9 Beter af zĳn degenen geble-
ken die vielen door het
zwaardq dan degenen die
vielen door de hongers-
nood,r

Want dezen kwĳnen weg,
doorboord uit gebrek aan
de opbrengst van het open
veld.

� [J
¯
odh]

10 Zelfs de handenvan meedogen-
de vrouwen hebben hun
eigen kinderen gekookt.a

Zĳ zĳn als brood der ver-
troosting voor iemand ge-
worden tĳdens de breuk
van de dochter van mĳn
volk.b

� [Kaf ]

11 Jehovah heeft zĳn woede vol-
trokken.c Hĳ heeft zĳn
brandende toorn uitge-
stort.d

En hĳ ontsteekt een vuur
in S _ion, dat haar grond-
vesten verteert.e

 [La�medh]

12 De koningen der aarde en al de
bewoners van het produc-
tieve land hadden niet ge-
loofdf

Dat de tegenstander en de
vĳand de poorten van Je-
r _uzalem zouden binnen-
komen.g

� [Mem]

13 Wegens de zonden van haar
profeten, de dwalingen van
haar priesters,h

Waren er in haar midden die
het bloed van rechtvaardi-
gen vergoten.i

� [Noen]

14 Zĳ hebben rondgedoold als
blindenj op de straten.k Zĳ
zĳn bezoedeld met bloed,l

Zodat niemand hun kleren
kan aanraken.m

� [Sa�mekh]

15 „Uit deweg! Onrein!”,n hebben
zĳ hun toegeroepen. „Uit
de weg! Uit de weg! Raakt
niet aan!”o

Want zĳ zĳn dakloos gewor-
den.p Ook hebben zĳ rond-
gedoold.q Men heeft onder
de nati

¨
en gezegd: „Zĳ zul-

len niet weer als vreemde-
lingen vertoeven.r
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� [Pe’]

16 Het aangezicht van Jehovah
heeft hen verdeeld.a Hĳ
zal hen niet meer aan-
zien.b

De mensen zullen stellig zelfs
de priesters geen conside-
ratie betonen.c Zĳ zullen
stellig zelfs de grĳsaards
geen gunst betonen.”d

� [�A�jin]

17 Terwĳl wĳ nog zĳn, blĳven onze
ogen tevergeefs smachten
naar hulp voor ons.e

Tĳdens ons rondkĳken heb-
ben wĳ uitgezien naar een
natie die geen redding kan
brengen.f

� [Tsa·dh
¯
e�]

18 Zĳ hebben onze schreden na-
gejaagd,g zodat wĳ niet
op onze openbare pleinen
kunnen lopen.

Ons einde is genaderd. Onze
dagen zĳn ten volle ver-
streken, want ons einde is
gekomen.h

� [Q
¯
of ]

19 Sneller dan de arenden van
de hemel zĳn onze achter-
volgers gebleken.i

Op de bergen hebben zĳ ons
heftig achtervolgd.j In de
wildernis hebben zĳ op ons
geloerd.k

� [R
¯
esj ]

20 Zelfs de ademvan onze neusga-
ten,l de gezalfde van Jeho-
vah,m is gevangen in hun
grote kuil,n

Degene van wie wĳ hebben
gezegd: „In zĳn schaduwo

zullen wĳ onder de nati
¨
en

leven.”p

� [Sin]

21 Heb uitbundige vreugde en
verheug u,q o dochter van

_Edom,r gĳ die woont in
het land Uz.s

Ook aan u zal de beker wor-
den doorgegeven.t Gĳ zult
dronken worden en u in
naaktheid vertonen.u

� [Taw]

22 Uw dwaling, o dochter van
S _ion, is ten einde.a Hĳ zal u
niet weer in ballingschap
voeren.b

Hĳ heeft zĳn aandacht op uw
dwaling gericht, o doch-
ter van _Edom. Hĳ heeft
uw zonden blootgelegd.c

5 Gedenk, o Jehovah, wat er met
ons is gebeurd.d Kĳk toch
en zie onze smaad.e

2 Ons eigen erfelĳke bezit is
overgegaan aan vreemden,
onze huizen aan buitenlan-
ders.f

3 Wĳ zĳn louter wezen gewor-
den zonder vader.g Onze
moeders zĳn als wedu-
wen.h

4 Voor geld hebben wĳ ons eigen
water moeten drinken.i

Voor een prĳs bekomen
wĳ ons eigen hout.

5 Dicht op onze hals zĳnwĳ ach-
tervolgd.j Wĳ zĳn afge-
mat. Geen rust heeft men
ons gelaten.k

6 Eg _yptel hebben wĳ de hand
gegeven;m Ass _yri

¨
e,n om

verzadigd te worden met
brood.

7 Onze voorvaders zĳn het die
gezondigd hebben.o Zĳ zĳn
niet meer. Wat ons be-
treft, het zĳn hun dwalin-
gen die wĳ hebben moe-
ten dragen.p

8 Louter knechten hebben over
ons geheerst.q Er is nie-
mand die ons uit hun hand
rukt.r

9 Met gevaar voor onze ziel ha-
len wĳ ons brood binnen,s

wegens het zwaard van de
wildernis.

10 Zelfs onze huid is heet gewor-
den net als een oven, we-
gens de smarten van de
honger.t
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1 Nu geschiedde het in het
dertigste jaar, in de vierde

[maand], op de vĳfde [dag] van
de maand, terwĳl ik te midden
van de ballingena aan de rivier de
K _ebar was,b dat de hemel werd
geopendc en ik vervolgens visioe-
nen van God zag.d 2 Op de vĳf-
de [dag] van de maand, dat wil
zeggen [in] het vĳfde jaar van
de ballingschap van koning J _oja-
chin,e 3 kwam het woord van
Jehovahf uitdrukkelĳk tot Ez _e-
chi

¨
el,g de zoon van B _uzi, de pries-

ter, in het land van de Chaldee
¨
enh

aan de rivier de K _ebar, en op hem
kwam op die plaats de hand van
Jehovah.i

4 Toen zag ik, en zie! een storm-
achtige windj kwam uit het noor-
den, een groot wolkgevaartek en
flikkerend vuur,l en het had een
glans rondom, en uit het midden

ervan was iets als de aanblik van
elektrum, midden uit het vuur.a

5 En uit het midden ervan was
wat geleek op vier levende schep-
selen,b en zo zagen zĳ eruit: zĳ
hadden de gelĳkenis van de aard-
se mens. 6 En [elk]een had vier
gezichten,c en [elk]een van hen
vier vleugels.d 7 En hun voeten
waren rechte voeten, en de zool
van hun voeten was als de voet-
zool van een kalf;e en ze glansden
als met de gloed van gepolĳst ko-
per.f 8 En er waren mensenhan-
den onder hun vleugels aan hun
vier zĳden,g en die vier hadden
hun gezichten en hun vleugels.h

9 Hun vleugels waren met elkaar
verbonden. Zĳ wendden zich niet

2e kolom a Ez 8:2; b Ez 10:9; Opb 4:6; c Ez

10:14; d Jes 6:2; Ez 10:21; Opb 4:8; e Le 11:3;

f Da 10:6; Opb 1:15; g Jes 6:6; Ez 10:8; h Ez

10:21.
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11 De vrouwen in S _ion hebben
zĳ vernederd,a de maag-
den in de stedenvan J _uda.

12 Ja, vorsten zĳn slechts aan
hun hand opgehangen.b

Zelfs het aangezicht van
grĳsaards heeft men niet
ge

¨
eerd.c

13 Zelfs jonge mannen hebben,
ja, een handmolen opge-
heven,d en onder het hout
zĳn louter knapen gestrui-
keld.e

14 Ja, de grĳsaards zĳn zelfs niet
meer in de poort,f de jonge
mannen niet meer bĳ hun
instrumentale muziek.g

15 De uitbundige vreugde van
ons hart is verdwenen. Ons
dansen is in louter rouw
veranderd.h

16 De kroon van ons hoofd is ge-
vallen.i Wee ons nu, want
wĳ hebben gezondigd!j

17 Hierom is ons hart ziek gewor-
den.k Wegens deze dingen

zĳn onze ogen dof gewor-
den,a

18 Wegens S _ions berg, die woest
en verlaten ligt;b ja, vos-
sen hebben erop gelopen.c

19 Wat u betreft, o Jehovah, tot
onbepaalde tĳd zult gĳ ze-
telen.d Uw troon is van ge-
slacht tot geslacht.e

20 Waarom is het dat gĳ ons voor
altĳd vergeet,f dat gĳ ons
verlaat tot in lengte van
dagen?g

21 Breng ons terug,h o Jehovah, tot
uzelf, en wĳ zullen prompt
terugkomen. Breng nieuwe
dagen voor ons zoals wel-
eer.i

22 Maar gĳ hebt ons beslist ver-
worpen.j Gĳ zĳt zeer ver-
ontwaardigd op ons ge-
weest.k
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wanneer zĳ gingen; zĳ gingen elk
steeds recht vooruit.a

10 En wat de gelĳkenis van
hun gezichten aangaat, die vier
hadden een mensengezichtb met
een leeuwengezichtc rechts,d en
die vier hadden een stierenge-
zichte links;f die vier hadden ook
een arendsgezicht.g 11 Zo wa-
ren hun gezichten. En hun vleu-
gelsh waren naar boven uitge-
spreid. Elk had er twee die met
elkaar verbonden waren, en twee
bedekten hun lichaam.i

12 En zĳ gingen elk steeds
recht vooruit.j Overal waarheen
de geest geneigd was te gaan,
daarheen gingen zĳ telkens.k Zĳ
wendden zich niet bĳ het gaan.l

13 En wat de gelĳkenis van de
levende schepselen betreft, hun
aanblik was gelĳk brandende ko-
len vuur.m Iets dat eruitzag als
fakkelsn bewoog heen en weer
tussen de levende schepselen,
en het vuur was helder, en uit
het vuur kwam bliksem te voor-
schĳn.o 14 En van de zĳde van
de levende schepselen was er een
uitgaan en een terugkeren zoals
de bliksem zich laat aanzien.p

15 Terwĳl ik de levende schep-
selen bleef zien, ziedaar! er was
´
e

´
en wiel op de aarde naast de le-

vende schepselen,q bĳ de vier ge-
zichten van elk.r 16 Wat de aan-
blik van de wielens en hun bouw
betreft, die was als de gloed van
chrysoliet;t en die vier hadden
´
e

´
en gelĳkenis. En hun aanblik en

hun bouw waren net alsof er zich
een wiel midden in een wiel be-
vond.u 17 Wanneer ze gingen,
dan gingen ze steeds op hun vier
respectieve zĳden.v Ze wendden
zich niet in een andere richting
wanneer ze gingen.w 18 Enwat
hun velgen aangaat, ze hadden
zulk een hoogte dat ze bevreesd-
heid wekten; en hun velgen wa-
ren vol ogen rondom, alle vier.x

19 En als de levende schepse-
len gingen, gingen telkens ook de
wielen naast hen, en als de leven-
de schepselen van de aarde wer-

den opgeheven, werden dewielen
telkens opgeheven.a 20 Overal
waarheen de geest geneigd was
te gaan, gingen zĳ telkens, daar
de geest [geneigd was] daarheen
te gaan; en de wielen zelf wer-
den vlak naast hen telkens opge-
heven, want de geest van het le-
vende schepsel was in de wielen.
21 Wanneer zĳ gingen, dan gin-
gen ook deze; en wanneer zĳ stil-
stonden, dan stonden ook deze
stil; en als zĳ van de aarde wer-
den opgeheven, werden dewielen
vlak naast hen telkens opgehe-
ven, want de geest van het leven-
de schepsel was in de wielen.b

22 En boven de hoofden van de
levende schepselen was wat ge-
leek op een uitspanselc gelĳk het
geglinster van ontzagwekkend ĳs,
uitgestrekt boven over hun hoof-
den.d 23 En onder het uitspan-
sel waren hun vleugels recht, de
een aan de ander. Elk had twee
vleugels die aan deze zĳde bedek-
ten en elk had er twee welke aan
die zĳde hun lichaam bedekten.
24 En ik kreeg het geluidvan hun
vleugels te horen, een geluid ge-
lĳk dat vanuitgestrekte wateren,e

gelĳk het geluid van de Almachti-
ge, wanneer zĳ gingen, het geluid
van een tumult,f gelĳk het geluid
van een legerkamp.g Wanneer zĳ
stilstonden, lieten zĳ steeds hun
vleugels neerhangen.

25 En er klonk een stem bo-
ven het uitspansel dat boven hun
hoofd was. (Wanneer zĳ stilston-
den, lieten zĳ steeds hun vleu-
gels neerhangen.) 26 En boven
het uitspansel dat boven hun
hoofd was, was iets dat eruit-
zag als saffiersteen,h iets dat ge-
leek op een troon.i En op datge-
ne wat op de troon geleek, was
iets dat geleek op iemand die er-
uitzag als een aardse mens erop,j

erbovenop. 27 En ik kreeg iets
te zien gelĳk de gloed van elek-
trum,k gelĳk de aanblik van vuur
rondom daarbinnen,l vanaf wat
eruitzag als zĳn heupen en op-
waarts; en vanaf wat eruitzag
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als zĳn heupen en neerwaarts
zag ik iets dat eruitzag als vuur,
en hĳ had een glans rondom.
28 Er was iets dat eruitzag als
de booga die in een wolkgevaar-
te verschĳnt op de dag van een
stortregen. Zowas hetgeen eruit-
zag als de glans die er rondom
was. Het was hetgeen eruitzag
als de gelĳkenis van de heerlĳk-
heid van Jehovah.b Toen ik [dat]
te zien kreeg, viel ik terstond
op mĳn aangezicht,c en ik hoor-
de voorts de stemvan iemand die
sprak.

2 Hĳ dan zei tot mĳ: „Mensen-
zoon,d ga op uw voeten staan

opdat ik met u kan spreken.”e

2 Toen kwam er geest in mĳ zo-
dra hĳ tot mĳ sprak,f en deze
deed mĳ ten slotte op mĳn voe-
ten staan opdat ik Degene die tot
mĳ sprak, zou horen.g

3 En vervolgens zei hĳ tot mĳ:
„Mensenzoon, ik zend u tot de zo-
nen van _Isra

¨
el,h tot weerspanni-

ge nati
¨
en die weerspannig zĳn ge-

weest tegen mĳ.i Zĳzelf en hun
voorvaders hebben overtredingen
tegen mĳ begaan tot op deze zelf-
de dag.j 4 En de zonen onbe-
schaamdvan gezichtk en hard van
hartl — ik zend u tot hen, en gĳ
moet tot hen zeggen: ’Dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah ge-
zegd.’ 5 En wat hen aangaat, of
zĳ zullen horenm of [het] zullen la-
tenn — want zĳ zĳn eenweerspan-
nig huiso — zĳ zullen stellig ook
weten dat een profeet zich in hun
midden heeft bevonden.p

6 En gĳ, o mensenzoon, wees
niet bevreesd voor hen;q en wees
niet bevreesd voor hun woorden,
want er zĳn verstoktenr en din-
gen die u steken,s en onder schor-
pioenent woont gĳ. Wees niet be-
vreesdvoor hunwoordenu enwees
niet met verschrikking geslagen
voor hun aangezicht,v want zĳ zĳn
een weerspannig huis.w 7 En gĳ
moet mĳn woorden tot hen spre-
ken, ongeacht of zĳ horen dan wel
[het] laten, want zĳ zĳn een en al
weerspannigheid.x

8 En gĳ, o mensenzoon, hoor
wat ik tot u spreek. Word niet
weerspannig gelĳk het weerspan-
nige huis.a Open uw mond en eet
wat ik u geef.”b

9 Toen zag ik, en zie! een hand
werd naar mĳ uitgestoken,c en
zie! daarin was een boekrol.d

10 En geleidelĳk spreidde hĳ die
v

´
o

´
or mĳ uit, en ze was van vo-

ren envan achteren beschreven;e

en er waren klaagliederen op ge-
schreven en gezucht en gewee-
klaag.f

3 Hĳ dan zei tot mĳ: „Mensen-
zoon, wat gĳ vindt, eet [dat].

Eet deze rolg en ga, spreek tot het
huis van _Isra

¨
el.”

2 Ik opende dus mĳn mond en
hĳ liet mĳ geleidelĳk deze rol
eten.h 3 Voorts zei hĳ tot mĳ:
„Mensenzoon, gĳ dient uw eigen
buik te doen eten, opdat gĳ zelfs
uw ingewanden moogt vullen met
deze rol, die ik u geef.” En ik ging
ze eten en ze werd in mĳn mond
als honing zo zoet.i

4 En hĳ zei verder tot mĳ:
„Mensenzoon, ga, begeef u onder
het huisj van _Isra

¨
el, en gĳ moet

met mĳn woorden tot hen spre-
ken. 5 Want niet tot een volk
dat onbegrĳpelĳk van taalk of
zwaar van tong is,l wordt gĳ ge-
zonden, [maar] tot het huis van

_Isra
¨
el, 6 niet tot talrĳke vol-

ken onbegrĳpelĳk van taal of
zwaar van tong, wier woorden gĳ
niet [met begrip] kunt horen.m In-
dien het tot hen was dat ik u had
gezonden, zouden juist zĳ naar u
luisteren.n 7 Maar wat het huis
van _Isra

¨
el aangaat, zĳ zullen niet

naar u willen luisteren, want zĳ
willen niet naar mĳ luisteren;o

want allen van het huis van _Isra
¨
el

zĳn hard van hoofd en hard van
hart.p 8 Zie! Ik heb uw aange-
zicht precies zo hard gemaakt als
hun aangezichtq en uw voorhoofd
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precies zo hard als hun voor-
hoofd.a 9 Als een diamant, har-
der dan vuursteen,b heb ik uw
voorhoofd gemaakt. Gĳ moet niet
bevreesd voor hen zĳn,c en gĳ
moet niet met verschrikking ge-
slagen zĳn voor hun aangezicht,d

want zĳ zĳn een weerspannig
huis.”e

10 En vervolgens zei hĳ tot mĳ:
„Mensenzoon, al mĳn woorden die
ik tot u zal spreken, neem [die] in
uw hart opf en hoor met uw eigen
oren. 11 En ga, begeef u onder
de ballingen,g onder de zonen van
uw volk, en gĳ moet tot hen spre-
ken en tot hen zeggen: ’Dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah ge-
zegd’, ongeacht of zĳ horen dan
wel [het] laten.”h

12 En een geest voerde mĳ nu
meei en vervolgens hoorde ik ach-
ter mĳ het geluid van een groot
geruis:j „Gezegend zĳ de heer-
lĳkheid van Jehovah vanaf zĳn
plaats.”k 13 En er was het ge-
luidvan de vleugels van de leven-
de schepselen die elkaar dicht
raakten,l en het geluid van de wie-
len vlak naast hen,m en het ge-
luid van een groot geruis. 14 En
[de] geest voerde mĳ meen en nam
mĳ voorts weg, zodat ik heenging,
verbitterd in de woede van mĳn
geest, en de hand van Jehovah op
mĳ was sterk.o 15 Zo begaf ik
mĳ onder de ballingen in Tel-Ab _ib,
die aan de rivier de K _ebarp woon-
den,q en ik ging wonen waar zĳ
woonden; en ik bleef daar zeven
dagen lang wonen, ontzet te mid-
den van hen.r

16 Het geschiedde dan na ver-
loop van zeven dagen dat het
woordvan Jehovahvoorts tot mĳ
kwam, dat luidde:

17 „Mensenzoon, tot eenwach-
ter heb ik u gemaakt voor het huis
van _Isra

¨
el,s en gĳ moet uit mĳn

mondeenwoord horen en gĳ moet
hen namens mĳ waarschuwen.t

18 Wanneer ik tot een goddelo-
ze zeg: ’Gĳ zult beslist sterven’,u

en gĳ hem niet werkelĳk waar-
schuwt en niet werkelĳk spreekt

ten einde de goddeloze voor zĳn
goddeloze weg te waarschuwen
om hem in het leven te houden,a

zal hĳ, daar hĳ goddeloos is, in zĳn
dwaling sterven,b maar zĳn bloed
zal ik van uw eigen hand terug-
eisen.c 19 Maar wat u betreft,
ingeval gĳ een goddeloze hebt ge-
waarschuwdd en hĳ zich niet wer-
kelĳk afkeert van zĳn goddeloos-
heid en van zĳn goddeloze weg,
zal hĳzelf wegens zĳn dwaling
sterven;e maar wat u aangaat, gĳ
zult uw eigen ziel bevrĳd heb-
ben.f 20 En wanneer een recht-
vaardige zich afkeert van zĳn
rechtvaardigheidg en werkelĳk
onrecht doet en ik een struikel-
blok voor zĳn aangezicht moet
leggen,h zal hĳzelf sterven omdat
gĳ hem niet gewaarschuwd hebt.
Wegens zĳn zonde zal hĳ ster-
ven,i en zĳn rechtvaardige daden
die hĳ gedaan heeft, zullen niet
gedacht worden,j maar zĳn bloed
zal ik van uw eigen hand terug-
eisen.k 21 En wat u betreft, in-
geval gĳ een rechtvaardige hebt
gewaarschuwd dat de rechtvaar-
dige niet dient te zondigen,l en
hĳzelf werkelĳk niet zondigt, zal
hĳ zonder mankeren blĳven leven
omdat hĳ gewaarschuwd werd,m

en gĳzelf zult uweigen ziel bevrĳd
hebben.”n

22 En de hand van Jehovah
kwam daar op mĳ en hĳ zei ver-
volgens tot mĳ: „Sta op, ga uit
naar de valleivlakte,o en daar zal
ik met u spreken.” 23 Dus stond
ik op en ging uit naar de val-
leivlakte, en zie! de heerlĳkheid
van Jehovah stond daar,p gelĳk de
heerlĳkheid die ik aan de rivier de
K _ebar had gezien,q waarop ik op
mĳn aangezicht viel.r 24 Toen
kwam er geest in mĳs en deed mĳ
op mĳn voeten staan,t en voorts
sprak hĳ met mĳ en zei tot mĳ:

„Kom, sluit u op in uw huis.
25 En gĳ, o mensenzoon, zie! zĳ
zullen u stellig koorden aanleg-
gen en u ermee binden zodat gĳ
niet kunt uitgaan onder hen.u

26 En zelfs uw tong wil ik aan
uw gehemelte doen kleven,v en
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gĳ zult stellig stom worden,a en
gĳ zult voor hen geen man wor-
den die terechtwĳzing toedient,b

want zĳ zĳn een weerspannigc

huis. 27 En wanneer ik met u
spreek, zal ik uw mond openen,
en gĳ moet tot hen zeggen:d ’Dit
heeft de Soevereine Heer Jeho-
vah gezegd.’ Wie hoort, hore,e en
wie [het] laat, late [het], want zĳ
zĳn een weerspannig huis.f

4 En gĳ, o mensenzoon, neemu
een baksteen, en gĳ moet die

v
´
o

´
or u leggen en er een stad in

griffen, ja, Jer _uzalem.g 2 En gĳ
moet er het beleg voor slaanh en
er een belegeringswal tegen bou-
weni en er een belegeringsdam
tegen opwerpenj en er legerkam-
pen tegen opstellen en er rondom
stormrammen tegen oprichten.k

3 En wat u betreft, neem u een
ĳzeren bakplaat, en gĳ moet die
als een ĳzeren muur tussen u en
de stad stellen en gĳ moet uw ge-
zicht er onafgebroken tegen rich-
ten, en ze moet in een staat van
beleg komen en gĳ moet ze bele-
geren. Het is een teken voor het
huis van _Isra

¨
el.l

4 En wat u betreft, ga op uw
linkerzĳde liggen, en gĳ moet
de dwaling van het huis van _Is-
ra

¨
el erop leggen.m Naar het ge-

tal der dagen dat gĳ erop zult lig-
gen, zult gĳ hun dwaling dragen.
5 En ikzelf moet u de jaren van
hun dwaling gevenn naar het aan-
tal van driehonderd negentig da-
gen,o en gĳ moet de dwaling van
het huis van _Isra

¨
el dragen. 6 En

gĳ moet ze voleindigen.

En gĳ moet in het tweede geval
op uw rechterzĳde gaan liggen,
en gĳ moet de dwaling van het
huis van J _uda veertig dagen dra-
gen.p Een dag voor een jaar, een
dag voor een jaar, dat heb ik u ge-
geven.q 7 En op de belegering
van Jer _uzalem zult gĳ uw gezicht
onafgebroken richten,r met uw
armontbloot, en gĳ moet ertegen
profeteren.

8 En zie! ik wil u koordens aan-
leggen opdat gĳ u niet van uw

ene zĳde op uw andere zĳde kunt
keren, totdat gĳ de dagen van uw
belegering voleindigd zult heb-
ben.

9 En wat u aangaat, neem u
tarwea en gerst en tuinbonenb en
linzenc en gierst en spelt,d en gĳ
moet ze in

´
e

´
en gebruiksvoorwerp

doen en ze tot brood voor u ma-
ken, naar het getal van de da-
gen dat gĳ op uw zĳde ligt; drie-
honderd negentig dagen zult gĳ
het eten.e 10 Enuwvoedsel dat
gĳ zult eten, zal naar het gewicht
zĳn — twintig sikkelen per dag.f

Van tĳd tot tĳd zult gĳ het eten.

11 Enwater zult gĳ slechts naar
de maat drinken, het zesde deel
van een hin. Van tĳd tot tĳd zult
gĳ drinken.

12 En als een ronde gerste-
koekg zult gĳ het eten; enwat dat
betreft, op drekkoeken van de
uitwerpselenh van mensen zult
gĳ hem voor hun ogen bakken.”
13 Vervolgens zei Jehovah: „Zo
zullen de zonen van _Isra

¨
el hun

brood onreini eten onder de na-
ti

¨
en waarheen ik hen zal verdrĳ-

ven.”j

14 Ik dan zei: „Ach, o Soeverei-
ne Heer Jehovah! Zie! Mĳn ziel
is niet verontreinigd;k noch een
[reeds] dood lichaam noch een
verscheurd dier heb ik gegeten
van mĳn jeugd afl zelfs tot nu
toe, en in mĳn mond is geen be-
dorven vlees gekomen.”m

15 Bĳgevolg zei hĳ tot mĳ: „Zie,
ik heb u rundermest gegeven in
plaats van de drekkoeken van
mensen, en gĳ moet uwbrooderop
bereiden.” 16 En hĳ zei verder
tot mĳ: „Mensenzoon, zie, ik breek
de staven waaromheen ringvormi-
ge broden gestoken zĳn,n in Je-
r _uzalem, en zĳ zullen brood moe-
ten eten naar het gewicht en met
angstige bezorgdheid,o en naar
de maat en vol huivering zullen
zĳ zelfs water drinken,p 17 op-
dat zĳ aan brood en water gebrek
hebben en zĳ elkaar ontzet aan-
kĳken en wegrotten in hun dwa-
ling.q
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5 En wat u betreft, o mensen-
zoon, neem u een scherp

zwaard. Als een barbiersscheer-
mes zult gĳ het u nemen, en gĳ
moet het over uw hoofd en over
uw baard laten gaan,a en gĳ moet
u een weegschaal nemen en [het
haar] in parten delen. 2 Een
derde deel zult gĳ verbranden, ja,
in het vuur midden in de stad zo-
dra de dagen van de belegering
ten volle verstreken zĳn.b En gĳ
moet een ander derde deel ne-
men. Gĳ zult [het] rondom haar
met het zwaard slaan,c en het
[laatste] derde deel zult gĳ in de
wind verstrooien, en een zwaard
zal ik achter hen trekken.d

3 En gĳ moet daarvan weinige
in getal nemen en ze in uw slip-
pen wikkelen.e 4 En andere er-
van zult gĳ nemen en gĳ moet ze
midden in het vuur werpen en ze
in het vuur tot as verbranden. Van
´
e

´
en zal een vuur uitgaan naar het

gehele huis van _Isra
¨
el.f

5 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Dit is Jer _uza-
lem. Te midden van de nati

¨
en

heb ik haar gesteld, met landen
rondom haar. 6 En ze ging zich
weerspannig gedragen tegen mĳn
rechterlĳke beslissingen, in god-
deloosheid meer dan de nati

¨
en,g en

tegen mĳn inzettingen meer dan
de landen die rondom haar zĳn,
want mĳn rechterlĳke beslissin-
gen hebben zĳ verworpen en, wat
mĳn inzettingen betreft, zĳ heb-
ben er niet in gewandeld.’h

7 Daarom, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: ’Om-
dat gĳlieden onstuimiger waarti

dan de nati
¨
en die rondom U zĳn

— in mĳn inzettingen hebt GIJ

niet gewandeld en mĳn rechter-
lĳke beslissingen hebt GIJ niet
volbracht;j maar naar de rechter-
lĳke beslissingen van de nati

¨
en

die rondomU zĳn, hebt GIJ gehan-
deld, niet waar?k — 8 daarom,
dit heeft de Soevereine Heer Je-
hovah gezegd: „Zie, ik ben tegen
u, [o stad,] ja ik,l en ik wil in uw
midden rechterlĳke beslissingen
voltrekken voor de ogen van de

nati
¨
en.a 9 En ik wil in u doen

wat ik niet gedaan heb en wat ik
niet meer zo zal doen wegens al
uw verfoeilĳkheden.b

10 Daarom zullen vaders zelfs
zonen eten in uw midden,c en zo-
nen zullen zelfs hun vaders eten,
en ik wil aan u strafgerichten
voltrekken en al wat er van u
overblĳft, naar elke wind ver-
strooien.” ’d

11 ’Daarom, zo waar ik leef,’
is de uitspraak van de Soeverei-
ne Heer Jehovah, ’voorzeker, om-
dat het mĳn heiligdom was dat
gĳ verontreinigd hebt met al uw
walgelĳkhedene en met al uw ver-
foeilĳkheden,f ben ikzelf ook De-
gene die [u] zal verminderen,g en
mĳn oog zal geen leed gevoelenh

en ikzelf zal ook stellig geen mede-
dogen tonen.i 12 Een derde deel
van u — door de pestilentie zul-
len zĳ sterven,j en door hongers-
nood zullen zĳ aan hun eind ko-
men te midden van u.k En nog een
derde deel — door het zwaard zul-
len zĳ rondom u vallen. En het
[laatste] derde deel zal ik zelfs
naar elke wind verstrooien,l en
een zwaard zal ik achter hen trek-
ken.m 13 En mĳn toorn zal stel-
lig tot voltooiing komenn en ik wil
mĳn woede op hen koeleno en mĳ-
zelf troosten;p en zĳ zullen moe-
ten weten dat ikzelf, Jehovah, heb
gesproken in mĳn staan op exclu-
sieve toewĳding,q wanneer ik mĳn
woede tot voltooiing doe komen
over hen.

14 En ik zal u maken tot een
verwoeste plaats en een smaadon-
der de nati

¨
en die rondom u zĳn,

voor de ogen van elke voorbĳgan-
ger.r 15 En gĳ moet een smaad
wordens en een voorwerp van
schimpwoorden,t een waarschu-
wend voorbeeldu en een afgrĳzen
voor de nati

¨
en die rondom u zĳn,

wanneer ik aan u strafgerichten
voltrek in toorn en inwoede en in
woedende terechtwĳzingen.v Ik-
zelf, Jehovah, heb gesproken.

s Ps 79:4; Jer 24:9; Klg 2:15; t Klg 3:62; u 1Kor
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16 Wanneer ik de schadelĳke
pĳlenvan de hongersnoodop hen
afzend,a die ten verderve moeten
blĳken te zĳn, [pĳlen] die ik zal
zenden om ulieden te verderven,b

zal ik zelfs de hongersnood over
ulieden vermeerderen, en ik wil
UW staven waaromheen ringvor-
mige broden gestoken zĳn, ver-
breken.c 17 En ik wil op ulieden
afzenden hongersnood en schade-
lĳke wilde dieren,d en ze moeten
u van kinderen beroven, en ook
pestilentiee en bloedf zullen onder
u rondgaan, en een zwaard zal ik
over u brengen.g Ikzelf, Jehovah,
heb gesproken.’ ”

6 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luid-

de: 2 „Mensenzoon, richt uw
aangezicht naar de bergen van

_Isra
¨
el en profeteerh ertegen.i

3 En gĳ moet zeggen: ’O bergen
van _Isra

¨
el, hoort het woord van

de Soevereine Heer Jehovah:j Dit
heeft de Soevereine Heer Jeho-
vah gezegd tot de bergen en tot
de heuvels,k tot de stroombeddin-
gen en tot de dalen: „Hier ben ik!
Ik breng een zwaard over U en ik
zal stellig UW hoge plaatsen ver-
nietigen.l 4 EnUWaltaren moe-
ten woest gelegd wordenm en UW

reukwerktafels moeten verbro-
ken worden, en ik wil UW versla-
genen voor UW drekgoden doen
vallen.n 5 En ik wil de lĳken van
de zonenvan _Isra

¨
el voor hun drek-

goden leggen, en ik wil UW beende-
ren rondom UW altaren strooien.o

6 Overal waar GIJ woont,p zullen
zelfs de steden verwoest wordenq

en de hoge plaatsen zelf zullen
woest en verlaten worden, opdat
ze verwoest liggenr en UW alta-
ren woest en verlaten liggen en
werkelĳk verbroken wordens en
UWdrekgoden werkelĳk verdwĳ-
nent en UWreukwerktafels omge-
houwenu en UW werken uitgewist
worden. 7 En de verslagene zal
stellig temiddenvanU vallen,v en
GIJ zult moeten weten dat ik Je-
hovah ben.w

8 En wanneer het gebeurt, wil
ik U als overblĳfsel degenen laten
die aan het zwaard ontkomen on-
der de nati

¨
en, wanneer GIJ wordt

verstrooid over de landen.a 9 En
UW ontkomenen zullen mĳ stellig
gedenken onder de nati

¨
en waar-

heen zĳ gevankelĳk weggevoerd
zullen zĳn,b want ik ben gebro-
ken wegens hun hoererende hart,
dat zich van mĳ heeft afgekeerd,c

en wegens hun ogen, die in hoere-
rĳ hun drekgoden achternagaan;d

en zĳ zullen stellig een walging in
hun aangezicht voelen wegens de
slechte dingen die zĳ hebben ge-
daan in al hun verfoeilĳkheden.e

10 En zĳ zullen moeten weten dat
ik Jehovah ben; niet tevergeefs
heb ik erover gesprokenf hun deze
rampspoed aan te doen.” ’g

11 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Klap in uw han-
denh en stamp met uw voet, en
zeg: „Ach!” wegens alle slechte
verfoeilĳkheden van het huis van
_Isra

¨
el,i want door het zwaard,j

door de hongersnoodk en door
de pestilentie zullen zĳ vallen.l

12 Wat degene betreft die ver
weg is,m door de pestilentie zal hĳ
sterven; en wat degene aangaat
die dichtbĳ is, door het zwaard
zal hĳ vallen; en wat degene be-
treft die overgebleven is en die
veilig bewaard is, door de hongers-
nood zal hĳ sterven, en ik wil mĳn
woede tegen hen tot voltooiing
brengen.n 13 En gĳlieden zult
moetenweten dat ik Jehovah ben,o

wanneer hun verslagenen te mid-
den van hun drekgoden komen te
liggen,p rondom hun altaren,q op
elke hoge heuvel,r op alle toppen
van de bergens en onder elke lom-
merrĳke boomt en onder elkewĳd-
vertakte grote boom,u de plaats
waar zĳ een rustig stemmende
geur hebben geofferd aan al hun
drekgoden.v 14 En ik wil mĳn
hand tegen hen uitstrekkenw en
het land tot een verlaten woes-
tenĳ maken, ja, een verwoesting
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erger dan de wildernis in de rich-
ting van D _ibla, overal waar zĳ wo-
nen. En zĳ zullen moeten weten
dat ik Jehovah ben.’ ”

7 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luid-

de: 2 „En wat u betreft, o men-
senzoon, dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd tot de grond
van _Isra

¨
el: ’Een einde, het einde,

is gekomen over de vier uiteinden
van het land.a 3 Nu is het einde
over u,b en ik moet mĳn toorn te-
gen u zenden en ik wil u richten
naar uw wegenc en al uw verfoei-
lĳkheden over u brengen. 4 En
mĳn oog zal geen leed over u ge-
voelen,d noch wil ik mededogen
voelen, want over u zal ik uw
eigen wegen brengen, en te mid-
den van u zullen uw eigen ver-
foeilĳkheden blĳken te zĳn;e en
gĳlieden zult moeten weten dat
ik Jehovah ben.’f

5 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Een rampspoed,
een unieke rampspoed, zie! hĳ
komt.g 6 Ja, een einde moet er
komen.h Het einde moet komen;
het moet voor u ontwaken. Zie!
Het komt.i 7 Dekrans moet tot
u komen, o bewoner van het land,
de tĳd moet komen, de dag is
nabĳ.j Er is verwarring, en niet
het gejuich van de bergen.

8 Nu zal ik binnenkort mĳn
woede over u uitstorten,k en ik
wil mĳn toorn tegen u tot vol-
tooiing brengen,l en ik wil u rich-
ten naar uw wegenm en al uw
verfoeilĳkheden over u brengen.
9 Ook zal mĳn oog geen leed ge-
voelen,n noch zal ik mededogen
voelen.o Naar uw wegen zal ik
[het] over uzelf brengen, en uw
eigen verfoeilĳkheden zullen re-
gelrecht in uw midden blĳken
te zĳn;p en gĳlieden zult moeten
weten dat ik, Jehovah, het ben
die de slag toebrengt.q

10 Zie! De dag! Zie! Het komt.r

De krans is uitgelopen.s De staf
heeft gebloeid.t Overmoed is uit-
gesproten.u 11 Het geweld zelf
is opgeschoten tot een staf van
goddeloosheid.v Het spruit niet

uit hen voort, noch spruit het uit
hun rĳkdom voort; en het spruit
niet uit henzelf voort, noch is
er enige uitnemendheid in hen.
12 De tĳd moet komen, de dag
moet aanbreken. Wat de koper
betreft, laat hĳ zich niet verheu-
gen;a en wat de verkoper aangaat,
laat hĳ niet gaan treuren, want er
rust brandende toorn op de gehele
menigte ervan. 13 Want tot het-
geen verkocht werd, zal de ver-
koper zelf niet terugkeren, terwĳl
hun leven nog onder de levenden
is; want het visioen is voor de ge-
hele menigte ervan. Niemand zal
terugkeren, en door zĳn eigen
dwaling zal een ieder van hen
zich niet in het bezit stellen van
zĳn eigen leven.

14 Zĳ hebben op de trompet ge-
blazenb en iedereen heeft zich ge-
reedgemaakt, maar er is niemand
die ten strĳde trekt, want mĳn
brandende toorn rust op de gehele
menigte ervan.c 15 Het zwaardd

is buiten en de pestilentie en de
hongersnood zĳn binnen.e Al wie
in het veld is, door het zwaard
zal hĳ sterven, en al wie in de
stad zĳn, de hongersnood en de
pestilentie zelf zullen hen ver-
slinden.f 16 En hun ontkome-
nen zullen stellig ontkomeng en
op de bergen worden gelĳk de
duiven van de dalen,h die alle
kreunen, elk in zĳn eigen dwa-
ling. 17 Wat alle handen aan-
gaat, ze blĳven verslappen;i en
wat alle knie

¨
en betreft, ze blĳ-

ven druipen van water.j 18 En
zĳ hebben zich omgord met zak-
ken,k en siddering heeft hen be-
dekt;l en op alle gezichten is er
schaamtem en op al hun hoofden
is er kaalheid.n

19 Op de straten zullen zĳ zelfs
hun zilver werpen, en iets af-
schuwelĳks zal hun eigen goud
worden. Noch hun zilver noch
hun goud zal hen kunnen bevrĳ-
den op de dag van Jehovah’s ver-
bolgenheid.o Hun ziel zullen zĳ
niet verzadigen en hun ingewan-
den zullen zĳ niet vullen, want
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het is een struikelblok geworden
dat hun dwaling veroorzaakt.a

20 En het sieraad dat iemand tot
versiering strekt — men heeft
het gesteld als reden tot trots;
en hun verfoeilĳke beelden,b hun
walgelĳkheden,c hebben zĳ ervan
gemaakt. Daarom wil ik het voor
hen tot iets afschuwelĳks maken.d

21 En ik wil het in de hand van
de vreemden geven als roofgoed
en aan de goddelozen der aarde als
buit,e en zĳ zullen het stellig ont-
wĳden.

22 En ik zal mĳn aangezicht
van hen moeten afkeren,f en zĳ
zullen werkelĳk mĳn verborgen
plaats ontwĳden en daarin zul-
len werkelĳk rovers komen en ze
ontwĳden.g

23 Maak de keten,h want het
land zelf is vol van met bloed
bevlekt oordeel gewordeni en de
stad zelf is vol geweld geworden.j

24 En ik wil de ergsten der na-
ti

¨
en laten komen,k en zĳ zullen

stellig hun huizen in bezit nemen,l

en ik wil de trots van de ster-
ken doen ophouden,m en hun hei-
ligdommen moeten ontwĳd wor-
den.n 25 Er zal radeloze angst
komen en zĳ zullen stellig vrede
zoeken maar die zal er niet zĳn.o

26 Er zal onheil op onheil ko-
menp en er zal bericht op bericht
ontstaan, en de mensen zullen
werkelĳk een visioen zoeken bĳ
een profeet,q en dewet zelf zal te-
loorgaan bĳ een priester en raad
bĳ oudere mannen.r 27 De ko-
ning zelf zal rouw gaan bedrĳ-
ven;s zelfs een overste zal zich be-
kleden met troosteloosheid,t en
zelfs de handen van het volk van
het land zullen van schrik ver-
lamd worden. Naar hun gedrag
zal ik jegens hen handelen,u en
met hun oordelen zal ik hen oor-
delen;v en zĳ zullen moeten we-
ten dat ik Jehovah ben.’ ”w

8 Nu geschiedde het in het zes-
de jaar, in de zesde [maand],

op de vĳfde dag van de maand,
dat ik in mĳn huis zat en de oude-
re mannen van J _uda voor mĳ za-
ten,x toen de hand van de Soeve-

reine Heer Jehovah daar op mĳ
viel.a 2 Vervolgens zag ik, en
zie! iets wat geleek op de aanblik
van vuur;b vanaf wat eruitzag als
zĳn heupen en neerwaarts was
er vuur,c en vanaf zĳn heupen
en opwaarts was er iets dat er-
uitzag als een lichtglans, gelĳk
de gloed van elektrum.d 3 Toen
stak hĳ iets uit dat de vorm van
een hand hade en nam mĳ bĳ
een lok van mĳn hoofdhaar, en
een geestf voerde mĳ tussen de
aarde en de hemel en bracht mĳ
naar Jer _uzalem in de visioenen
van God,g naar de ingang van de
binnenste poorth die op het noor-
den uitziet, waar de standplaats is
van het symbool van jaloezie dat
tot jaloezie prikkelt.i 4 En zie!
de heerlĳkheid van de God van _Is-
ra

¨
el was daar,j gelĳk de verschĳ-

ning die ik in de valleivlakte had
gezien.

5 Hĳ dan zei tot mĳ: „Mensen-
zoon, sla alstublieft uw ogen op
in de richting van het noorden.”
Dus sloeg ik mĳn ogen op in de
richting van het noorden, en zie!
ten noorden van de poort van het
altaar was dit symbool van ja-
loeziek in de ingang. 6 Vervol-
gens zei hĳ tot mĳ: „Mensenzoon,
ziet gĳ welke grote verfoeilĳkhe-
den zĳ doen,l de dingen die het
huis van _Isra

¨
el hier doet om [mĳ]

ver van mĳn heiligdom verwĳ-
derd te [doen] geraken?m En toch
zult gĳ opnieuw grote verfoeilĳk-
heden zien.”

7 Bĳgevolg bracht hĳ mĳ naar
de ingang van het voorhof, en
toen zag ik, en zie! een zeker
gat in de muur. 8 Nu zei hĳ
tot mĳ: „Mensenzoon, boor als-
tublieft door de muur heen.”n En
geleidelĳk boorde ik door de muur
heen, en zie! daar was een be-
paalde ingang. 9 Voorts zei hĳ
tot mĳ: „Ga naar binnen en zie de
erge verfoeilĳkheden die zĳ hier
doen.”o 10 Dus ging ik naar bin-
nen en zag toen, en zie! er was
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elke afbeeldinga van kruipend ge-
dierte en gruwelĳke beesten,b en
al de drekgoden van het huis van
_Isra

¨
el,c overal rondom op de muur

gegrift. 11 En zeventig mannend

uit de oudere [mannen] van het
huis van _Isra

¨
el, te midden van

wie Ja
¨
az _anja, de zoon van S _afane

stond, stonden ervoor, ieder met
zĳn reukvat in zĳn hand, en de
welriekende geur van de wolk van
het reukwerk steeg op.f 12 Ver-
volgens zei hĳ tot mĳ: „Hebt gĳ ge-
zien, o mensenzoon, wat de oudere
[mannen] van het huis van _Isra

¨
el

in de duisternis doen,g ieder in
de binnenkamers van zĳn pronk-
stuk? Want zĳ zeggen: ’Jehovah
ziet ons niet.h Jehovah heeft het
land verlaten.’ ”

13 En hĳ zei verder tot mĳ:
„Toch zult gĳ opnieuw grote ver-
foeilĳkheden zien die zĳ doen.”i

14 Hĳ bracht mĳ derhalve naar de
ingang van de poort van het huis
van Jehovah, die op het noorden
is, en zie! daar zaten de vrouwen,
die de [god] T _ammuz beweenden.

15 En hĳ zei voorts tot mĳ:
„Hebt gĳ [dit] gezien, o mensen-
zoon? Toch zult gĳ opnieuw grote
verfoeilĳkhedenj zien, erger dan
deze.” 16 Hĳ bracht mĳ derhal-
ve naar het binnenste voorhof van
het huis van Jehovah,k en zie! aan
de ingang van de tempel van Jeho-
vah, tussen de voorhal en het al-
taar,l waren ongeveer vĳfentwin-
tig mannenm met hun rug naar de
tempel van Jehovahn en hun ge-
zicht naar het oosten [gekeerd],
en zĳ bogen zich neer naar het
oosten, voor de zon.o

17 Vervolgens zei hĳ tot mĳ:
„Hebt gĳ [dit] gezien, o mensen-
zoon? Is het zo iets gerings voor
het huis van J _uda de verfoeilĳk-
heden te bedrĳven die zĳ hier
hebben bedreven, dat zĳ het land
moeten vullen met geweldp en dat
zĳ mĳ opnieuw dienen te kren-
ken, en zie, zĳ steken de rank uit
naar mĳn neus? 18 En ikzelf zal
ook in woede handelen.q Mĳn oog
zal geen leed gevoelen, noch zal
ik mededogen voelen.r En zĳ zul-

len stellig met luider stem in mĳn
oren roepen, maar ik zal hen niet
horen.”a

9 Toen riep hĳ ten aanhoren
van mĳ met luider stem en

zei: „Laten degenen die hun aan-
dacht op de stad richten nader-
bĳ komen, elk met zĳn wapen
in zĳn hand om verderf te bren-
gen!”

2 En zie! zes mannen kwamen
uit de richting van de boven-
poort,b die op het noorden uit-
ziet, elk met zĳn verpletterings-
wapen in zĳn hand; en er was
´
e

´
en man onder hen in linnen ge-

kleed,c met de inkthoorn van een
secretaris aan zĳn heupen, en
zĳ kwamenvervolgens binnen en
gingen naast het koperen altaard

staan.

3 En wat de heerlĳkheid van de
God van _Isra

¨
ele betreft, ze werd

opgenomen van boven de cherubsf

waarboven ze zich bevond, naar
de drempel van het huis,g en toen
riep hĳ tot de man die in het
linnen was gekleed,h aan wiens
heupen de inkthoorn van een se-
cretaris was. 4 En Jehovah zei
vervolgens tot hem: „Trek mid-
den door de stad, midden door Je-
r _uzalem, en gĳ moet een kente-
ken zetten op het voorhoofd van
de mannen die zuchten en ker-
meni over al de verfoeilĳkheden
die in haar midden gedaan wor-
den.”j

5 En tot deze [anderen] zei hĳ
ten aanhoren van mĳ: „Trekt ach-
ter hem aan de stad door en slaat
neer. Laat UW oog geen leed ge-
voelen en voelt helemaal geen
mededogen.k 6 Grĳsaard, jonge-
ling en maagd en klein kind en
vrouwenl dient GIJ te doden — ten
verderve. Maar nadert geen enke-
le man op wie het kenteken is,m

en bĳ mĳn heiligdom dient GIJ

te beginnen.”n Dus begonnen zĳ
bĳ de oude mannen die v

´
o

´
or het

huis waren.o 7 En hĳ zei verder
tot hen: „Verontreinigt het huis en
vult de voorhoven met de versla-
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genen.a Gaat uit!” En zĳ gingenuit
en sloegen neer in de stad.

8 Nu geschiedde het dat ter-
wĳl zĳ neersloegen en ik over-
bleef, ik voorts op mĳn aange-
zicht vielb en het uitschreeuwde
en zei: „Ach,c o Soevereine Heer
Jehovah! Stort gĳ alle overgeble-
venen van _Isra

¨
el in het verderf

terwĳl gĳ uw woede over Jer _uza-
lem uitstort?”d

9 Hĳ dan zei tot mĳ: „De dwa-
ling van het huis van _Isra

¨
el en

J _udae is zeer, zeer grootf en het
land is met bloedvergieten ver-
vuldg en de stad is vol verkeerd-
heid;h want zĳ hebben gezegd: ’Je-
hovah heeft het land verlaten,i en
Jehovah ziet [het] niet.’j 10 En
ook wat mĳ betreft, mĳn oog zal
geen leed gevoelen,k noch zal ik
mededogentonen.l Hun gedrag zal
ik stellig op hun eigen hoofd doen
neerkomen.”m

11 En zie! de in het linnen ge-
klede man, aan wiens heupen de
inkthoorn was, bracht verslag uit
en zei: „Ik heb gedaan juist zoals
gĳ mĳ geboden hebt.”n

10 Vervolgens zag ik, en zie! op
het uitspanselo dat boven

het hoofd van de cherubs was, was
iets gelĳk saffiersteen,p iets dat
eruitzag als de gelĳkenis van een
troon,q dat boven hen verscheen.
2 En hĳ zei voorts tot de in het
linnen geklede man,r ja, hĳ zei:
„Ga naar binnen tussen het wiel-
werk,s naar binnen onder de che-
rubs, en vul de holten van uw bei-
de handen met kolent vuur van
tussen de cherubs en strooi [ze]
uit over de stad.”u Dus ging hĳ
voor mĳn ogen naar binnen.

3 En de cherubs stonden rechts
van het huis toen de man naar
binnen ging, en de wolk vulde het
binnenste voorhof.v 4 Toen ver-
hief de heerlĳkheid van Jehovahw

zich van de cherubs naar de drem-
pel van het huis, en het huis werd
geleidelĳk gevuld met de wolk,x

en het voorhof zelf was vol van
de glans van de heerlĳkheid van
Jehovah. 5 En zelfs het geluid
van de vleugels van de cherubsy

deed zich horen tot het buiten-
ste voorhof, gelĳk het geluid van
God de Almachtige wanneer hĳ
spreekt.a

6 Het geschiedde dan dat toen
hĳ de in het linnen geklede man
gebood en zei: „Neem vuur van
tussen het wielwerk, van tus-
sen de cherubs”, hĳ daarop naar
binnen ging en naast het wiel
ging staan. 7 Toen stak de che-
rub zĳn hand uit van tussen de
cherubs naar het vuurb dat tus-
sen de cherubs wasc en droeg [het]
en legde [het] in de holten van
de handen van degene die in het
linnen gekleed was,d die [het] nu
nam en naar buiten ging. 8 En
er werd gezien dat de cherubs iets
toebehoorde dat de vorm had van
een hand van de aardse mens, on-
der hun vleugels.e

9 En vervolgens zag ik, en zie!
er waren vier wielen naast de
cherubs,

´
e

´
en wiel naast de ene

cherub en
´
e

´
en wiel naast de an-

dere cherub,f en het uiterlĳk van
de wielen was als de gloed van
een chrysolietsteen. 10 En wat
hun uiterlĳk betreft, die vier had-
den

´
e

´
en gelĳkenis, net alsof er

zich een wiel midden in een wiel
bevindt.g 11 Wanneer ze gin-
gen, gingen ze telkens naar hun
vier zĳden. Ze veranderden niet
van richting wanneer ze gingen,
want naar de plaats waarheen het
hoofd zich steeds keerde, gingen
ze er telkens achteraan. Ze veran-
derden niet van richting wanneer
ze gingen.h 12 En al hun vlees
en hun rug en hun handen en hun
vleugels en de wielen waren rond-
om vol ogen.i Die vier hadden hun
wielen. 13 Wat de wielen aan-
gaat, daartegen werd ten aanho-
ren van mĳ geroepen: „O wiel-
werk!”

14 En [elk]een had vier gezich-
ten.j Het eerste gezicht was het
gezicht van de cherub, en het
tweede gezicht was het gezicht
van de aardse mens,k en het der-
de was een leeuwengezicht en
het vierde was een arendsge-
zicht.l
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15 En de cherubs verhieven
zich steedsa — het was het[zelf-
de] levende schepsel dat ik had ge-
zien aan de rivier de K _ebarb —
16 en als de cherubs gingen, gin-
gen telkens ook de wielen naast
hen;c en als de cherubs hun vleu-
gels ophieven om hoog boven de
aarde te zĳn, dan veranderden
de wielen niet van richting, ook
die niet, van naast hen.d 17 Als
die stilstonden, dan stonden ook
deze stil; en als die zich verhie-
ven,e verhieven deze zich telkens
met hen, want de geest van het le-
vende schepsel was in ze.f

18 Toen ging de heerlĳkheidg

van Jehovah weg van boven de
drempel van het huis en stond
stil boven de cherubs.h 19 En
de cherubs hieven nu hun vleu-
gels op en verhieven zich voor
mĳn ogen van de aarde.i Toen
zĳ weggingen, waren ook de wie-
len vlak naast hen; en zĳ gin-
gen staan aan de oostelĳke in-
gang van de poort van het huis
van Jehovah, en de heerlĳkheid
van de God van _Isra

¨
el was boven

hen, van boven af.

20 Dit is het levende schepselj

dat ik had gezien onder de God
van _Isra

¨
el aan de rivier de K _ebar,k

zodat ik te weten kwam dat het
cherubs waren. 21 Wat de vier
betreft, [elk]een had vier gezich-
tenl en [elk]een had vier vleugels,
en iets dat geleek op de handen
van de aardse mens was onder
hunvleugels. 22 Enwat de gelĳ-
kenis van hun gezichten aangaat,
het waren de gezichten waarvan
ik het uiterlĳk had gezien aan de
rivier de K _ebar, precies dezelfde.m

Zĳ gingen elk steeds recht voor-
uit.n

11 Toen hief een geesto mĳ opp

en bracht mĳ naar de oos-
telĳke poort van het huis van Je-
hovah, die op het oosten uitziet,q

en zie! in de ingang van de poort
waren vĳfentwintig mannen,r en
ik zag voorts in hun midden Ja-
az _anja, de zoon van _Azzur, en Pe-
l _atja, de zoon van Ben _aja, vorsten
van het volk.s 2 Hĳ dan zei tot

mĳ: „Mensenzoon, dit zĳn de man-
nen die schadelĳkheid beramen
en slechte raad geven tegen deze
stad;a 3 die zeggen: ’Is niet het
bouwen van huizen dicht ophan-
den?b Ze is de kookpot met wĳde
openingc en wĳ zĳn het vlees.’

4 Daarom, profeteer tegen hen.
Profeteer, o mensenzoon.”d

5 Toen viel de geest van Je-
hovah op mĳe en hĳ zei vervol-
gens tot mĳ: „Zeg: ’Dit heeft Je-
hovah gezegd:f „Gĳlieden hebt
gezegd wat juist is, o huis van
_Isra

¨
el; en wat de dingen betreft

die in UW geest opkomen, ikzelf
heb het geweten.g 6 GIJ hebt UW

verslagenen in deze stad velen
doen zĳn, en GIJ hebt haar straten
gevuld met de verslagenen.” ’”h

7 „Daarom, dit heeft de Soeverei-
ne Heer Jehovah gezegd: ’Wat UW

verslagenen betreft, die gĳlieden
in haar midden hebt neergelegd,
die zĳn het vleesi en zĳ is de kook-
pot met wĳde opening;j en GIJ zĳt
het die men uit haar midden zal
wegvoeren.’ ”k

8 „’Een zwaard hebt GIJ ge-
vreesd,l en een zwaard zal ik
over U brengen’, is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jeho-
vah.m 9 ’En ik zal U stellig uit
haar midden wegvoeren en U in
de hand van vreemden gevenn en
aan U strafgerichten voltrekken.o

10 Door het zwaard zult GIJ val-
len.p Aan de grens van _Isra

¨
elq zal

ik ulieden richten; en GIJ zult moe-
ten weten dat ik Jehovah ben.r

11 Z
´
ı
´
j zal voorUgeenkookpot met

wĳde openings blĳken te zĳn, en
g
´
ı
´
jlieden zult geen vlees in haar

midden blĳken te zĳn. Aan de
grens van _Isra

¨
el zal ik U richten,

12 en GIJ zult moeten weten dat
ik Jehovah ben, omdat GIJ in mĳn
voorschriften niet hebt gewan-
deld en GIJ mĳn rechtsverordenin-
gen niet hebt onderhouden,t maar
naar de rechtsverordeningen van
de nati

¨
en die rondom U zĳn, hebt

GIJ gedaan.’ ”u
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13 Nu geschiedde het zodra ik
profeteerde, dat Pel _atja zelf, de
zoon van Ben _aja, stierf,a waar-
op ik op mĳn aangezicht viel en
met luider stem schreeuwdeb en
zei: „Ach, o Soevereine Heer Je-
hovah!c Is het een verdelging die
gĳ aan de overgeblevenen van _Is-
ra

¨
el voltrekt?”d

14 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luidde:
15 „Mensenzoon, wat uw broe-
derse betreft, uw broeders, de
mannen die betrokken zĳn bĳ uw
recht van terugkoop, en het gehe-
le huis van _Isra

¨
el, in zĳn geheel, zĳ

zĳn het tot wie de inwoners van
Jer _uzalem hebben gezegd: ’Gaat
ver weg van Jehovah. Ons behoort
het toe; het land is [ons] tot een
bezitting gegeven’;f 16 daarom,
zeg: ’Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: „Alhoewel ik hen
ver weg heb gedaan onder de na-
ti

¨
en, en alhoewel ik hen heb ver-

strooid over de landen,g zal ik toch
gedurende korte tĳd voor hen een
heiligdom worden in de landen
waar zĳ gekomen zĳn.” ’h

17 Daarom, zeg: ’Dit heeft de
Soevereine Heer Jehovah gezegd:
„Ik wil U ook bĳeenbrengen uit
de volken en U vergaderen uit
de landen waarover GIJ verstrooid
zĳt, en ik wil U de grond van _Is-
ra

¨
el geven.i 18 En zĳ zullen daar

stellig komen en al zĳn walgelĳk-
heden en al zĳn verfoeilĳkheden
eruit verwĳderen.j 19 En ik wil
hun

´
e

´
en hart geven,k en een nieu-

we geest zal ik in hun binnenste
leggen;l en ik zal stellig het hart
van steen uit hun vlees verwĳde-
renm en hun een hart van vlees ge-
ven,n 20 opdat zĳ in mĳn eigen
inzettingen mogen wandelen en
mĳn eigen rechterlĳke beslissin-
gen onderhouden en ze inderdaad
ten uitvoer brengen,o en zĳ wer-
kelĳk mĳn volk wordenp en ikzelf
hun God word.” ’q

21 ’„Maar wat degenen aangaat
wier hart wandelt in hun wal-
gelĳkheden en hun verfoeilĳkhe-
den,r op hun hoofd zal ik stellig

hun eigen gedrag doen neerko-
men”, is de uitspraak van de Soe-
vereine Heer Jehovah.’ ”a

22 En de cherubsb hieven nu
hun vleugels op, en de wielen wa-
ren vlak bĳ hen,c en de heerlĳk-
heidd van de God van _Isra

¨
el was

boven hen, van boven af.e 23 En
de heerlĳkheidvan Jehovahf steeg
vervolgens op van boven het mid-
den van de stad en ging staan bo-
ven de bergg die ten oosten van
de stad is.h 24 En een geesti zelf
hief mĳ opj en bracht mĳ ten slot-
te naar Chald _ea, naar de ballin-
gen,k in het visioen door de geest
Gods; en het visioen dat ik had ge-
zien, steeg vervolgens van boven
mĳ op. 25 En ik ging tot de bal-
lingen al de dingen van Jehovah
spreken die hĳ mĳ had doen zien.l

12 En het woordvan Jehovah
kwam verder tot mĳ, en

luidde: 2 „Mensenzoon, te mid-
den van een weerspannig huis,m

d
´
a

´
ar woont gĳ, die ogen hebben

om te zien maar in werkelĳkheid
niet zien,n die oren hebben om te
horen maar in werkelĳkheid niet
horen,o want zĳ zĳn een weer-
spannig huis.p 3 Wat u aangaat,
o mensenzoon, maak u bagage
voor een ballingschap gereed en
ga overdag voor hun ogen in bal-
lingschap, en gĳ moet voor hun
ogen van uw plaats naar een an-
dere plaats in ballingschap gaan.
Misschien zullen zĳ [het] zien, of-
schoon zĳ een weerspannig huis
zĳn.q 4 En gĳ moet uw bagage
overdag voor hun ogen als baga-
ge voor een ballingschap naar bui-
ten brengen, en gĳzelf zult in de
avond voor hun ogen naar buiten
gaan, zoals degenen die voor een
ballingschap naar buiten worden
gevoerd.r

5 Boor u voor hun ogen een
weg door de muur, en gĳ moet
[uw bagage] daardoor naar buiten
brengen.s 6 Ja, voor hun ogen
zult gĳ [ze] op de schouder dra-
gen. Gedurende de duisternis zult

r 2Kr 36:20; Jer 52:11; s 2Kon 25:4; Jer 39:4.
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gĳ [ze] naar buiten brengen. Gĳ
zult zelfs uw gezicht bedekken op-
dat gĳ de aarde niet ziet, want tot
een voortekena heb ik u gemaakt
voor het huis van _Isra

¨
el.”b

7 Vervolgens deed ik juist zoals
mĳ was bevolen.c Mĳn bagage
bracht ik naar buiten, net als ba-
gage voor een ballingschap, over-
dag; en ’s avonds boorde ik mĳ
met de hand een weg door de
muur. Gedurende de duisternis
bracht ik [ze] naar buiten. Op
mĳn schouder droeg ik [ze], voor
hun ogen.

8 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ in de och-
tend, en luidde: 9 „Mensenzoon,
hebben degenen van het huis van
_Isra

¨
el, het weerspannige huis,d

niet tot u gezegd: ’Wat doet gĳ?’
10 Zeg tot hen: ’Dit heeft de Soe-
vereine Heer Jehovah gezegd:
„Wat de overstee betreft, deze for-
mele uitspraak is [gericht] tegen
Jer _uzalemen het gehele huis van

_Isra
¨
el dat in hun midden is.” ’

11 Zeg: ’Ik ben een voortekenf

voor U. Net zoals ik heb gedaan,
zo zal hun worden gedaan. In bal-
lingschap, in gevangenschap zul-
len zĳ gaan.g 12 En wat de over-
ste aangaat die in hun midden is,
op de schouder zal hĳ [zĳn baga-
ge] dragen, in de duisternis, en
weggaan; door de muur zullen zĳ
boren om [ze] erdoor naar buiten
te brengen.h Zĳn gezicht zal hĳ
bedekken om niet met zĳn eigen
oog de aarde te zien.’ 13 En ik
zal stellig mĳn net over hem uit-
spreiden, en hĳ moet in mĳnvang-
net worden gevangen;i en ik wil
hem naar B _abylon brengen, naar
het land van de Chaldee

¨
en,j maar

dat zal hĳ niet zien; en daar zal hĳ
sterven.k 14 En allen die rond-
om hem zĳn als een hulp, en
al zĳn krĳgsbenden, zal ik naar
elke wind verstrooien;l en een
zwaard zal ik achter hen trek-
ken.m 15 En zĳ zullen moeten
weten dat ik Jehovah ben wan-
neer ik hen verdrĳf naar de na-
ti

¨
en en ik hen werkelĳk over de

landen verstrooi.a 16 En ik wil
van hen weinige mannen overla-
ten van het zwaard,b van de hon-
gersnood en van de pestilentie,
opdat zĳ al hun verfoeilĳkhedenc

mogen verhalen onder de nati
¨
en

waar zĳ moeten komen;d en zĳ
zullen moeten weten dat ik Jeho-
vah ben.”

17 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luid-
de: 18 „Mensenzoon,met beving
dient gĳ uw brood te eten, en
met beroering en met angstige be-
zorgdheid dient gĳ uw water te
drinken.e 19 En gĳ moet tot het
volk van het land zeggen: ’Dit
heeft de Soevereine Heer Jehovah
gezegd tot de inwoners van Jer _u-
zalemop _Isra

¨
els bodem:f „Met ang-

stige bezorgdheid zullen zĳ hun
brood eten, en vol huivering zul-
len zĳ hun water drinken, opdat
zĳn land woest gelegd wordt, ont-
daan van zĳn volheidg wegens de
geweldpleging van allen die erin
wonen.h 20 En de bewoonde ste-
den zelf zullen verwoest wordeni

en het land zelf zal louter een
verlaten woestenĳ worden;j en GIJ

zult moeten weten dat ik Jehovah
ben.” ’ ”k

21 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luid-
de: 22 „Mensenzoon, wat is dit
voor een spreekwoord dat gĳlie-
den hebt op _Isra

¨
els bodem,l door

te zeggen: ’De dagen worden ver-
lengdm en elk visioen is verlo-
ren gegaan’?n 23 Daarom, zeg
tot hen: ’Dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd: „Ik zal dit
spreekwoord stellig doen ophou-
den en zĳ zullen het niet meer
zeggen als spreuk in _Isra

¨
el.” ’o

Maar spreek tot hen: ’De dagen
zĳn nabĳ gekomen,p alsook de in-
houd van elk visioen.’ 24 Want
er zal geen enkel visioen dat zon-
der enige waarde is,q noch dubbel-
zinnige waarzegging meer blĳken
te zĳn te midden van het huis van

_Isra
¨
el.r 25 ’„Want ikzelf, Jeho-

vah, zal spreken welk woord ik zal
spreken, en het zal volbracht wor-
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den.a Er zal geen uitstel meer
zĳn,b want in UW dagen,c o weer-
spannig huis, zal ik een woord
spreken en het stellig volbren-
gen”, is de uitspraak van de Soe-
vereine Heer Jehovah.’ ”

26 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luidde:
27 „Mensenzoon, zie! die van het
huis van _Isra

¨
el zeggen: ’Het vi-

sioen dat hĳ schouwt, ligt vele
dagen in het verschiet, en met be-
trekking tot tĳden die veraf zĳn,
profeteert hĳ.’d 28 Daarom, zeg
tot hen: ’Dit heeft de Soeverei-
ne Heer Jehovah gezegd: „’Er zal
geen uitstel meer zĳn betreffende
welke woorden van mĳ maar ook.e

Het woord dat ik zal spreken, dat
zal ook worden volbracht’,f is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah.” ’ ”g

13 En het woord van Jeho-
vah kwam verder tot mĳ,

en luidde: 2 „Mensenzoon, pro-
feteer betreffende de profeten van
_Isra

¨
el die profeteren,h en gĳ moet

zeggen tot degenen die uit hun
eigen hart profeteren:i ’Hoort het
woord van Jehovah.j 3 Dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah ge-
zegd: „Wee de verstandelozek pro-
feten, die hun eigen geest vol-
gen,l terwĳl er niets is dat zĳ
gezien hebben!m 4 Gelĳk vos-
sen in de verwoeste plaatsen zĳn
uweigen profeten geworden, o _Is-
ra

¨
el.n 5 Gĳlieden zult stellig niet

in de bressen klimmen,o noch zult
GIJ een stenen muur optrekkenp

ten behoeve van het huis van _Is-
ra

¨
el, om stand te houden in de

strĳd op de dag van Jehovah.”q

6 „Zĳ hebben iets wat onwaar
is en een leugenachtige waarzeg-
ging geschouwd,r zĳ die zeggen:
’De uitspraak van Jehovah is’, ter-
wĳl Jehovah zelf hen niet heeft
gezonden, en zĳ hebben gewacht
op het uitkomen van een woord.s

7 Is het niet een onwaar visioen
dat gĳlieden hebt geschouwd, en
een leugenachtige waarzegging
die GIJ hebt gesproken, door te
zeggen: ’De uitspraak van Jeho-

vah is’, terwĳl ikzelf niets heb ge-
sproken?” ’a

8 ’Daarom, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: „’Om-
dat gĳlieden onwaarheid hebt ge-
sproken en GIJ een leugen hebt
geschouwd, daarom, ziet, ben ik
tegen U’,b is de uitspraak van de
SoevereineHeer Jehovah.” 9 En
mĳn hand is gekomen tegen de
profeten die onwaarheid schou-
wen en die een leugen waarzeg-
gen.c In de intiemed groep van
mĳn volk zullen zĳ niet blĳven,
en in het register van het huis
van _Isra

¨
el zullen zĳ niet geschre-

ven worden,e en op _Isra
¨
els bodem

zullen zĳ niet komen;f en gĳlie-
den zult moeten weten dat ik de
Soevereine Heer Jehovah ben,g

10 omdat, ja, omdat zĳ mĳn volk
op een dwaalspoor gebracht heb-
ben, door te zeggen: „Er is vre-
de!”, terwĳl er geen vrede is,h en
er is iemand die een scheidsmuur
bouwt, maar tevergeefsi zĳn er
die hem met witkalk bepleiste-
ren.’j

11 Zeg tot degenen die met wit-
kalk pleisteren, dat hĳ zal val-
len. Een overstromende stortre-
gen zal stellig plaatsvinden en
GIJ, o hagelstenen, zult vallen,
en zelfs het geblaas van storm-
winden zal [hem] doen splĳten.k

12 En zie! de muur moet vallen.
Zal niet tot ulieden worden ge-
zegd: ’Waar is de pleisterlaag
waarmee GIJ gepleisterd hebt?’l

13 Daarom, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: ’Ik wil
ook een geblaas van stormwinden
doen losbreken in mĳn woede, en
in mĳn toorn zal er een overstro-
mende stortregen plaatsvinden,
en in woede zullen er hagelstenen
zĳn ter verdelging.m 14 En ik
wil de muur die gĳlieden met wit-
kalk hebt bepleisterd, omverha-
len en hem in aanraking brengen
met de aarde, en zĳn fundament
moet blootgelegd worden.n En ze
zal stellig vallen en GIJ moet mid-
den in haar UWeinde vinden; en GIJ

zult moeten weten dat ik Jehovah
ben.’o
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15 ’En ik wil mĳnwoede tot vol-
tooiing brengen tegen de muur en
tegen degenen die hem met wit-
kalk bepleisteren, en ik zal tot
ulieden zeggen: „De muur is niet
meer en degenen die hem bepleis-
teren zĳn niet meer,a 16 de pro-
feten van _Isra

¨
el die tot Jer _uzalem

profeteren en die voor haar een
visioen van vrede schouwen,b ter-
wĳl er geen vrede is” ’, is de uit-
spraak van de Soevereine Heer Je-
hovah.c

17 En wat u betreft, o mensen-
zoon, richt uw aangezichtd tegen
de dochters van uw volk die uit
hun eigen hart als profetessene

optreden,f en profeteer tegen hen.
18 En gĳ moet zeggen: ’Dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah ge-
zegd: „Wee de vrouwen die ban-
den aaneennaaien op alle ellebo-
gen en sluiers maken op hoofden
van elke grootte om op zielen te
jagen!g Zĳn de zielen waarop GIJ

vrouwen jaagt die welke mĳnvolk
toebehoren, en de zielen welke U

toebehoren die welke GIJ in het
leven houdt? 19 En zult GIJ mĳ
tegenover mĳn volk ontheiligen
voor de handen vol gerst en voor
de stukken brood,h om de zielen
ter dood te brengen die niet be-
hoorden te sterveni en om de zie-
len in het leven te houden die niet
behoorden te leven, door UW leu-
gen tegen mĳn volk, de hoorders
van een leugen?” ’j

20 Daarom, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: ’Ziet,
ik ben tegen de banden van U,
vrouwen, waarmee GIJ op de zie-
len jaagt alsof het vliegende din-
gen waren, en ik wil ze van UW

armen afscheuren en de zielen la-
ten gaan waarop GIJ jaagt, zielen
alsof het vliegende dingenwaren.k

21 En ik wil UW sluiers wegscheu-
ren en mĳn volk uit UW hand be-
vrĳden, en zĳ zullen in UW hand
niet meer iets blĳken te zĳn dat
op de jacht gevangen is; en GIJ

zult moeten weten dat ik Jeho-
vah ben.l 22 Omdat GIJ met leu-
genm het hart van een rechtvaar-
dige moedeloos hebt gemaakt,

terwĳl ikzelf hem geen smart
had aangedaan, en omdat GIJ de
handen van een goddeloze hebt
gesterkt,a zodat hĳ niet zou te-
rugkeren van zĳn slechte weg,
opdat hĳ in het leven gehouden
zou worden,b 23 daarom zult GIJ,
vrouwen, geen onwaarheid blĳven
schouwenc en zult GIJ niet langer
waarzeggerĳd bedrĳven;e en ik wil
mĳn volk uit UW hand bevrĳden,f

en GIJ zult moeten weten dat ik Je-
hovah ben.’ ”g

14 Vervolgens kwamen er
mannenuit de oudere [man-

nen] van _Isra
¨
el tot mĳ en gingen

v
´
o

´
or mĳ zitten.h 2 Toen kwam

het woord van Jehovah tot mĳ,
dat luidde: 3 „Mensenzoon,wat
deze mannen aangaat, zĳ hebben
hun drekgoden laten opkomen in
hun hart, en het struikelblok dat
hun dwaling veroorzaakt, hebben
zĳ voor hun aangezicht gezet.i Zal
ik mĳ ook maar enigszins door
hen laten raadplegen?j 4 Daar-
om, spreek met hen en gĳ moet
tot hen zeggen: ’Dit heeft de Soe-
vereineHeer Jehovah gezegd: „Ab-
soluut elke man van het huis van
_Isra

¨
el die zĳn drekgodenk in zĳn

hart laat opkomen en die zelfs
het struikelblok dat zĳn dwaling
veroorzaakt voor zĳn aangezicht
zet en die werkelĳk bĳ de profeet
komt — ik, Jehovah, ik zal mĳ
er stellig toe laten brengen hem
in de zaak te antwoorden in over-
eenstemming met de menigte van
zĳn drekgoden,l 5 met het doel
het huis van _Isra

¨
el bĳ hun hart

te grĳpen,m omdat zĳ zich van mĳ
teruggetrokken hebben door hun
drekgoden — zĳ allen.” ’n

6 Daarom, zeg tot het huis van
_Isra

¨
el: ’Dit heeft de Soevereine

Heer Jehovah gezegd: „Komt te-
rug en keert U af van UWdrekgo-
deno en keert UWaangezicht zelfs
af van al UW verfoeilĳkheden;p

7 want absoluut elke man uit het
huis van _Isra

¨
el of uit de inwo-

nende vreemdelingen die in _Isra
¨
el

vertoeven die zich terugtrekt van
het volgen van mĳq en die zĳn
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drekgoden in zĳn hart laat opko-
men en die zelfs het struikelblok
dat zĳn dwaling veroorzaakt voor
zĳn aangezicht zet en die werke-
lĳk bĳ de profeet komt om mĳ
voor zichzelf te raadplegena — ik,
Jehovah, ik laat mĳ ertoe brengen
hem zelf te antwoorden. 8 En ik
moet mĳn aangezicht tegen die
man kerenb en hem tot een tekenc

stellen en tot spreekwoorden,d en
ik moet hemafsnĳdenuit het mid-
den van mĳn volk;e en gĳlieden
zult moeten weten dat ik Jehovah
ben.” ’f

9 ’En wat de profeet betreft, in-
geval hĳ zich laat misleiden en
werkelĳk een woord spreekt, heb
ikzelf, Jehovah, die profeet mis-
leid;g en ik zal stellig mĳn hand te-
gen hem uitstrekken en hem uit
het midden van mĳn volk _Isra

¨
el

verdelgen.h 10 En zĳ zullen hun
dwaling moeten dragen.i De dwa-
ling van de raadpleger zal net zo
blĳken te zĳn als de dwaling van
de profeet,j 11 opdat degenen
van het huis van _Isra

¨
el niet meer

afdwalen van het volgen van mĳk

en zich niet meer gaan verontrei-
nigen met al hun overtredingen.
En zĳ moetenmĳnvolkworden en
ikzelf zal hun God worden’, is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah.”l

12 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luidde:
13 „Mensenzoon, wat een land be-
treft, ingeval het zonde tegen mĳ
bedrĳft door ontrouw te hande-
len,m zal ik stellig ook mĳn hand
ertegen uitstrekken en er de sta-
ven verbreken waaromheen ring-
vormige broden gestoken zĳn,n en
ik zal er stellig hongersnood op af-
zendeno en er aardsemens enhuis-
dier uit afsnĳden.”p 14 „’En had-
den deze drie mannen zich in het
midden ervan bevonden, N _oach,q

D _ani
¨
elr en Job,s zĳzelf zouden we-

gens hun rechtvaardigheidt hun
ziel bevrĳden’, is de uitspraak van
de Soevereine Heer Jehovah.”u

15 „’Of indien ik schadelĳke
wilde dieren door het land zou

laten trekkena en die het werke-
lĳk van kinderen beroofdenb en
het inderdaad een verlaten woes-
tenĳ werd zonder dat iemand er
doortrok wegens dewilde dierenc

16 — waren deze drie mannen
in het midden ervan, zo waar ik
leef,’ is de uitspraak van de Soe-
vereine Heer Jehovah, ’noch zo-
nen noch dochters zouden zĳ be-
vrĳden; zĳ, alleen zĳzelf, zouden
bevrĳd worden en het land zelf
zou een verlaten woestenĳ wor-
den.’”d

17 „’Of ware het een zwaard dat
ik over dat land zou brengen,e en
zou ik werkelĳk zeggen: „Laat er
een zw

´
a

´
ard door het land trek-

ken”, en zou ik er inderdaad aard-
se mens en huisdier uit afsnĳden,f

18 zelfs indien deze drie mannen
in het midden ervan waren,g zo
waar ik leef,’ is de uitspraak van
de Soevereine Heer Jehovah, ’zĳ
zouden noch zonen noch dochters
bevrĳden, maar zĳ, alleen zĳzelf,
zouden bevrĳd worden.’ ”h

19 „’Of ware het pestilentie die
ik op dat land zou afzendeni en
zou ik werkelĳk mĳn woede er-
over uitstorten met bloed,j om er
aardse mens en huisdier uit af te
snĳden, 20 zelfs indien N _oach,k

D _ani
¨
ell en Jobm in het midden er-

van waren,n zo waar ik leef,’ is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah, ’noch zoon noch dochter
zouden zĳ bevrĳden; zĳzelf zou-
den wegens hun rechtvaardigheid
hun ziel bevrĳden.’ ”o

21 „Want dit heeft de Soeverei-
ne Heer Jehovah gezegd: ’Zo ook
[zal het zĳn] wanneer mĳn vier
schadelĳke strafgerichten er zul-
len zĳnp — zwaard en hongers-
nood en schadelĳk wild gedierte
en pestilentieq — die ik werke-
lĳk over Jer _uzalem zal zenden
om er aardse mens en huisdier
uit af te snĳden.r 22 Maar zie!
er zal stellig een ontkomen ge-
zelschap in overgelaten worden,
degenen die eruit worden ge-
bracht.s Zonen en dochters, hier
zĳn zĳ! Zĳ gaan uit naar ulieden,
en GIJ zult hun gedrag en hun
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handelingen moeten zien.a En GIJ

zult stellig getroost worden over
de rampspoed die ik over Jer _uza-
lem gebracht zal hebben, ja, al-
les wat ik over haar gebracht zal
hebben.’ ”

23 „’En zĳ zullen ulieden stel-
lig troosten wanneer GIJ hun ge-
drag en hun handelingen ziet; en
GIJ zult moeten weten dat het niet
zonder oorzaak was dat ik alles
gedaan zal hebben wat ik ertegen
moet doen’, is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.”b

15 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en

luidde: 2 „Mensenzoon, inwelk
opzicht blĳkt de wĳnstokc te ver-
schillen van elke andere boom,
de rank, die zich onder de bomen
van het woud bevindt? 3 Wordt
er een paal van genomen om er
wat werk mee te doen? Of neemt
men er een pinvan omer enigerlei
gebruiksvoorwerp aan te hangen?
4 Zie! In het vuurmoet hĳ worden
gelegd tot brandstof.d Beide uit-
einden ervan verslindt het vuur
stellig en zelfs het midden ervan
wordt werkelĳk verzengd.e Is hĳ
geschikt voor enig werk? 5 Zie!
Wanneer hĳ gaaf blĳkt te zĳn,
wordt hĳ niet voor enig werk ge-
bruikt. Hoeveel te minder kan hĳ,
wanneer het vuur zelf hem heeft
verslonden en hĳ verzengd wordt,
werkelĳk voor enig verder werk
worden gebruikt!”f

6 „Daarom, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: ’Net
als de wĳnstok onder de bomen
van het woud, die ik aan het
vuur heb gegeven als brandstof,
zo heb ik de inwoners van Je-
r _uzalem overgegeven.g 7 En ik
heb mĳn aangezicht tegen hen
gekeerd.h Uit het vuur zĳn zĳ
uitgegaan, maar het vuur zelf zal
hen verslinden.i En gĳlieden zult
moeten weten dat ik Jehovah ben,
wanneer ik mĳn aangezicht tegen
hen richt.’ ”j

8 „’En ik wil het land tot een
verlaten woestenĳ maken,k om-
dat zĳ ontrouw hebben gehan-

deld’,a is de uitspraak van de Soe-
vereine Heer Jehovah.”

16 En het woordvan Jehovah
kwam verder tot mĳ, en

luidde: 2 „Mensenzoon, maak
Jer _uzalem haar verfoeilĳkhedenb

bekend.c 3 En gĳ moet zeggen:
’Dit heeft de Soevereine Heer Je-
hovah tot Jer _uzalem gezegd: „Uw
oorsprong en uw geboorte waren
uit het land van de Kana

¨
aniet.d

Uw vader was de Amoriete en
uw moeder was een Hethitische.f

4 En wat uw geboorte aangaat,
op de dag dat gĳ werdt geboren,g

werd uw navelstreng niet afgesne-
den, en in water werdt gĳ niet ge-
wassen ter reiniging en met zout
werdt gĳ in het geheel niet af-
gewreven, en gĳ werdt geenszins
in windsels gewikkeld. 5 Geen
oog gevoelde leed over u om voor
u een van deze dingen te doen uit
mededogen met u,h maar gĳ werdt
op de oppervlakte van het veld ge-
worpen omdat men een afschuw
had van uw ziel op de dag dat gĳ
werdt geboren.

6 Toen kwam ik voorbĳ u en
kreeg u te zien, trappelend in uw
bloed, en vervolgens zei ik tot u
in uw bloed: ’Blĳf leven!’,i ja, ik
zei tot u in uw bloed: ’Blĳf le-
ven!’ 7 Tot een zeer grote me-
nigte gelĳk het uitspruitsel van
het veld maakte ik u, zodat gĳ
opgroeidej en groot werdt en met
de voortreffelĳkste versiering bin-
nentradt.k De beide borsten zelf
waren stevig ontwikkeld en uw
eigen haar groeide weelderig, ter-
wĳl gĳ naakt en bloot waart ge-
weest.” ’

8 ’Toen kwam ik voorbĳ u en
kreeg u te zien, en zie! uw tĳd
was de tĳd voor liefkozingen.l Der-
halve spreidde ik toen mĳn [man-
tel]slip over u uitm en bedekte
uw naaktheid en deed u een be-
edigde verklaring en trad met u
in een verbond,’n is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah,
’en zowerdt gĳ de mĳne.o 9 Bo-
vendien waste ik u met waterp

en spoelde uw bloed van u af en
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wreef u in met olie.a 10 En ver-
volgens kleedde ik u in een gebor-
duurd gewaadb en schoeide u met
robbenvelc en wikkelde u in fĳn
linnend en bedekte u met kostbaar
weefsel. 11 Voorts tooide ik u
met sieraden en deed armbandene

omuw handen en een halskettingf

om uw hals. 12 Verder deed ik
een neusringg in uw neusgat en
oorringen aan uw orenh en een
luisterrĳke kroon op uw hoofd.i

13 En gĳ bleeft u tooien met goud
en zilver, en uw kledĳ was fĳn lin-
nen en kostbaar weefsel en een ge-
borduurd gewaad.j Meelbloem en
honing en oliek at gĳ en gĳ werdt
zeer, zeer schoon, en geleidelĳk
werdt gĳ geschikt voor een ko-
ninklĳke positie.’ ”l

14 „’Toen ging er een naamvoor
u uit onder de nati

¨
en wegens

uw schoonheid, want ze was vol-
maakt vanwege mĳn pracht, die
ik op u gelegd had’,m is de uit-
spraak van de Soevereine Heer
Jehovah.”

15 „’Maar gĳ zĳt op uwschoon-
heid gaan vertrouwenn en werdt
wegens uw naam een prostitueeo

en zĳt uw daden van prostitu-
tie over elke voorbĳganger gaan
uitstorten;p van hem werd het.
16 Vervolgens hebt gĳ sommi-
ge van uw kleren genomen en
u veelkleurige hoge plaatsen ge-
maaktq en gĳ placht uzelf erop
te prostituerenr —dergelĳke din-
gen komen niet te pas, en het
dient niet te gebeuren. 17 En
gĳ placht uw luisterrĳke voor-
werpen van mĳn goud en van
mĳn zilver, dat ik u gegeven had,
te nemens en u mansbeeldent te
maken en u ermee te prostitue-
ren.u 18 En gĳ placht uw gebor-
duurde gewaden te nemen en ze
te bedekken; en mĳn olie en mĳn
reukwerkv placht gĳ werkelĳk
voor ze neer te zetten. 19 En
mĳn brood dat ik u had gege-
ven — meelbloem en olie en ho-
ning die ik u had doen etenw —
gĳ hebt het ook werkelĳk voor
ze neergezet als een rustig stem-
mende geur,x en het bleef geschie-

den’, is de uitspraak van de Soeve-
reine Heer Jehovah.”

20 „’En gĳ placht uw zonen en
uw dochters te nemen, die gĳ mĳ
gebaard hadt,a en dezen aan ze te
offeren om verslonden te wordenb

— is dat niet genoeg met betrek-
king tot uw daden van prostitu-
tie? 21 En gĳ placht mĳn zonen
te slachten,c en door hen door
[het vuur] te laten gaan, placht gĳ
hen aan ze te geven.d 22 En bĳ
al uw verfoeilĳkheden en uw da-
den van prostitutie dacht gĳ niet
aan de dagen van uw jeugd, toen
gĳ naakt en bloot bleekt te zĳn;
trappelend in uw bloed bleekt gĳ
te zĳn.e 23 Het geschiedde dan
na al uw slechtheid („wee, wee
u”,f is de uitspraak van de Soeve-
reine Heer Jehovah), 24 dat gĳ
u een verhoging zĳt gaan bouwen
en u een hoogte zĳt gaan maken
op elk openbaar plein.g 25 Aan
elk boveneinde van de weg hebt
gĳ uw hoogte gebouwdh en gĳ
hebt uw schoonheid vervolgens
tot iets verfoeilĳks gemaakti en
uw voeten vaneengespreid voor
elke voorbĳgangerj en uw daden
van prostitutie vermenigvuldigd.k

26 En gĳ zĳt u gaan prostitueren
met de zonen van Eg _ypte,l uw bu-
ren groot van vlees,m en gĳ bleeft
uw prostitutie overvloedig maken
om mĳ te krenken. 27 En zie! ik
zal stellig mĳn hand tegen u uit-
strekkenn en ik zal het u toegewe-
zen deel vermindereno en u over-
geven aan de ziel[sbegeerte]p van
de vrouwen die u haten,q de doch-
ters van de Filistĳnen,r de vrou-
wen die wegens uw losbandige ge-
drag te schande gemaakt zĳn.s

28 En gĳ hebt u vervolgens ge-
prostitueerd met de zonen van
Ass _yri

¨
e, omdat gĳ niet te verza-

digen waart,t en gĳ bleeft u met
hen prostitueren en werdt ook
niet verzadigd. 29 Dus bleeft gĳ
uw prostitutie overvloedig maken

l 2Kon 23:34; Jes 30:2; Jes 30:3; Jer 2:36; Klg 5:6;

Ez 20:7; m Jes 57:8; Ez 23:20; n Jes 5:25; o De

28:48; p Jes 56:11; q Ps 106:41; r 2Kr 28:18; s Jer

2:11; Ez 5:6; t 2Kon 16:7; 2Kr 28:23; Jer 2:18; Ez

23:5.
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tegenover het land K _ana
¨
an,a te-

genover de Chaldee
¨
en;b en zelfs

hierin werdt gĳ niet verzadigd.
30 O hoe ben ik van woedec ver-
vuld tegen u’, is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jeho-
vah, ’doordat gĳ al deze dingen
doet, het werk van een vrouw,d

een heerszuchtige prostituee!e

31 Toen gĳ uw verhoging aan het
boveneinde van elke weg bouwde
en gĳ uw eigen hoogte maakte op
elk openbaar plein, werdt gĳ toch
anders dan een prostituee, door-
dat gĳ hoerenloon versmaadde.
32 Wat de vrouw betreft die over-
spel pleegt, zĳ neemt vreemden in
plaats van haar eigen echtgenoot.f

33 Aan alle prostituees pleegt
men een geschenk te geven,g maar
gĳ — gĳ hebt uw geschenken ge-
geven aan al degenen die u harts-
tochtelĳk liefhebben,h en gĳ biedt
hun steekpenningen aan om van
rondom tot u te komen, tot uw
dadeni van prostitutie. 34 En in
uw geval vindt het omgekeerde
plaats als bĳ andere vrouwen in
uw daden van prostitutie, en naar
uw trant is er geen prostitutie ge-
pleegd, ja, doordat gĳ hoerenloon
geeft terwĳl u geen hoerenloon is
gegeven, en zo geschiedt het op de
omgekeerde wĳze.’

35 Daarom, o prostituee,j hoor
het woord van Jehovah.k 36 Dit
heeft de Soevereine Heer Jehovah
gezegd: ’Omdat uw wellust is uit-
gestortl en uw schaamdelenm ont-
bloot worden bĳ uw daden van
prostitutie tegenover degenen die
u hartstochtelĳk liefhebbenn en
tegenover al uw verfoeilĳke drek-
goden,o zelfs met het bloed van
uw zonen die gĳ aan hen gegeven
hebt,p 37 daarom, zie, ik breng
al degenen die u hartstochtelĳk
liefhadden, voor wie gĳ aange-
naam waart, bĳeen, en al dege-
nen die gĳ hebt liefgehad te za-
men met al degenen die gĳ hebt
gehaat, en ik wil hen van rond-
om tegen u bĳeenbrengen en uw
schaamdelen voor hen ontbloten,
en zĳ moeten al uw schaamdelen
zien.q

38 En ik wil met u in het gericht
treden met de oordelen van over-
speelstersa en vrouwen die bloed
vergieten,b en ik wil u het bloed
van woede en jaloezie geven.c

39 En ik wil u in hun hand geven,
en zĳ zullen stellig uw verhoging
omverhalend en uw hoogten zul-
len stellig geslecht worden,e en zĳ
moeten u uw kleren uittrekkenf

en uw luisterrĳke voorwerpen ne-
meng en u naakt en bloot achter-
laten. 40 En zĳ moeten een ver-
gadering tegen u doen opkomenh

en u met stenen werpeni en u
met hun zwaarden afslachten.j

41 En zĳ moeten uw huizen met
vuur verbrandenk en aan u straf-
gerichtenvoltrekkenvoor de ogen
vanvele vrouwen;l en ik zal stellig
uw prostituee[schap] doen ophou-
denm en ook zult gĳ geen hoeren-
loon meer geven. 42 En ik wil
mĳn woede tot bedaren brengen
in u,n en mĳn jaloezie moet van u
wĳken;o en ik zal mĳ stellig rustig
houden en ik zal mĳ niet meer ge-
krenkt voelen.’

43 ’Omdat gĳ niet aan de dagen
van uw jeugd hebt gedachtp en gĳ
mĳ wegens al deze dingen telkens
in beroering hebt gebracht,q ja,
zie, zal ook ik van mĳnkant stellig
uweigen gedrag op [uw] hoofd zelf
doen neerkomen’,r is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah,
’en gĳ zult stellig geen losbandig
gedrag blĳven bedrĳven naast al
uw verfoeilĳkheden.

44 Zie! Iedereen die een spreuks

tegenu gebruikt, zal de spreuk ge-
bruiken die luidt: „Zo moeder, zo
dochter!”t 45 Gĳ zĳt de dochter
van uw moeder,u iemand die haar
echtgenootv en haar zonen veraf-
schuwt. En gĳ zĳt de zuster van
uw zusters, die hun echtgenoten
en hun zonen verafschuwden. De
moeder van U, vrouwen, was een
Hethitische,w enUW vader was een
Amoriet.’ ”x

46 „’En uw oudste zuster is Sa-
m _aria,y zĳ met haar onderho-

x De 9:5; De 20:17; Joz 10:5; 2Kon 21:11; y Ez

23:33.
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rige plaatsen,a die links van u
woont, en uw zuster jonger dan
gĳ, die rechts van u woont, is
S _odomb met haar onderhorige
plaatsen.c 47 En niet hun we-
gen hebt gĳ bewandeld, noch over-
eenkomstig hun verfoeilĳkheden
gedaan.d Binnen heel korte tĳd
zĳt gĳ zelfs verderfelĳker gaan
handelen dan zĳ op al uw wegen.e

48 Zo waar ik leef,’ is de uit-
spraak van de Soevereine Heer
Jehovah, ’S _odom, uw zuster, zĳ
met haar onderhorige plaatsen,
heeft niet gedaan naar wat gĳ
hebt gedaan, gĳ en uw onderho-
rige plaatsen.f 49 Zie! Dit bleek
de dwaling van S _odom, uw zus-
ter, te zĳn: Trots,g verzadigd-
heid van broodh en zorgelozei rust
bleken haar en haar onderhori-
ge plaatsenj eigen te zĳn, en de
handvan de ellendigek en de arme
sterkte zĳ niet.l 50 En zĳ bleven
hoogmoedigm en bedreven voort-
durend iets verfoeilĳks voor mĳn
aangezicht,n en ten slotte verwĳ-
derde ik hen, juist zoals het mĳ
[goed] toescheen.o

51 En wat Sam _ariap aangaat,
zĳ heeft nog niet de helft van uw
zonden bedreven, maar gĳ bleeft
uw verfoeilĳkheden overvloedi-
ger maken dan zĳ, zodat gĳ uw
zusters rechtvaardig deedt schĳ-
nenwegens al uwverfoeilĳkheden
die gĳ hebt bedreven.q 52 Gĳ
dan, draag uw schande wanneer
gĳ moet pleiten ten gunste van
uw zusters. Wegens uw zonden,
waarin gĳ verfoeilĳker hebt ge-
handeld dan zĳ, zĳn zĳ rechtvaar-
diger dan gĳ.r En gĳ dan, schaam
u en draag uw schande doordat
gĳ uw zusters rechtvaardig doet
schĳnen.’

53 ’En ik wil hun gevangenen
vergaderen,s de gevangenen van
S _odom en van haar onderhorige
plaatsen, en de gevangenen van
Sam _aria en van haar onderhori-
ge plaatsen; ik wil ook uw gevan-
genen te midden van hen vergade-
ren,t 54 opdat gĳ uw schande
moogt dragen;u en gĳ moet u

te schande gemaakt voelen we-
gens alles wat gĳ gedaan hebt,
aangezien gĳ hen hebt vertroost.a

55 En uw eigen zusters, S _odom
en haar onderhorige plaatsen, zul-
len tot hun vroegere staat terug-
keren, en Sam _aria en haar on-
derhorige plaatsen zullen tot hun
vroegere staat terugkeren, en
gĳzelf en uw eigen onderhorige
plaatsen, [GIJ] zult tot UW vroege-
re staat terugkeren.b 56 En S _o-
dom, uw zuster, bleek niet iets te
zĳn dat het waard was er uit uw
mondover te horen op de dag van
uw trots,c 57 voordat uw eigen
slechtheidwerd blootgelegd,d net
als in de tĳd van de smaad van de
dochters van S _yri

¨
ee en van allen

rondom haar, de dochters van de
Filistĳnen,f degenen die u van alle
kanten met verachting bejegen-
den.g 58 Uw losbandig gedragh

en uw verfoeilĳkheden, gĳ moet
ze zelf dragen’,i is de uitspraak
van Jehovah.”

59 „Want dit heeft de Soeverei-
ne Heer Jehovah gezegd: ’Ik moet
ook met u doen net zoals gĳ hebt
gedaan,j omdat gĳ de eed hebt ver-
acht door [mĳn] verbond te ver-
breken.k 60 En ik, ikzelf, moet
gedachtig zĳn aan mĳn verbond
met u in de dagen van uw jeugd,l

en ik moet voor u een voor on-
bepaalde tĳd durend verbond op-
richten.m 61 En gĳ zult stellig
terugdenken aan uw wegenn en u
te schande gemaakt voelen wan-
neer gĳ uw zusters ontvangt, de-
genen ouder dan gĳ zowel als de-
genen jonger dan gĳ, en ik zal
hen stellig aan u geven als doch-
ters,o maar niet op grond van uw
verbond.’p

62 ’En ik, ikzelf, wil mĳn ver-
bond met u oprichten;q en gĳ
zult moeten weten dat ik Jeho-
vah ben, 63 opdat gĳ de her-
innering bewaart en u werkelĳk
schaamtr en gĳ geen enkele re-
den meer krĳgt om [uw] mond
te openens wegens uw schande,
wanneer ik verzoening voor u

p Jer 31:31; Heb 8:13; q Ho 2:19; r Ezr 9:6; Ez

36:31; s Ps 39:9; Ro 3:19.
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doea voor alles wat gĳ hebt ge-
daan’, is de uitspraak van de Soe-
vereine Heer Jehovah.”

17 En het woord van Jeho-
vah bleef tot mĳ komen, en

luidde: 2 „Mensenzoon, geef een
raadsel opb en stel een spreek-
woord samen met betrekking tot
het huis van _Isra

¨
el.c 3 En gĳ

moet zeggen: ’Dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: „De
grote arend,d groot van vleugels,e

met lange wieken, vol veren die
bontgekleurd waren, kwam naar
de L _ibanonf en nam vervolgens de
boomtopg van de ceder.h 4 Hĳ
plukte zelfs de top van zĳn jonge
scheuten af en bracht hem daar-
op naar het land K _ana

¨
an;i in een

stad van handelaars plaatste hĳ
hem. 5 Bovendien nam hĳ iets
van het zaad van het landj en zet-
te het in een zaaiveld. Als eenwilg
aan uitgestrekte wateren,k als
een wilgenboom plaatste hĳ het.
6 Toen sproot het uit en werd
geleidelĳk eenweelderig groeien-
de wĳnstok, laag van hoogte,l ge-
neigd zĳn loof naar binnen te ke-
ren; en wat zĳn wortels aangaat,
die kwamen er geleidelĳk onder.
En het werd ten slotte een wĳn-
stok en bracht scheuten voort en
zond ranken uit.m

7 En er kwam nog een grote
arend,n groot vanvleugels enmet
grote wieken,o en zie! deze zelf-
de wĳnstok strekte zĳn wortels
hongerig naar hem uit.p En zĳn
loof stak hĳ naar hem uit op-
dat [die] hem zou bevloeien, weg
van de tuinbedden waar hĳ was
geplant.q 8 Op een goed veld,
aanuitgestrektewateren,was hĳ
reeds overgeplant,r ten einde gro-
te takken voort te brengen en
vrucht te dragen, om een majes-
tueuze wĳnstok te worden.” ’

9 Zeg: ’Dit heeft de Soeverei-
ne Heer Jehovah gezegd: „Zal het
gelukken?s Zal niet iemand zelfs
zĳn wortels uitrukkent en zelfs
zĳn vrucht schubbig maken? En
moeten [niet] al zĳn vers geplukte
spruiten verdorren?u Hĳ zal ver-
dorren. Noch door een grote arm

noch door een talrĳk volk zal hĳ
van zĳn wortels opgeheven hoe-
ven te worden. 10 En zie! zal
het, alhoewel hĳ overgeplant is,
gelukken? Zal hĳ niet volkomen
verdorren, ja, zoals wanneer de
oostenwind hem aanraakt?a Op
de tuinbedden van zĳn spruit zal
hĳ verdorren.” ’”b

11 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luidde:
12 „Zeg alstublieft tot het weer-
spannige huis:c ’Weet gĳlieden
werkelĳk niet wat deze dingen
betekenen?’ Zeg: ’Zie! De koning
van B _abylon kwam naar Jer _uza-
lem en nam toen zĳn koningd en
zĳn vorsten en bracht hen bĳ zich
in B _abylon.e 13 Verder nam hĳ
iemand van het koninklĳk zaadf

en sloot een verbond met hem en
bracht hem onder een eed;g en de
voornaamsten van het land nam
hĳ weg,h 14 opdat het konink-
rĳk van geringe betekenis zou
worden,i niet in staat zich te ver-
heffen, opdat het door zĳn ver-
bond te onderhouden, in stand
zou blĳven.j 15 Maar hĳ rebel-
leerdek ten slotte tegen hem door
zĳn boodschappers naar Eg _ypte
te zenden, [opdat het] hem paar-
den en een talrĳk volk zou geven.l

Zal hĳ succes hebben? Zal hĳ ont-
komen, hĳ die deze dingen doet en
die een verbond heeft verbroken?
En zal hĳ werkelĳk ontkomen?’m

16 ’„Zo waar ik leef,”n is de uit-
spraak van de Soevereine Heer
Jehovah, „in de [woon]plaats van
de koning die degene als koning
aanstelde die zĳn eed verachtteo

en die zĳn verbond verbrak, bĳ
hem, midden in B _abylon, zal hĳ
sterven.p 17 En door een grote
krĳgsmacht en door een talrĳke
vergadering zal Farao hem niet
doeltreffend maken in de oorlog,q

door een belegeringsdam op te
werpen en door een belegerings-
wal te bouwen, ten einde vele
zielen af te snĳden.r 18 En hĳ
heeft een eed verachts door een
verbond te verbreken, en zie! hĳ

r Jer 33:5; s Mt 5:37; Ro 1:31.
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had zĳn hand gegevena en heeft
zelfs al deze dingen gedaan. Hĳ
zal niet ontkomen.” ’b

19 ’Daarom, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: „Zo
waar ik leef, waarlĳk, mĳn eed
die hĳ heeft verachtc en mĳnver-
bond dat hĳ heeft verbroken —
ja, ik wil het op zĳn hoofd doen
neerkomen. 20 En ik wil mĳn
net over hem uitspreiden, en hĳ
zal stellig in mĳn vangnet wor-
den gevangen;d en ik wil hem
naar B _abylon brengen en daar
met hem in het gericht treden be-
treffende zĳn ontrouw waarmee
hĳ jegens mĳ gehandeld heeft.e

21 En wat al zĳn vluchtelingen
in al zĳn krĳgsbenden betreft,
door het zwaard zullen zĳ val-
len, en de overgeblevenen zullen
zelfs naar elke windstreek ver-
spreid worden.f En gĳlieden zult
moeten weten dat ikzelf, Jehovah,
[het] gesproken heb.” ’g

22 ’Dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd: „Ikzelf zal
ook stellig iets van de hoge boom-
top van de ceder nemen en [dat in
de grond] zetten;h van de top van
zĳn loten zal ik een tere [loot] af-
plukkeni en ik wil [die] zelf over-
planten op een hoge en verhe-
ven berg.j 23 Op de berg van de
hoogte van _Isra

¨
el zal ik hem over-

planten,k en hĳ zal stellig grote
takken dragen en vrucht voort-
brengenl en een majestueuze ce-
der worden.m En daaronder zullen
werkelĳk alle vogels van allerlei
vleugel verblĳf houden; in de scha-
duw van zĳn loof zullen ze ver-
blĳf houden.n 24 En al de bomen
van het veld zullen moeten weten
dat ikzelf, Jehovah,o de hoge boom
heb vernederd,p de lage boom heb
verhoogd,q de nog vochtige boom
heb doen verdorrenr en de dorre
boom heb doen bloeien. Ikzelf, Je-
hovah, heb gesproken en heb [het]
gedaan.” ’ ”s

18 En het woord van Jeho-
vah kwam verder tot mĳ,

en luidde: 2 „Wat betekent het
voor ulieden dat GIJ dit spreek-
woord gebruikt op _Isra

¨
els bodem,

door te zeggen: ’De vaders zĳn het
die onrĳpe druiven eten, maar het
zĳn de tanden van de zonen die
slee worden’?a

3 ’Zo waar ik leef,’ is de uit-
spraak van de Soevereine Heer Je-
hovah, ’gĳlieden zult voortaan dit
spreekwoord in _Isra

¨
el niet meer

gebruiken. 4 Ziet! Alle zielen —
mĳ behoren ze toe.b Zoals de zielc

van de vader zo eveneens de ziel
van de zoon — mĳ behoren ze
toe.d De ziel die zondigt,e d

´
ı
´
e zal

sterven.f

5 En wat een man betreft, inge-
val hĳ rechtvaardig blĳkt te zĳn
en hĳ gerechtigheid en rechtvaar-
digheid heeft geoefend;g 6 op
de bergenh at hĳ nieti en zĳn ogen
sloeg hĳ niet op naar de drekgo-
den van het huis van _Isra

¨
el,j en

de vrouw van zĳn metgezel ver-
ontreinigde hĳ nietk en tot een
vrouw in haar onreinheid placht
hĳ niet te naderen;l 7 en geen
mens placht hĳ slecht te behande-
len;m het pand dat hĳ nam voor
schuld gaf hĳ altĳd terug;n niets
placht hĳ weg te roven;o de hon-
gerige gaf hĳ altĳd zĳn eigen
broodp en de naakte placht hĳ te
bedekken met een kledingstuk;q

8 niets placht hĳ te geven tegen
renter en geen woeker placht hĳ
te nemen;s van onrecht trok hĳ
zĳn hand steeds terug;t ware ge-
rechtigheid placht hĳ te oefenen
tussen man en man;u 9 in mĳn
inzettingen bleef hĳ wandelenv en
mĳn rechterlĳke beslissingen nam
hĳ in acht ten einde naar waar-
heid te handelenw — hĳ is recht-
vaardig.x Hĳ zal beslist blĳven
leven’,y is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.

10 ’En [indien] iemand vader is
geworden van een zoon die een
roverz is, een bloedvergieter,a

die zo iets als een van deze din-
gen heeft gedaan 11 (maar hĳ-
zelf heeft geen van deze zelf-
de dingen gedaan); ingeval hĳ
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HFDST. 17

a Klg 5:6

b Ez 17:15

c De5:11

Jer 5:2

d 2Kr 33:11

Ez 12:13
Ez 32:3
Ho 7:12

e Ez 20:36

Mi 6:2

f Ez 5:10

Ez 12:14

g Ez 6:13

h Ps 80:15
Jes 11:1
Jer 23:5
Jer 33:15
Za 3:8

i Jes 53:2

j Ps 2:6

k Ps 92:13
Da 4:17

l Jes 27:6

m Ps 92:12

n Ps 72:8

Ho 14:7

o Jes 55:12

p 1Sa 2:7

Ps 75:7
Lu 1:52

q Jes 9:6

Ez 21:27
Da 4:17
Am9:11

r Lu23:31

s Ez 22:14

Ez 24:14

�����������������������������

2ekolom

�����������������������������

HFDST. 18

a Jer 15:4
Jer 31:29
Klg 5:7

b Ps 100:3

Han 17:26

c Ge2:7

d De26:18

e Ro 3:23

Ro 5:12

f Ge2:17

Ge 17:14
Re 16:30
Job 33:22
Ps 78:50
Jes 53:12
Han 3:23
Ro 6:23
Opb 16:3

g Ps 15:2

h De12:2

Jer 3:6
Ho 4:13

i Nu25:2

Ez 22:9

j Ez 36:25

k Le 20:10

l Le 18:19

Le 20:18

m Le 25:14

Sp 14:21

n De24:12

Ez 33:15

o Le 6:2

p De15:11
Sp 28:27

q Jes 58:7

Mt 25:36
Jak 2:15

r Ex 22:25

De 23:19
Ps 15:5
Lu 6:35

1075 De ziel die zondigt, zal sterven EZECHI
¨
EL 17:19–18:11



ook op de bergen heeft gegetena

en hĳ de vrouw van zĳn metge-
zel heeft verontreinigd;b 12 hĳ
de ellendige en arme slecht heeft
behandeld;c hĳ dingen heeft weg-
geroofd,d hĳ het in pand gegeve-
ne niet placht terug te geven,e en
hĳ naar de drekgoden zĳn ogen
opsloegf — iets verfoeilĳks heeft
hĳ gedaan.g 13 Op woeker heeft
hĳ gegevenh en rente heeft hĳ
genomen,i en hĳ zal beslist niet
blĳven leven. Al deze verfoeilĳk-
heden heeft hĳ gedaan.j Hĳ zal
beslist ter doodworden gebracht.
Op hem zal zĳn eigen bloed neer-
komen.k

14 En zie! iemand is vader ge-
worden van een zoon die al de
zonden van zĳn vader, die hĳ
heeft gedaan, blĳft zien, en hĳ
ziet [ze] en doet dergelĳke dingen
niet.l 15 Op de bergen heeft hĳ
niet gegeten en zĳn ogen heeft
hĳ niet opgeslagen naar de drek-
goden van het huis van _Isra

¨
el;m

de vrouw van zĳn metgezel heeft
hĳ niet verontreinigd;n 16 en
geen mens heeft hĳ slecht be-
handeld,o geen pand heeft hĳ ge-
nomenp en niets heeft hĳ wegge-
roofd;q de hongerige heeft hĳ zĳn
eigen brood gegevenr en de naak-
te heeft hĳ bedekt met een kle-
dingstuk;s 17 van de ellendige
heeft hĳ zĳn hand teruggetrok-
ken; geen woekert en renteu heeft
hĳ genomen; mĳn rechterlĳke be-
slissingen heeft hĳ volbracht;v

in mĳn inzettingen heeft hĳ ge-
wandeld;w hĳzelf zal niet sterven
wegens de dwaling van zĳn va-
der.x Hĳ zal beslist blĳven leven.y

18 Wat zĳn vader betreft, omdat
hĳ volslagen afzetterĳ pleegde,z

iets wegroofde van een broeder,a

en hĳ al wat niet goed is heeft ge-
daan te midden van zĳn volken,b

zie! dan moet hĳ voor zĳn dwa-
ling sterven.c

19 En gĳlieden zult stellig zeg-
gen: „Hoe komt het dat de zoon
geen [schuld] behoeft te dragen
wegens de dwaling van de va-
der?”d Welnu, wat de zoon betreft,
gerechtigheid en rechtvaardig-

heid heeft hĳ geoefend,a al mĳn
inzettingen heeft hĳ gehouden
en hĳ blĳft ze betrachten.b Hĳ zal
beslist blĳven leven.c 20 De ziel
die zondigt, d

´
ı
´
e zal sterven.d Een

zoon zal geen [schuld] dragen we-
gens de dwaling van de vader, en
een vader van zĳn kant zal geen
[schuld] dragen wegens de dwa-
ling van de zoon.e De rechtvaar-
digheid van de rechtvaardige zal
op hemzelf neerkomen,f en de god-
deloosheid van een goddeloze zal
op hemzelf neerkomen.g

21 Wat nu een goddeloze be-
treft, ingeval hĳ zich zou afkeren
van al zĳn zonden die hĳ heeft
begaan,h en hĳ werkelĳk al mĳn
inzettingen zou houden en ge-
rechtigheid en rechtvaardigheid
zou oefenen,i zal hĳ beslist blĳ-
ven leven. Hĳ zal niet sterven.j

22 Al zĳn overtredingen die hĳ
heeft begaan — ze zullen niet
tegen hem in herinnering wor-
den gebracht.k Wegens zĳn recht-
vaardigheid die hĳ heeft gedaan,
zal hĳ blĳven leven.’l

23 ’Schep ik ook maar enigs-
zins behagen in de dood van een
goddeloze’,m is de uitspraak van
de Soevereine Heer Jehovah, ’[en]
niet daarin dat hĳ zou terugkeren
van zĳn wegen en werkelĳk zou
blĳven leven?’n

24 ’Wanneer nu een rechtvaar-
dige zich afkeert van zĳn recht-
vaardigheid enwerkelĳk onrecht
doeto — overeenkomstig al de
verfoeilĳkheden die de goddelo-
ze heeft gedaan, blĳft hĳ doenp

en hĳ leeft — geen van al zĳn
rechtvaardige daden die hĳ heeft
gedaan, zal gedacht worden.q We-
gens zĳn ontrouw die hĳ heeft ge-
pleegd en wegens zĳn zonde waar-
mee hĳ heeft gezondigd, daarvoor
zal hĳ sterven.r

25 En gĳlieden zult stellig zeg-
gen: „De weg van Jehovah is niet
recht getrokken.”s Hoor alstu-
blieft, o huis van _Isra

¨
el. Is mĳn
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eigen weg niet recht getrokken?a

Zĳn het niet de wegen van ulie-
den die niet recht zĳn getrok-
ken?b

26 Wanneer een rechtvaardige
zich afkeert van zĳn rechtvaar-
digheid en hĳ werkelĳk onrecht
doetc en daarom sterft, zal hĳ we-
gens zĳn onrecht dat hĳ heeft ge-
daan, sterven.d

27 En wanneer een goddeloze
zich afkeert van zĳn goddeloos-
heid die hĳ heeft bedreven en ver-
volgens gerechtigheid en recht-
vaardigheid oefent,e zal h

´
ı
´
j zĳn

eigen ziel in het leven houden.f

28 Wanneer hĳ [het] inzietg en hĳ
zich afkeert van al zĳn overtredin-
gen die hĳ heeft begaan,h zal hĳ
beslist blĳven leven. Hĳ zal niet
sterven.i

29 En het huis van _Isra
¨
el zal

stellig zeggen: „De weg van Je-
hovah is niet recht getrokken.”j

Wat mĳn wegen aangaat, zĳn ze
niet recht getrokken, o huis van
_Isra

¨
el?k Zĳn het niet de wegen

van ulieden die niet recht zĳn ge-
trokken?’l

30 ’Daarom, ieder overeenkom-
stig zĳn wegen, z

´
o zal ik U rich-

ten,m o huis van _Isra
¨
el’, is de uit-

spraak van de Soevereine Heer
Jehovah.n ’Keert U af, ja, bewerk-
stelligt een terugkeer van al UW

overtredingeno en laat niets voor
ulieden een struikelblok blĳken
te zĳn dat dwaling veroorzaakt.p

31 Werpt al UW overtredingen
waarin GIJ overtreden hebt, vanU

af,q en maakt U een nieuw hartr

en een nieuwe geest,s want waar-
om zoudt GIJ sterven,t o huis van
_Isra

¨
el?’

32 ’Want ik schep helemaal
geen behagen in de dood van wie
sterven moet’,u is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah.
’Bewerkstelligt dus een terugkeer
en blĳft leven.’ ”v

19 „En wat u betreft, hef een
klaaglied aanw betreffen-

de de oversten van _Isra
¨
el,x 2 en

gĳ moet zeggen: ’Wat was uw
moeder? Een leeuwin onder leeu-

wen.a Ze legde zich neer tussen
jonge leeuwen met manen. Ze
bracht haar welpen groot.

3 En geleidelĳk kweekte ze een
van haar welpen op.b Een jonge
leeuw met manen werd hĳ, en
hĳ leerde vervolgens prooi te ver-
scheuren.c Hĳ verslond zelfs de
aardse mens. 4 En nati

¨
en ble-

ven over hem horen. In hun kuil
werd hĳ gevangen, waarop ze hem
door middel van haken naar het
land Eg _ypte brachten.d

5 Toen ze nu zag dat ze had
gewacht [en] haar hoop was ver-
gaan, nam ze vervolgens een an-
der van haar welpen.e Tot een jon-
ge leeuw met manen maakte ze
hem. 6 En hĳ liep voorts rond
te midden van leeuwen. Een jon-
ge leeuw met manen werd hĳ.
En geleidelĳk leerde hĳ prooi te
verscheuren.f Hĳ verslond zelfs
de aardse mens.g 7 En hĳ leer-
de zĳn woontorens kennen, en hĳ
verwoestte zelfs hun steden,h zo-
dat het land woest gelegd werd
en hĳ het vervulde met het geluid
van zĳn gebrul.i 8 Toen stelden
nati

¨
en van rondom uit de rechts-

gebieden zich tegen hemj en slaag-
den erin hun net over hem uit
te spreiden.k In hun kuil werd
hĳ gevangen.l 9 Ten slotte zet-
ten zĳ hem in de kooi, met be-
hulp van haken, en brachten hem
naar de koning van B _abylon.m Zĳ
dan brachten hem met behulp van
vangnetten, opdat zĳn stem niet
meer gehoord zou worden op de
bergen van _Isra

¨
el.n

10 Uw moedero was als een
wĳnstok in uw bloed,p geplant aan
wateren. Vruchtdragend en vol
takkenwerd ze vanwege overvloe-
dig veelwater.q 11 En zewerden
voor haar sterke staven, bestemd
voor de scepters van heersers.r En
zĳn hoogte werd geleidelĳk groot,
tot hoog tussen [de] takken, en hĳ
werd zichtbaar wegens zĳn hoog-
te, wegens de overvloed van zĳn
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loof.a 12 Maar ten slotte werd
ze in verbolgenheid uitgerukt.b

Ter aarde werd ze geworpen en
er was een oostenwind die haar
vrucht deed verdrogen.c Haar
sterke staf werd afgerukt en ver-
dorde.d Ja, vuur verslond hem.e

13 En nu is ze geplant in de wil-
dernis,f in een waterloos en dor-
stig land.g 14 En er ging ver-
volgens vuur uit van [haar] staf.h

Het verslond zelfs haar scheu-
ten, ja, haar vrucht, en er bleek
in haar geen sterke staf te zĳn,
geen scepter om te heersen.i

Dat is een klaaglied, en het zal
een klaaglied worden.’”j

20 Het geschiedde dan in het
zevende jaar, in de vĳfde

[maand], op de tiende [dag] van
de maand, [dat] er mannen uit de
oudere [mannen] van _Isra

¨
el kwa-

men om Jehovah te raadplegen,k

en zĳ gingen v
´
o

´
or mĳ zitten.l

2 Toen kwam het woord van Je-
hovah tot mĳ en luidde: 3 „Men-
senzoon, spreek met de oudere
mannen van _Isra

¨
el, en gĳ moet

tot hen zeggen: ’Dit heeft de Soe-
vereine Heer Jehovah gezegd: „Is
het om mĳ te raadplegen, dat gĳ-
lieden komt?m ’Zo waar ik leef, ik
wil mĳ niet door U laten raadple-
gen’,n is de uitspraak van de Soe-
vereine Heer Jehovah.” ’

4 Zult gĳ hen oordelen? Zult gĳ
[hen] oordelen, o mensenzoon?o

Maak hun de verfoeilĳkheden van
hun voorvaders bekend.p 5 En
gĳ moet tot hen zeggen: ’Dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah ge-
zegd: „Op de dag dat ik _Isra

¨
el

uitkoos,q hief ik voorts ook mĳn
hand opr [in een eed] tot het zaad
van het huis van J _akobs en maak-
te ik mĳ aan hen bekend in het
land Eg _ypte.t Ja, ik ging ertoe
over mĳn hand [in een eed] tot
hen op te heffen, en zei: ’Ik ben
Jehovah, UW God.’u 6 Op die dag
hief ik mĳn hand [in een eed] tot
hen opv om hen uit het land Eg _yp-
te te leiden naar een land dat ik
voor hen verspied had, vloeiend
van melk en honing.w Het was het

sieraad van alle landen.a 7 En
vervolgens zei ik tot hen: ’Werpt
weg, een ieder van U, de walge-
lĳkheden van zĳn ogen,b en ver-
ontreinigt U niet met de drekgo-
den van Eg _ypte.c Ik ben Jehovah,
UW God.’d

8 En zĳ werden weerspannig
tegen mĳe en zĳ wilden niet naar
mĳ luisteren. De walgelĳkheden
van hun ogen wierpen zĳ niet
elk voor zich weg en de drek-
goden van Eg _ypte verlieten zĳ
niet,f zodat ik beloofde mĳn woe-
de over hen uit te storten, ten
einde mĳn toorn tegen hen tot
voltooiing te brengen in het mid-
denvan het land Eg _ypte.g 9 En
ik handelde vervolgens ter wille
van mĳn eigen naam, opdat [die]
niet ontheiligd zou worden voor
de ogen van de nati

¨
en in wier

midden zĳ waren,h omdat ik mĳ
voor hun ogen aan hen had be-
kendgemaakt toen ik hen uit
het land Eg _ypte leidde.i 10 Ik
leidde hen dus uit het land Eg _yp-
te en bracht hen in de wildernis.j

11 Voorts gaf ik hun mĳn in-
zettingen;k en mĳn rechterlĳke
beslissingenl maakte ik hun be-
kend, opdat de mens die ze blĳft
doen, er ook door zou blĳven le-
ven.m 12 En ook mĳn sabbat-
ten gaf ik hun,n om een teken te
worden tussen mĳ en hen,o ten
einde [hun] te [doen]weten dat ik
Jehovah ben, die hen heiligt.

13 Maar zĳ, het huis van _Is-
ra

¨
el, waren weerspannig tegen

mĳ in de wildernis.p In mĳn in-
zettingen wandelden zĳ nietq en
mĳn rechterlĳke beslissingen ver-
wierpen zĳ,r door welke, zou de
mens ze blĳven doen, hĳ ook zal
blĳven leven.s En mĳn sabbatten
ontheiligden zĳ ten zeerste,t zo-
dat ik beloofde mĳn verbolgen-
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heid over hen uit te storten in
de wildernis, ten einde hen uit
te roeien.a 14 Maar ik handelde
ter wille van mĳn eigen naam, op-
dat [die] niet ontheiligd zou wor-
den voor de ogen van de nati

¨
en,

voor wier ogen ik hen had uitge-
leid.b 15 En ikzelf hief ook mĳn
hand [in een eed] tot hen op in
de wildernis,c hen niet te bren-
gen in het land dat ik had ge-
geven, vloeiend van melk en ho-
ningd (het is het sieraad van al
de landen),e 16 omdat zĳ mĳn
eigen rechterlĳke beslissingen
verwierpen; en wat mĳn inzet-
tingen betreft, zĳ wandelden er
niet in, en mĳn sabbatten onthei-
ligden zĳ, omdat hun hart louter
hun drekgoden achternaging.f

17 En mĳn oog ging leed over
hen gevoelen [om mĳ ervan te
weerhouden] hen te verderven,g

en ik gaf hen niet aan de verdel-
ging prĳs in de wildernis. 18 En
ik zei voorts tot hun zonen in
de wildernis:h ’In de voorschriften
van UW voorvaders moogt GIJ niet
wandeleni en hun rechtsverorde-
ningen niet onderhoudenj en met
hun drekgoden U niet verontrei-
nigen.k 19 Ik ben Jehovah, UW

God.l Wandelt in mĳn eigen inzet-
tingenm en neemt mĳn eigen rech-
terlĳke beslissingen in achtn en
handelt ernaar.o 20 En heiligt
mĳn eigen sabbatten,p en ze moe-
ten dienen tot een teken tussen
mĳ en U, opdat [GIJ] moogt weten
dat ik Jehovah, UW God, ben.’q

21 En de zonen werden weer-
spannig tegen mĳ.r In mĳn inzet-
tingen wandelden zĳ niet, en mĳn
rechterlĳke beslissingen namen
zĳ niet in acht om ze te volbren-
gen, door welke, zou de mens [ze]
blĳven volbrengen, hĳ ook zal blĳ-
ven leven.s Mĳn sabbatten onthei-
ligden zĳ.t Dus beloofde ik mĳn
woede over hen uit te storten, ten
eindemĳn toorn tegen hen tot een
einde te brengen in de wildernis.u

22 En ik trok mĳn hand terugv en
ging ter wille van mĳn eigen naam
handelen, opdat [die] niet onthei-

ligd zou worden voor de ogen van
de nati

¨
en, voor wier ogen ik hen

had uitgeleid.a 23 Ook hief ik-
zelf mĳn hand [in een eed] tot
hen op in de wildernis,b om hen
te verstrooien onder de nati

¨
en

en hen te verspreiden over de
landen,c 24 omdat zĳ mĳn eigen
rechterlĳke beslissingen niet vol-
brachtend en zĳ mĳn eigen inzet-
tingen verwierpene en zĳ mĳn
eigen sabbatten ontheiligdenf en
hun ogen louter naar de drekgo-
den van hunvoorvaders [gericht]
bleken te zĳn.g 25 En ikzelf liet
hen ook voorschriften hebben
die niet goedwaren en rechterlĳ-
ke beslissingen waardoor zĳ niet
konden blĳven leven.h 26 En ik
liet hen dan verontreinigd wor-
den door hun geschenken wan-
neer [zĳ] elk kind dat de baar-
moeder opende door [het vuur]
lieten gaan,i om hen eenzaam en
verlaten te maken, opdat zĳ zou-
den weten dat ik Jehovah ben.” ’j

27 Daarom, spreek tot het huis
van _Isra

¨
el, o mensenzoon, en gĳ

moet tot hen zeggen:k ’Dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah ge-
zegd: „Maar in dit opzicht spra-
ken UW voorvaders schimpend
over mĳ, doordat zĳ in ontrouw
jegens mĳ handelden.l 28 En
ik bracht hen vervolgens in het
landm waaromtrent ik mĳn hand
[in een eed] had opgeheven om
[het] hun te geven.n Toen zĳ dan
elke verheven heuvelo en elke
wĳdvertakte boom zagen, gingen
zĳ daar voorts hun slachtoffers
offerenp en daar hun krenkende
offergave geven, en daar hun rus-
tig stemmende geuren aanbiedenq

en daar hun drankoffers uitgie-
ten.r 29 Dus zei ik tot hen: ’Wat
betekent de hoge plaats waar GIJ

komt, dat haar naam Hoge Plaats
genoemd zou worden tot op deze
dag?’ ” ’s

30 Daarom, zeg tot het huis van

_Isra
¨
el: ’Dit heeft de Soevereine
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Heer Jehovah gezegd: „Op de ma-
nier van UW voorvaders verontrei-
nigt GIJ U,a en hun walgelĳkheden
loopt GIJ achterna in immorele ge-
meenschap?b 31 En door UW ge-
schenken op te heffen, doordat
GIJ UW zonen door het vuur laat
gaan,c verontreinigt GIJ U voor al
UW drekgoden tot op deze dag?d

Zal ik mĳ terzelfder tĳd door ulie-
den laten raadplegen, o huis van
_Isra

¨
el?” ’e

’Zowaar ik leef,’ is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah,
’ik wil mĳ niet door U laten raad-
plegen.f 32 En dat wat in UW

geest opkomt,g zal beslist niet ge-
beuren,h namelĳk dat GIJ zegt:
„Laten wĳ gelĳk de nati

¨
en wor-

den, gelĳk de families van de lan-
den,i door hout en steen te die-
nen.” ’ ”j

33 „’Zo waar ik leef,’ is de uit-
spraak van de Soevereine Heer
Jehovah, ’met een sterke hand
en met een uitgestrekte armk

en met uitgestorte woede wil ik
als koning over ulieden heersen.l

34 En ik wil U uitleiden uit de
volken, en ik wil U bĳeenbrengen
uit de landen waarheen GIJ ver-
strooid zĳt met een sterke hand
en met een uitgestrekte arm en
met uitgestorte woede.m 35 En
ikwil U in dewildernis van de vol-
ken brengenn en daar van aange-
zicht tot aangezicht met U in het
gericht treden.o

36 Net zoals ik met UW voorva-
ders in het gericht ben getreden in
de wildernis van het land Eg _ypte,p

zo zal ik met U in het gericht tre-
den’, is de uitspraak van de Soe-
vereine Heer Jehovah. 37 ’En ik
wil Uonder de staf doen doorgaanq

en U in de band van het verbond
brengen.r 38 En ik wil uit U de
opstandigen en de overtreders te-
gen mĳ uitschiften,s want uit het
land van hun inwonende vreem-
delingschap zal ik hen uitleiden,
maar op _Isra

¨
els bodem zullen zĳ

niet komen;t en gĳlieden zult moe-
ten weten dat ik Jehovah ben.’u

39 En GIJ, o huis van _Isra
¨
el, dit

heeft de Soevereine Heer Jehovah

gezegd: ’Ieder van U ga zĳn eigen
drekgoden dienen.a En daarna, in-
dien GIJ niet naar mĳ luistert,
dan zult GIJ mĳn heilige naam
niet meer ontheiligen door UW ge-
schenken en door UWdrekgoden.’b

40 ’Want op mĳn heilige berg,
op de berg van de hoogte van _Is-
ra

¨
el,’c is de uitspraak van de Soe-

vereine Heer Jehovah, ’daar zul-
len zĳ, heel het huis van _Isra

¨
el

in zĳn geheel, mĳ dienen, in het
land.d Daar zal ik een welgeval-
len aan hen hebben en daar zal
ik UW bĳdragen eisen en de eer-
stelingen van UW aanbiedingen
met betrekking tot al UW heili-
ge dingen.e 41 Wegens de rus-
tig stemmende geur zal ik een
welgevallen aan U hebben,f wan-
neer ik U uitleid uit de volken en
ik U werkelĳk bĳeenbreng uit de
landen waarheen GIJ verstrooid
zĳt,g en ik wil in U geheiligd wor-
den voor de ogen van de nati

¨
en.’h

42 ’En gĳlieden zult moetenwe-
ten dat ik Jehovah ben,i wanneer
ik U op _Isra

¨
els bodem breng,j naar

het land waarvoor ik mĳn hand
[in een eed] heb opgeheven om
[het] aan UW voorvaders te geven.
43 En GIJ zult daar stellig terug-
denken aan UW wegenk en al UW

handelingen waardoor GIJ U ver-
ontreinigd hebt,l en GIJ zult wer-
kelĳk een walging voelen voor
UW eigen aangezicht wegens al
UW slechte dingen die GIJ gedaan
hebt.m 44 En GIJ zult moeten
weten dat ik Jehovah benn wan-
neer ik handelend tegen U op-
treed ter wille van mĳn naam,o

niet overeenkomstig UW slechte
wegen of overeenkomstig UW ver-
dorven handelingen,p o huis van

_Isra
¨
el’, is de uitspraak van de Soe-

vereine Heer Jehovah.”

45 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luidde:
46 „Mensenzoon, wend uw aan-
gezichtq in de richting van het
zuiderkwartier en laat [woorden]
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druppelena naar het zuiden, en
profeteer tot het woud van het
zuiderveld. 47 En gĳ moet tot
het zuiderwoud zeggen: ’Hoor het
woord van Jehovah. Dit heeft de
Soevereine Heer Jehovah gezegd:
„Zie, ik ontsteek een vuur tegen
u,b en het moet in u elke nog voch-
tige boom en elke dorre boom ver-
slinden.c De laaiende vlam zal niet
uitgeblust worden,d en verzengd
moeten erdoor worden alle aan-
gezichten van [het] zuiden tot het
noorden.e 48 En alle vlees moet
zien dat ikzelf, Jehovah, het heb
aangestoken, zodat het niet uitge-
blust zal worden.” ’ ”f

49 Toen zei ik: „Ach, o Soeve-
reine Heer Jehovah! Zĳ zeggen
over mĳ: ’Stelt hĳ geen spreek-
woorden samen?’”g

21 En het woord van Jeho-
vah kwam verder tot mĳ,

en luidde: 2 „Mensenzoon, richt
uw aangezicht naar Jer _uzalem
en laat [woorden] druppelenh te-
gen de heilige plaatsen,i en profe-
teer tegen _Isra

¨
els bodem.j 3 En

gĳ moet zeggen tot _Isra
¨
els bo-

dem: ’Dit heeft Jehovah gezegd:
„Zie, ik ben tegen u,k en ik wil
mĳn zwaard uit zĳn schede trek-
kenl en rechtvaardige en goddelo-
ze uit u afsnĳden.m 4 Opdat ik
inderdaad rechtvaardige en god-
deloze uit u moge afsnĳden, daar-
om zal mĳn zwaard uit zĳn sche-
de te voorschĳn komen tegen alle
vlees van zuid tot noord.n 5 En
alle vlees zal moeten weten dat ik-
zelf, Jehovah, mĳn zwaard uit zĳn
schede heb getrokken.o Het zal
niet meer teruggaan.” ’p

6 En wat u aangaat, o mensen-
zoon, zucht met bevende heu-
pen.q Ja, met bitterheid dient gĳ
te zuchten voor hun ogen.r 7 En
het moet geschieden dat ingeval
zĳ tot u zeggen: ’Waarom zucht
gĳ?’,s gĳ moet zeggen: ’Om een
bericht.’t Want het zal stellig ko-
men,u en elk hart moet smeltenv

en alle handen moeten slap wor-
den en elke geest moet moedeloos
worden en alle knie

¨
en zullen zelfs

druipen van water.a ’Zie! Het zal
stellig komenb en tot stand wor-
den gebracht’, is de uitspraak van
de Soevereine Heer Jehovah.”

8 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luidde:
9 „Mensenzoon, profeteer, en gĳ
moet zeggen: ’Dit heeft Jehovah
gezegd: „Zeg: ’Een zwaard, een
zwaard!c Het is gescherptd en het
is ook gepolĳst. 10 Ten einde
een slachting te organiseren is het
gescherpt; opdat het een glinste-
ring krĳgt is het gepolĳst.’ ” ’ ”e

„Of zullenwĳ ons uitbundig ver-
heugen?”f

„’Verwerpt het de scepterg van
mĳn eigen zoon,h zoals [het] elke
boom [verwerpt]?i

11 En men geeft het om gepo-
lĳst te worden, ten einde [het] te
zwaaien met de hand. Het — een
zwaard is gescherpt en het — het
is gepolĳst, ten einde het in de
hand te geven van iemand die
doodt.j

12 Schreeuw het uit en jam-
mer,k o mensenzoon, want het —
het is tegen mĳn volk gekomen;l

het is tegen alle oversten van _Is-
ra

¨
el.m Zelfs degenen die voor het

zwaard zĳn neergeworpen, zĳn
bĳ mĳnvolk aangetroffen.n Daar-
om, geef een klap op [de] dĳ.o

13 Want er is een verdelging aan-
gericht,p en wat indien het ook de
scepter verwerpt?q Deze zal niet
blĳven bestaan’,r is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah.

14 En gĳ, o mensenzoon — pro-
feteer, en sla handpalm tegen
handpalm,s en ’Een zwaard!’ dient
driemaal herhaald te worden.t Het
zwaard van de verslagenen is het.
Het is het zwaard van een ver-
slagene die groot is, dat om hen
heen suist.u 15 Opdat het hart
smeltv en om degenen te verme-
nigvuldigen die bĳ al hun poor-
ten ten val worden gebracht,w wil
ik een slachting aanrichten met
het zwaard. Ach, het is gemaakt
voor een glinstering, gepolĳst
voor een slachting!x 16 Betoon

v Ez 21:7; w Jer 17:27; x Ez 21:10.
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u scherp;a ga naar rechts! Bepaal
uw positie; ga naar links! Overal
waarheen uw aangezicht gericht
is! 17 En ook ikzelf zal mĳn
ene handpalm tegen mĳn andere
handpalm slaan,b en ik wil mĳn
woedec tot bedaren brengen.d Ik-
zelf, Jehovah, heb gesproken.”

18 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luidde:
19 „En wat u aangaat, o mensen-
zoon, zet u twee wegen uit waar-
langs het zwaard van de koning
van B _abylon kan binnenkomen.e

Uit het ene land dienen ze bei-
de uit te gaan, en er dient een
hand[wĳzer] uitgesneden te wor-
den;f aan het boveneinde van de
weg naar de stad dient hĳ uitge-
sneden te worden. 20 Een weg
dient gĳ uit te zetten waarlangs
[het] zwaard kan binnenkomen
tegen R _abbag van de zonen van

_Ammon, en [
´
e

´
en] tegen J _uda, te-

gen het versterkte Jer _uzalem.h

21 Want de koning van B _abylon
stond stil op de tweesprong, aan
het boveneinde van de twee we-
gen, om zĳn toevlucht te nemen
tot waarzeggerĳ.i Hĳ heeft de pĳ-
len geschud. Hĳ heeft gevraagd
met behulp van de terafim;j hĳ
heeft de lever bezien. 22 In zĳn
rechterhand bleek de waarzeg-
ging voor Jer _uzalem te zĳn, om
stormrammen op te stellen,k om
de mond te openen voor een af-
slachting, om het geluid te doen
horen van een alarmsignaal,l om
stormrammen tegen poorten op
te stellen, om een belegerings-
dam op te werpen, om een bele-
geringswal te bouwen.m 23 En
het is voor hen geworden als een
onware waarzegging in hun ogenn

— degenen die eden aan hen heb-
ben gezworen;o en hĳ brengt dwa-
ling in herinnering,p opdat [zĳ] ge-
vangen worden.q

24 Daarom, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: ’Om-
dat GIJ UWdwaling in herinnering
laat roepen, doordat UW overtre-
dingen ontdekt worden, zodat UW

zonden gezien worden overeen-

komstig al UW handelingen — om-
dat GIJ in herinnering wordt ge-
roepen,a zult gĳlieden zelfs met de
hand worden gegrepen.’b

25 En wat u betreft, o dodelĳk
gewonde, goddeloze overstec van

_Isra
¨
el,d wiens dag gekomen is in

de tĳd van de dwaling van [het]
einde,e 26 dit heeft de Soeverei-
ne Heer Jehovah gezegd: ’Verwĳ-
der de tulband en zet af de kroon.f

Deze zal niet dezelfde zĳn.g Ver-
hoog zelfs wat laag ish en verlaag
zelfs de hoge.i 27 Tot een puin-
hoop, een puinhoop, een puinhoop
zal ik ze maken.j Ook wat deze
aangaat, ze zal stellig [van nie-
mand]worden totdat hĳ komt die
het wettelĳke recht heeft,k en ik
moet [het] aan hem geven.’l

28 En gĳ, o mensenzoon, pro-
feteer, en gĳ moet zeggen: ’Dit
heeft de Soevereine Heer Jeho-
vah gezegd betreffende de zonen
van _Ammon en betreffende hun
gesmaad.’ En gĳ moet zeggen:
’Een zwaard, een zwaard getrok-
ken voor een slachting, gepolĳst
om [het] te laten verslinden, ten
einde te glinsteren,m 29 omdat
[zĳ] voor u een onwerkelĳkheid
schouwen, omdat [zĳ] voor u een
leugen waarzeggen,n ten einde u
op de hals van de verslagenen te
leggen, de goddelozen wier dag
gekomen is in de tĳd van de dwa-
ling van [het] einde.o 30 Steek
[het] terug in zĳn schede. Op de
plaats waar gĳ werdt geschapen,
in het land van uw oorsprong,p zal
ik u richten. 31 En ik wil mĳn
openlĳke veroordeling over u uit-
storten. Met het vuur van mĳn
verbolgenheid zal ik op u blazen,q

en ik wil u in de hand geven van
mannen die redeloos zĳn, de sme-
ders van verderf.r 32 Voor het
vuur zult gĳ tot brandstof wor-
den.s Uweigen bloed zal zich mid-
den in het land bevinden. Aan
u zal niet meer gedacht worden,
want ikzelf, Jehovah, heb gespro-
ken.’ ”t

r Jer 4:7; Ez 25:5; s Jer 49:2; t Jes 55:11.
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22 En het woord van Jehovah
bleef totmĳkomen, en luid-

de: 2 „En wat u aangaat, o men-
senzoon, zult gĳ richten,a zult gĳ
de stad vol bloedschuldb richten
en haar stellig al haar verfoeilĳk-
heden bekendmaken?c 3 En gĳ
moet zeggen: ’Dit heeft de Soe-
vereine Heer Jehovah gezegd: „O
stad die in haar midden bloed ver-
gietd totdat haar tĳd komt,e en
die drekgoden in zich heeft ge-
maakt ten einde onrein te wor-
den,f 4 door uw bloed dat gĳ
hebt vergoten, zĳt gĳ schuldig ge-
worden,g en door uw drekgoden
die gĳ hebt gemaakt, zĳt gĳ onrein
geworden.h En gĳ brengt uw da-
gen nabĳ, en gĳ zult tot uw jaren
komen. Daarom moet ik u maken
tot een voorwerp van smaad voor
de nati

¨
en envan beschimping voor

alle landen.i 5 De [landen] dicht-
bĳ en die verwegvanu zullenu be-
schimpen, o gĳ onreine van naam,
rĳk aan verwarring.j 6 Zie! De
overstenk van _Isra

¨
el hebben zich

in u bevonden, elkeen [zich ver-
latend] op zĳn arm met het doel
bloed te vergieten.l 7 Vader en
moeder hebben zĳ in u met ver-
achting bejegend.m Tegenover de
inwonende vreemdeling hebben zĳ
afzetterĳ bedreven inuw midden.n

Vaderloze jongen en weduwe heb-
ben zĳ slecht behandeld in u.” ’ ”o

8 „’Mĳn heilige plaatsen hebt
gĳ veracht en mĳn sabbatten hebt
gĳ ontheiligd.p 9 Volslagen las-
teraars hebben zich in u bevon-
den, met het doel bloed te ver-
gieten;q en op de bergen hebben
zĳ in u gegeten.r Losbandig ge-
drag hebben zĳ in uw midden be-
dreven.s 10 De naaktheid van
een vader hebben zĳ in u ont-
bloot;t eenvrouwonrein in [haar]
menstruatie hebben zĳ in u ver-
nederd.u 11 En een man heeft
met de vrouw van zĳn metgezel
iets verfoeilĳks gedaan,v en een
man heeft zĳn eigen schoondoch-
ter door losbandig gedrag ver-
ontreinigd;w en een man heeft
zĳn zuster, de dochter van zĳn
eigen vader, in u vernederd.x

12 Steekpenningen hebben zĳ in
u genomen om bloed te vergieten.a

Renteb en woeker hebt gĳ geno-
men,c en door afzetterĳ blĳft gĳ
op gewelddadige wĳze gewin ma-
kend ten koste van uw metgezel-
len,e en mĳ zĳt gĳ vergeten’,f is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah.

13 ’En zie! ik heb in mĳn hand
geslageng wegens uw onrecht-
vaardige winst die gĳ hebt ge-
maakt,h en om uw daden van
bloedvergieting die in uw midden
bleken te zĳn.i 14 Zal uw hart
het blĳven uithoudenj of zullen
uw handen sterkte verschaffen
in de dagen dat ik handelend op-
treed jegens u?k Ikzelf, Jehovah,
heb gesproken en ik zal stellig
handelend optreden.l 15 En ik
wil u verstrooien onder de nati

¨
en

enu verspreiden over de landen,m

en ik wil uwonreinheid uit u ver-
nietigen.n 16 En gĳ zult stellig
in uzelf ontwĳd worden voor de
ogen van [de] nati

¨
en, en gĳ zult

moeten weten dat ik Jehovah
ben.’ ”o

17 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luidde:
18 „Mensenzoon, voor mĳ zĳn de-
genen van het huis van _Isra

¨
el ge-

worden als schuimslakken.p Zĳ al-
len zĳn koper en tin en ĳzer en
lood midden in een smeltoven.
Veel schuimslakken, [die van] zil-
ver, zĳn zĳ geworden.q

19 Daarom, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: ’Om-
dat GIJ allen als veel schuimslak-
kenr zĳt geworden, daarom, ziet,
breng ik U in het midden van
Jer _uzalem bĳeen.s 20 Zoals bĳ
het bĳeenbrengen van zilver en
koper en ĳzert en lood en tin mid-
den in een smeltoven, ten ein-
de er met vuur op te blazenu

om het te doen smelten,v zo zal
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ik [hen] bĳeenbrengen in mĳn
toorn en in mĳn woede, en ik
zal stellig blazen en ulieden doen
smelten. 21 En ik wil U bĳeen-
brengen en op U blazen met het
vuur van mĳnverbolgenheid,a en
GIJ moet in haar midden gesmol-
ten worden.b 22 Zoals bĳ het
smelten van zilver midden in een
smeltoven, zo zult gĳlieden in
haar midden gesmolten worden;
en GIJ zult moeten weten dat ik-
zelf, Jehovah, mĳn woede over U

heb uitgestort.’ ”c

23 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luidde:
24 „Mensenzoon, zeg tot haar:
’Gĳ zĳt een land dat niet wordt
gereinigd, een [land] waarop geen
regen valt op de dag van de open-
lĳke veroordeling.d 25 Er is een
samenzwering van haar profe-
ten in haar midden,e gelĳk de brul-
lende leeuw die prooi verscheurt.f

Een ziel verslinden zĳ werkelĳk.g

Schatten en kostbare dingen blĳ-
ven zĳ nemen.h Haar weduwen
hebben zĳ in haar midden verme-
nigvuldigd.i 26 Haar priesters
zelf hebben mĳn wet geweld aan-
gedaanj en zĳ blĳven mĳn hei-
lige plaatsen ontwĳden.k Tussen
het heilige en het gewonel hebben
zĳ geen onderscheid gemaakt,m en
tussen het onreine en het reine
hebben zĳ geen [verschil] bekend-
gemaakt,n en voor mĳn sabbat-
ten hebben zĳ hun ogen verbor-
gen,o en ik word in hun midden
ontheiligd.p 27 Haar vorsten in
haar midden zĳn als wolven die
prooi verscheuren, doordat zĳ
bloed vergieten,q doordat zĳ zie-
len verdelgen om onrechtvaardi-
gewinst te maken.r 28 En haar
profeten hebben voor hen met
witkalk gepleisterd,s door een on-
werkelĳkheid te schouwent en
een leugen voor hen te waarzeg-
gen,u door te beweren: „Dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah ge-
zegd”, terwĳl Jehovah zelf niet
gesproken heeft. 29 Het volk
van het land zelf heeft er een sys-
teem van afzetterĳ op na gehou-
denv en heeft roof gepleegd,w en

de ellendige en de arme hebben
zĳ slecht behandeld,a en de in-
wonende vreemdeling hebben zĳ
zonder gerechtigheid te kort ge-
daan.’b

30 ’En ik bleef zoeken naar
een man onder hen die de stenen
muur zou herstellenc en zich voor
mĳn aangezicht ten behoeve van
het land op de bres zou stellen,d

opdat [ik] het niet zou verderven;e

en ik vond niemand. 31 Dus zal
ik mĳn openlĳke veroordelingf

over hen uitstorten. Met het vuur
van mĳn verbolgenheid wil ik
hen uitroeien.g Hun gedrag wil ik
op hun eigen hoofd doen neerko-
men’,h is de uitspraak van de Soe-
vereine Heer Jehovah.”

23 En het woord van Jehovah
kwam vervolgens tot mĳ,i

en luidde: 2 „Mensenzoon, eens
waren er twee vrouwen, de doch-
ters van

´
e

´
en moeder.j 3 En zĳ

gingen zich prostitueren in Eg _yp-
te.k In hun jeugd bedreven zĳ
prostitutie.l Daar werden hun bor-
sten betastm en daar drukte men
de boezem van hun maagdelĳk-
heid. 4 En hun namen waren
Oh _ola, de oudste, en Oh _oliba, haar
zuster, en zĳ werden de mĳnen

en baarden voorts zonen en doch-
ters.o En wat hun namen betreft,
Oh _ola is Sam _ariap en Oh _oliba is Je-
r _uzalem.q

5 En Oh _ola ging zich prostitue-
ren,r terwĳl zĳ aan mĳ onderwor-
pen was, en bleef een zinnelĳk
verlangen koesteren naar dege-
nen die haar hartstochtelĳk lief-
hadden,s naar de Assyri

¨
ers,t die

nabĳ waren, 6 stadhouders ge-
kleed in blauwe stof, en regenten
— allen begeerlĳke jonge man-
nen, ruiters rĳdend te paard.
7 En zĳ bleef zich in daden van
prostitutie aan hen geven, allen
de meest uitgelezen zonen van
Ass _yri

¨
e; en met al degenen naar

wie haar zinnelĳke verlangen uit-
ging — met hun drekgoden —
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verontreinigde zĳ zich.a 8 En
haar uit Eg _ypte [meegevoerde] da-
den van prostitutie liet zĳ niet va-
ren, want bĳ haar hadden zĳ ge-
legen in haar jeugd, en zĳ waren
het die de boezem van haar maag-
delĳkheid drukten en zĳ bleven
hun immorele gemeenschap over
haar uitstorten.b 9 Daarom gaf
ik haar in de handvandegenen die
haar hartstochtelĳk liefhadden,c

in de hand van de zonen van Ass _y-
ri

¨
e, naar wie haar zinnelĳke ver-

langen was uitgegaan.d 10 Zĳ
waren het die haar naaktheid
ontblootten.e Haar zonen en haar
dochters namen zĳf en haar dood-
den zĳ zelfs met [het] zwaard. En
zĳ werd berucht bĳ de vrouwen,
en strafgerichten voltrokken zĳ
aan haar.

11 Toen dan haar zuster Oh _o-
liba [het] zag,g maakte zĳ voorts
haar zinnelĳke begeerte nog ver-
derfelĳker dan zĳ, en haar pros-
titutie nog erger dan de hoere-
rĳ van haar zuster.h 12 Naar de
zonen van Ass _yri

¨
e ging haar zin-

nelĳke verlangen uit,i stadhou-
ders en regenten die nabĳ waren,
gekleed met volmaakte smaak,
ruiters rĳdend te paard — al-
len begeerlĳke jonge mannen.j

13 Toen zag ik dat, omdat zĳ zich
verontreinigd had, zĳ beiden

´
e

´
en

weg hadden.k 14 En zĳ bleef
haar daden van prostitutie ver-
meerderen toen zĳ vervolgens de
mannen in gravures op de muur
zag,l afbeeldingenm van Chal-
dee

¨
en gegraveerd in vermiljoen,n

15 omgord met riemeno aan hun
heupen, met afhangende tulban-
den op hun hoofd, allen met het
uiterlĳk van krĳgslieden, de ge-
lĳkenis van de zonen van B _aby-
lon, Chaldee

¨
en wat het land van

hun geboorte betreft. 16 En zĳ
kreeg een zinnelĳk verlangen
naar hen op de aanblik van haar
ogenp en zond vervolgens bood-
schappers naar hen in Chald _ea.q

17 En de zonen van B _abylon ble-
ven tot haar komen, naar het bed
van liefkozingen, en haar met
hun immorele gemeenschap ver-

ontreinigen;a en zĳ werd voort-
durend door hen verontreinigd,
en haar ziel wendde zich toen vol
afkeer van hen af.

18 En zĳ bleef haar daden van
prostitutie onthullen en haar
naaktheid ontbloten,b zodat mĳn
ziel zich vol afkeer afwendde van
haar gezelschap, net zoals mĳn
ziel zich vol afkeer had afgewend
van het gezelschap van haar zus-
ter.c 19 En zĳ bleef haar daden
van prostitutie vermenigvuldi-
gen,d zozeer dat zĳ de dagen van
haar jeugd in herinnering bracht,e

toen zĳ zich in het land Eg _yp-
te prostitueerde.f 20 En zĳ bleef
een zinnelĳk verlangen koeste-
ren in de trant van bĳvrouwen
die toebehoren aan degenen wier
vleselĳk lid is als het vleselĳk lid
van ezels en wier voortplantings-
orgaan is als het voortplantings-
orgaan van hengsten.g 21 En
gĳ bleeft de aandacht vestigen
op het losbandige gedrag van uw
jeugd, doordat men sedert Eg _yp-
teh uw boezem drukte, ter wil-
le van de borsten van uw jeugd.i

22 Daarom, o Oh _oliba, dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah ge-
zegd: ’Zie, ik wek uw hartstoch-
telĳke minnaars tegen u op,j de-
genen van wie uw ziel zich vol
afkeer heeft afgewend, en ik wil
hen van alle kanten tegen u bren-
gen,k 23 de zonen van B _abylonl

en alle Chaldee
¨
en,m P _ekodn en S _oa

en K _oa, alle zonen van Ass _yri
¨
e

met hen, begeerlĳke jonge man-
nen, allen stadhouders en regen-
ten, krĳgslieden en opgeroepenen,
allen rĳdend te paard. 24 En zĳ
moeten tegen u komen met ge-
ratel van strĳdwagens en wie-
len,o en met een verzameling van
volken, met groot schild en beu-
kelaar en helm. Zĳ zullen zich
rondom tegen u stellen, en ik wil
hun het gericht overgeven, en zĳ
moeten u oordelen met hun oor-
delen.p 25 En ik wil mĳn vuri-
ge ĳver jegens u tot uitdrukking
brengen,q en zĳ moeten in woede
handelend tegen u optreden.r Uw
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neus en uw oren zullen zĳ ver-
wĳderen, en wat van u overblĳft,
zal zelfs door het zwaard vallen.
Uw zonen en uw dochtersa zul-
len zĳzelf nemenb en wat van u
overblĳft, zal door het vuur ver-
slonden worden.c 26 En zĳ zul-
lenu stellig uw kleren uittrekkend

en uw luisterrĳke voorwerpen
wegnemen.e 27 En ik zal wer-
kelĳk uw losbandig gedrag van u
doen ophouden,f alsmede uw pros-
titutie [meegevoerd] uit het land
Eg _ypte;g en gĳ zult uw ogen niet
naar hen opslaan en aan Eg _ypte
zult gĳ niet meer terugdenken.’

28 Want dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd: ’Zie, ik geef
u in de hand van degenen die gĳ
hebt gehaat, in de hand van dege-
nenvanwie uw ziel zichvol afkeer
heeft afgewend.h 29 En zĳ moe-
ten handelend tegenu optreden in
haat en uw gehele moeizaam ver-
worven opbrengst wegnemen en
u naakt en bloot achterlaten;i en
de naaktheid van uw daden van
hoererĳ en uw losbandig gedrag
en uw daden van prostitutie moe-
ten ontbloot worden.j 30 Deze
dingen zullen u worden aange-
daan omdat gĳ gelĳk een prosti-
tuee [de] nati

¨
en achternaloopt,k

wegens het feit dat gĳ uzelf hebt
verontreinigd met hun drekgo-
den.l 31 De weg van uw zuster
hebt gĳ bewandeld;m en ik zal
haar beker in uw hand moeten
geven.’n

32 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’De beker van uw
zuster zult gĳ drinken, de diepe en
wĳde.o Gĳ zult een voorwerp van
gelach en bespotting worden, daar
[de beker] veel bevat.p 33 Met
dronkenschap en droefheid zult
gĳ vervuld worden, met de beker
van ontzetting en van verwoes-
ting, de beker van uw zuster Sa-
m _aria. 34 En gĳ zult hem moe-
ten drinken en uitslurpen,q en op
zĳn scherven van aardewerk zult
gĳ knagen en uw borsten zult gĳ
afrukken.r „Want ikzelf heb ge-
sproken”, is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.’

35 Daarom, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: ’Om-
dat gĳ mĳ zĳt vergetena en gĳ
mĳ voorts achter uw rug hebt ge-
worpen,b draagt gĳ dan ook zelf
uw losbandig gedrag en uw da-
den van prostitutie.’”

36 En Jehovah zei vervolgens
tot mĳ: „Mensenzoon, zult gĳ Oh _o-
la en Oh _olibac richtend en hun
hun verfoeilĳkheden aanzeggen?e

37 Want zĳ hebben overspel ge-
pleegdf en er kleeft bloed aan hun
handen,g en met hun drekgoden
hebben zĳ overspel gepleegd.h En
daarbĳ hebben zĳ hun zonen die
zĳ mĳ hadden gebaard, voor hen
als voedsel door [het vuur] doen
gaan.i 38 En bovendien, dit heb-
ben zĳ mĳ aangedaan: Zĳ heb-
ben mĳn heiligdomj op die dag
verontreinigd,k en mĳn sabbat-
ten hebben zĳ ontheiligd.l 39 En
als zĳ hun zonen hadden geslacht
voor hun drekgoden,m gingen zĳ
er zelfs toe over op die dag in
mĳn heiligdom te komen om het
te ontwĳden,n en zie! dat heb-
ben zĳ midden in mĳn huis ge-
daan.o 40 En daarenboven, toen
zĳ voorts zonden om de mannen
die van ver weg kwamen, tot wie
een boodschapper werd gezon-
den,p toen, zie! kwamen zĳ,q voor
wie gĳ u gewassen,r uw ogen be-
schilderds en u met sieraden ge-
tooid had.t 41 En gĳ zĳt op een
heerlĳk rustbed gaan zitten,u met
een in orde gebrachte tafel er-
voor,v en mĳn reukwerkw en mĳn
olie hebt gĳ erop gezet.x 42 En
het geluidvan een onbezorgde me-
nigte was in haar,y en tot de man-
nen uit de mensenmassa werden
dronkaardsz gebracht uit de wil-
dernis, en zĳ deden voorts arm-
banden omde handenvande vrou-
wen en luisterrĳke kronen op hun
hoofd.a

43 Toen zei ik betreffende haar
die versleten was van overspel:b

’Nu zal zĳ haar prostitutie blĳven
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bedrĳven, ja, zĳzelf.’a 44 En zĳ
bleven tot haar komen, net zoals
men tot een vrouw komt die een
prostituee is; op die wĳze kwamen
zĳ tot Oh _ola en tot Oh _oliba als
vrouwen van losbandig gedrag.b

45 Maar wat rechtvaardigec man-
nen betreft, zĳ zĳn het die haar
zullen oordelen met het oordeel
voor overspeelstersd en met het
oordeel voor bloedvergietsters;e

want overspeelsters zĳn zĳ, en er
kleeft bloed aan hun handen.f

46 Want dit heeft de Soeverei-
neHeer Jehovah gezegd: ’Men zal
een vergadering tegen hen doen
opkomeng en hen tot een schrik-
beeld maken en tot iets om ge-
plunderd te worden.h 47 En de
vergadering moet hen met ste-
nen werpeni en zĳ zullen worden
neergehouwen met hun zwaar-
den. Hun zonen en hun dochters
zullen zĳ doden,j en met vuur zul-
len zĳ hun huizen verbranden.k

48 En ik zal stellig [het] losban-
dige gedragl uit het land doen
ophoudenm en alle vrouwen zul-
len zich moeten laten corrigeren,
zodat zĳ niet overeenkomstig UW

losbandig gedrag zullen doen.n

49 En zĳ moeten UW losbandig
gedrag op U doen neerkomeno en
de zonden van UWdrekgoden zult
GIJ dragen; en gĳlieden zult moe-
ten weten dat ik de Soevereine
Heer Jehovah ben.’ ”p

24 En het woord van Jeho-
vah kwam verder tot mĳ

in het negende jaar, in de tiende
maand, op de tiende [dag] van de
maand, en luidde: 2 „Mensen-
zoon, schrĳf voor uzelf de naam
van de dag, deze zelfde dag, op.
De koning van B _abylon heeft
zich op deze zelfde dag op Jer _u-
zalemgeworpen.q 3 En stel een
spreekwoord samen betreffende
het weerspannige huis,r en gĳ
moet omtrent hen zeggen:

’Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: „Zet de kook-
pot met wĳde opening op; zet
[hem] op en giet er ook water
in.s 4 Verzamel er stukken in,t

elk goede stuk, dĳ en schouder;

vul [hem] zelfs met de meest
uitgelezen beenderen. 5 Laat
men de meest uitgelezen scha-
pen nemena en stapel ook de
houtblokken in een kring eron-
der op. Laat zĳn stukken zieden,
kook ook zĳn beenderen ermid-
denin.” ’ ”b

6 „Daarom, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: ’Wee
de stad van daden van bloedver-
gieting,c de kookpot met wĳde
opening, waarvan de roest erin
is en waarvan zelfs de roest er
niet afgegaan is! Stuk voor stuk
ervan, haal het eruit;d geen lot
mag erover worden geworpen.e

7 Want haar bloed, dat bevindt
zich er zelfs middenin.f Op het
glanzende, kale oppervlak van een
steile rots heeft ze het gedaan.
Ze heeft het niet uitgestort op de
aarde, om het met stof te bedek-
ken.g 8 Ten einde woede te doen
opkomen voor het voltrekken van
wraak,h heb ik haar bloed op het
glanzende, kale oppervlak van een
steile rots gedaan, opdat het niet
bedekt wordt.’i

9 Daarom, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: ’Wee
de stad van daden van bloedver-
gieting!j Ook ikzelf zal de hout-
stapel groot maken.k 10 Maak
de houtblokken talrĳk. Ontsteek
het vuur. Kook het vlees door en
door. En giet het vleesnat eruit,
en laat de beenderen zelf gloei-
end heet worden. 11 Zet hem
leeg op zĳn kolen opdat hĳ heet
wordt; en zĳn koper moet verhit
worden en zĳn onreinheid moet
ermiddenin gesmolten worden.l

Laat zĳn roest verteerd worden.m

12 Moeilĳkheden! Het heeft [ie-
mand] moe gemaakt, maar zĳn
grote hoeveelheid roest gaat er
niet af.n In [het] vuur met zĳn
roest!’

13 ’Er was losbandig gedrag in
uw onreinheid.o Daarom moest
ik u reinigen, maar gĳ werdt niet
rein van uw onreinheid.p Gĳ zult

n Jer 5:3; Jer 6:29; o Re 20:6; 2Kr 36:14; Ez 22:9;

2Pe 2:7; p Job 9:4.
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niet meer rein worden totdat ik
mĳn woede in uw geval tot beda-
ren doe komen.a 14 Ikzelf, Je-
hovah, heb gesproken.b Het moet
komenc en ik zal stellig hande-
len. Ik zal [het] niet nalaten,d

noch zal ik deernis gevoelen,e

noch spĳt gevoelen.f Overeen-
komstig uw wegen en overeen-
komstig uw handelingen zal men
u stellig richten’,g is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jeho-
vah.”

15 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luidde:
16 „Mensenzoon, zie, ik neem dat
wat begeerlĳk ish in uw ogen met
een slag van u weg,i en gĳ dient
u niet op de borst te slaan, noch
dient gĳ te wenen, noch dienen
uw tranen te voorschĳn te ko-
men.j 17 Zucht zonder woorden.
Voor de doden dient gĳ geen rouw
te bedrĳven.k Bind u uw hoofdtooi
oml en uw sandalen dient gĳ aan
uw voeten te doen.m En gĳ dient
[de] snor niet te bedekkenn en het
brood der mensen dient gĳ niet te
eten.”o

18 En ik sprak voorts tot het
volk in de ochtenden mĳnvrouw
stierf ten slotte in de avond. Dus
deed ik in de ochtend juist zoals
mĳ bevolen was. 19 En het volk
bleef tot mĳ zeggen: „Zult gĳ
ons niet vertellen wat deze din-
gen die gĳ doet met ons te ma-
ken hebben?”p 20 Toen zei ik tot
hen: „Niets minder dan het woord
van Jehovah is tot mĳ gekomen,
en hĳ heeft gezegd: 21 ’Zeg tot
het huis van _Isra

¨
el: „Dit heeft de

Soevereine Heer Jehovah gezegd:
’Ziet, ik ontwĳd mĳn heiligdom,q

de trots van UW sterkte,r dat wat
begeerlĳk is in UW ogens en het
voorwerp van mededogen van UW

ziel, en UW zonen en UW dochters
die gĳlieden hebt achtergelaten
— door het zwaard zullen zĳ val-
len.t 22 En GIJ zult net zo moe-
ten doen als ik heb gedaan. Snor-
ren zult GIJ niet bedekkenu en het
brood der mensen zult GIJ niet
eten.v 23 En UW hoofdtooi zal
op UW hoofd zĳn en UW sandalen

aan UW voeten. GIJ zult UZELF niet
slaan, noch zult GIJ wenen,a en GIJ

zult moeten wegrotten in UWdwa-
lingen,b en GIJ zult werkelĳk om
elkaar kermen.c 24 En Ez _echi

¨
el

is voor U een voorteken gewor-
den.d In overeenstemming met al-
les wat hĳ heeft gedaan, zult GIJ

doen. Wanneer het komt,e zult GIJ

ook moetenweten dat ik de Soeve-
reine Heer Jehovah ben.’ ” ’ ”f

25 „En wat u aangaat, o men-
senzoon, zal het niet zĳn op de
dag dat ik van hen hun vesting
wegneem, het luisterrĳke voor-
werp van hun uitbundige vreug-
de, dat wat begeerlĳk is in hun
ogeng en het verlangen van hun
ziel, hun zonen en hun doch-
ters,h dat 26 op die dag de ont-
komene tot u zal komen om de
oren te doen horen?i 27 Op die
dag zal uwmond geopendworden
tegenover de ontkomenej en gĳ
zult spreken en niet langer stom
zĳn;k en gĳ zult stellig voor hen
een voorteken worden,l en zĳ zul-
len moeten weten dat ik Jehovah
ben.”m

25 En het woord van Jeho-
vah kwam verder tot mĳ,

en luidde: 2 „Mensenzoon, richt
uw aangezicht naar de zonen van

_Ammon en profeteer tegen hen.n

3 En gĳ moet betreffende de zo-
nen van _Ammon zeggen: ’Hoort
het woord van de Soevereine Heer
Jehovah. Dit heeft de Soeverei-
ne Heer Jehovah gezegd: „Omdat
gĳ Ha! hebt gezegd tegen mĳn hei-
ligdom, omdat het ontwĳd is, en
tegen _Isra

¨
els bodem, omdat die

woest gelegd is, en tegen het huis
van J _uda, omdat zĳ in balling-
schap zĳn gegaan,o 4 daarom,
zie, geef ik u aan de oosterlin-
gen tot een bezitting,p en zĳ zul-
len hun ommuurde kampemen-
ten in u opslaan en zullen stellig
hun verblĳfplaatsen in u zetten.
Zĳzelf zullen uw vrucht eten en
zĳzelf zullen uw melk drinken.q

5 En ikwil R _abbar maken tot een

q Le 26:16; De 28:33; r 2Sa 12:26; Ez 21:20.
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weidegrond voor kamelen en de
zonen van _Ammon tot een rust-
plaats voor kleinvee;a en gĳlie-
den zult moeten weten dat ik Je-
hovah ben.” ’ ”b

6 „Want dit heeft de Soeverei-
ne Heer Jehovah gezegd: ’Omdat
gĳ in de handen hebt geklaptc en
gĳ met de voeten hebt gestampt
en gĳ u met alle verachting van
uw zĳde in [uw] ziel bleeft verheu-
gen over _Isra

¨
els bodem,d 7 daar-

om, hier ben ik; ik heb mĳn hand
tegenu uitgestrekte en ik wil u tot
plundering aan de nati

¨
en geven;

en ik wil u afsnĳden uit de volken
en u vernietigen uit de landen.f Ik
zal u verdelgen,g en gĳ zult moe-
ten weten dat ik Jehovah ben.’

8 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Omdat M _oabh

en S _e
¨
ıri hebben gezegd: „Zie! Het

huis van J _uda is als alle ande-
re nati

¨
en”,j 9 daarom, zie, leg

ik de berghelling van M _oab open
bĳ de steden, bĳ zĳn steden tot
aan zĳn grens, het sieraad van
[het] land, Beth-J _esimoth,k B _a

¨
al-

M _eon,l ja, tot aan Kirjath _a
¨
ım,m

10 voor de oosterlingen,n naast
de zonen van _Ammon;o en ik wil
het tot een bezitting maken, opdat
er niet meer aan gedacht wordt,p

[dat wil zeggen] aan de zonen van
_Ammon, onder de nati

¨
en. 11 En

aan M _oab zal ik strafgerichten
voltrekken;q en zĳ zullen moe-
ten weten dat ik Jehovah ben.’r

12 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Omdat _Edom ge-
handeld heeft door wraak te ne-
men op het huis van J _uda en zĳ op
grote schaal kwaad bleven doen
en zich op hen hebben gewroken,s

13 daarom, dit heeft de Soeverei-
ne Heer Jehovah gezegd: „Ik wil
ook mĳn hand uitstrekken tegen
_Edomt en er mens en huisdier
uit afsnĳden,u en ik wil het tot
een verwoeste plaats maken van-
af T _eman,v ja, tot aan D _edanw toe.
Door het zwaard zullen zĳ val-
len. 14 ’En ik wil mĳn wraak
over _Edom brengen door de hand
van mĳn volk _Isra

¨
el;x en zĳ moe-

ten in _Edom handelen overeen-

komstig mĳn toorn en overeen-
komstig mĳn woede; en zĳ zullen
moetenwetenwat mĳnwraak is’,a

is de uitspraak van de Soevereine
Heer Jehovah.” ’

15 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Omdat de Fi-
listĳnen uit wraakzucht hebben
gehandeldb en zĳ zich uit wraak-
zucht bleven wreken met verach-
ting in [de] ziel, ten einde verderf
te stichten,c met een voor onbe-
paalde tĳd durende vĳandschap,d

16 daarom, dit heeft de Soeverei-
ne Heer Jehovah gezegd: „Zie, ik
strek mĳn hand uit tegen de Filis-
tĳnene en ik wil de Kerethieten af-
snĳdenf en de rest van de zeekust
verdelgen.g 17 En ik wil grote
wraakoefeningen aan henvoltrek-
ken, met woedende terechtwĳzin-
gen;h en zĳ zullen moeten weten
dat ik Jehovah ben wanneer ik
mĳn wraak over hen breng.” ’ ”i

26 Nu geschiedde het in het
elfde jaar, op de eerste

[dag] van de maand, dat het woord
van Jehovah tot mĳ kwam, en
het luidde: 2 „Mensenzoon, om-
dat T_yrusj tegen Jer _uzalem heeft
gezegd:k ’Ha! Ze is gebroken,l de
deur der volken!m De neiging zal
stellig in mĳn richting zĳn. Ik
zal gevuld worden — ze is ver-
woest’,n 3 daarom, dit heeft de
Soevereine Heer Jehovah gezegd:
’Zie, ik ben tegen u, o T_yrus, en
ik wil vele nati

¨
en tegen u aanvoe-

ren,o net als de zee haar golven
aanvoert.p 4 En ze zullen stellig
de muren van T_yrus vernielenq en
haar torens omverhalen,r en ik wil
haar stof van haar afschrapen en
haar tot een glanzend, kaal opper-
vlak van een steile rots maken.
5 Een droogplaats voor sleepnet-
tens zal ze worden, midden in de
zee.’t

’Want ikzelf heb gesproken,’ is
de uitspraak van de Soevereine
Heer Jehovah, ’en ze moet een
voorwerp van plundering wor-
den voor de nati

¨
en. 6 En haar

onderhorige plaatsen die in
het [open] veld zĳn — door het
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zwaard zullen ze gedood worden,
en men zal moeten weten dat ik
Jehovah ben.’a

7 Want dit heeft de Soeverei-
ne Heer Jehovah gezegd: ’Zie, ik
breng tegen T_yrus Nebukadr _ezar,
de koning van B _abylon, uit het
noorden,b een koning der konin-
gen,c met paardend en strĳdwa-
gense en ruiters en een vergade-
ring,f ja, een talrĳk volk. 8 Uw
onderhorige plaatsen in het [open]
veld zal hĳ zelfs met het zwaard
doden, en hĳ moet een belege-
ringswal tegen u maken en een
belegeringsdam tegen u opwer-
peng en een groot schild tegen u
opheffen; 9 en de stoot van zĳn
aanvalsmachine zal hĳ tegen uw
muren richten en uw torens zal
hĳ afbreken, met zĳn zwaarden.
10 Wegens de deinende massavan
zĳn paarden zal hun stof u be-
dekken.h Vanwege het geluid van
ruiter en wiel en strĳdwagen zul-
len uw muren schudden, wan-
neer hĳ door uw poorten binnen-
komt, zoals in de gevallen dat
men een door bressen toeganke-
lĳk gemaakte stad binnentrekt.
11 Met de hoeven van zĳn paar-
den zal hĳ al uw straten vertre-
den.i Uw volk zal hĳ zelfs met het
zwaard doden, en ter aarde zullen
uweigen zuilen van sterkte neer-
storten. 12 En zĳ zullen stellig
uw vermogen buitmakenj en uw
handelswaren plunderenk en uw
muren omverhalen, en uw begeer-
lĳke huizen zullen zĳ afbreken. En
uw stenen en uw houtwerk en uw
stof zullen zĳ zelfs midden in het
water deponeren.’

13 ’En ik wil het lawaai van uw
gezang doen ophoudenl en zelfs
het geluid vanuw harpen zal niet
meer gehoord worden.m 14 En
ik wil u tot een glanzend, kaal op-
pervlak van een steile rots ma-
ken.n Een droogplaats voor sleep-
netten zult gĳ worden.o Nooit zult
gĳ herbouwd worden; want ikzelf,
Jehovah, heb gesproken’, is de uit-
spraak van de Soevereine Heer Je-
hovah.p

15 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah tot T_yrus gezegd: ’Zul-
len niet op het geluid van uw
val, wanneer de dodelĳk gewonde
kermt, wanneer er in uw midden
wordt gedood met een slachting,
de eilanden schudden?a 16 En
van hun tronenb zullen alle over-
sten van de zee stellig afdalenc

en hun schoudermantels afleggen,
en zĳ zullen hun eigen geborduur-
de gewaden uittrekken. Zĳ zul-
len zich in bevingen hullen. Op
de aarde zullen zĳ gaan zittend en
zĳ zullen stellig elk ogenblik be-
vene en star zĳn van ontzetting
over u. 17 En zĳ moeten over u
een klaaglied aanheffenf en tot u
zeggen:

„Hoe zĳt gĳ vergaan, gĳ die van-
uit de zee

¨
en bewoond placht te

worden,g o hooggeroemde stad,
die sterk werd in de zee,h zĳ met
haar inwoners, degenen die schrik
voor zich inboezemden bĳ alle be-
woners [der aarde]! 18 Nu zullen
de eilanden beven op de dag van
uw val. En de eilanden die in de
zee zĳn, moeten ontsteld zĳn van-
wege uw uiteinde.” ’i

19 Want dit heeft de Soeverei-
ne Heer Jehovah gezegd: ’Wan-
neer ik u tot een verwoeste stad
maak, gelĳk de steden die werke-
lĳk niet bewoond zĳn, wanneer
[ik] over u de waterdiepte doe op-
komen en de uitgestrekte wateren
u bedekt zullen hebben,j 20 wil
ik u ook doen neerdalen met dege-
nen die in de kuil neerdalen, naar
het volk van weleer,k en ik wil
u doen wonen in het onderste
land,l gelĳk reeds lang verwoes-
te plaatsen, bĳ degenen die in
de kuil neerdalen,m opdat gĳ niet
bewoond wordt; en ik wil [een]
sieraad zetten in het land der le-
venden.n

21 Tot plotselinge verschrikkin-
gen zal ik u maken,o en gĳ zult er
niet zĳn; en gĳ zult gezocht wor-
den,p maar gĳ zult tot onbepaalde
tĳd niet meer gevonden worden’,q

is de uitspraak van de Soevereine
Heer Jehovah.”
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27 En het woord van Jeho-
vah bleef tot mĳ komen,

en luidde: 2 „Enwat u aangaat,
omensenzoon, hef betreffende T_y-
rus een klaaglied aan,a 3 en gĳ
moet tot T_yrus zeggen:

’O gĳ die aan de toegangen van
[de] zee woont,b de handelaarster
der volken voor vele eilanden,c dit
heeft de Soevereine Heer Jehovah
gezegd: „O T_yrus, gĳ hebt zelf ge-
zegd: ’Ik ben volmaakt in schoon-
heid.’d 4 In het hart der zee

¨
en

zĳnuw gebieden.e Uweigen bouw-
lieden hebben uw schoonheid ver-
volmaakt.f 5 Van jeneverstam-
men van de S _enirg bouwden zĳ
voor u al de planken. Een ceder
van de L _ibanonh namen zĳ om een
mast op u te maken. 6 Van sta-
tige bomen uit B _asan maakten zĳ
uw roeiriemen. Uw boeg maak-
ten zĳ met ivoor in cipressen-
hout, van de eilanden van K _ittim.i

7 Linnen in verscheidene kleuren
uit Eg _yptej bleek uw uitgespan-
nen doek te zĳn, om u tot zeil
te dienen. [Van] blauw draadk en
roodpurpergeverfde woll van de
eilanden van El _isam bleek uw dek-
bedekking te zĳn.

8 De inwoners van S _idonn en
van _Arvad,o die werden roeiers
voor u. Uw vakmensen,p o T_y-
rus, bevonden zich in u; zĳ waren
uw scheepslieden.q 9 Zelfs oude
mannen uit G _ebalr en haar vak-
mensen bevonden zich in u als
breeuwers voor uw naden.s Alle
schepen der zee en hun zeelieden
zelf bevonden zich in u, ten einde
koopwaar te ruilen. 10 Perzent

en L _udimu en mannen van Putv

— zĳ bevonden zich in uw krĳgs-
macht, uw krĳgslieden. Schild en
helm hingen zĳ in u op.w Zĳ wa-
ren het die uwpracht bewerkten.
11 De zonen van _Arvad,x ja, uw
krĳgsmacht, waren rondomop uw
muren, en dappere mannen waren
het die zich in uw eigen torens be-
vonden. Hun ronde schilden hin-
gen zĳ rondom aan uw muren op.y

Zĳzelf vervolmaakten uw schoon-
heid.

12 T _arsisz was uw koopman we-

gens de overvloed van allerlei
waardevolle dingen.a Voor [zĳn]
zilver, ĳzer, tin en lood werden
uw handelsvoorraden gegeven.b

13 J _avan,c T _ubald en M _esech,e die
waren uw handelaars. Voor men-
senzielenf en voorwerpen van
koper werden uw ruilartikelen ge-
geven. 14 Uit het huis van To-
g _armag waren er trekpaarden en
rĳpaarden en muildieren, [waar-
voor] uw handelsvoorraden wer-
den gegeven. 15 De zonen van
D _edanh warenuw handelaars; vele
eilanden waren kooplieden in uw
dienst; hoorns van ivoori en eb-
benhout hebben zĳ u terugbetaald
als geschenk. 16 _Edom was uw
koopman wegens de overvloed
van uw werken. Voor turkoois,j

roodpurpergeverfde wol en veel-
kleurige stof en fĳn weefsel en
koralen en robĳnen werden uw
handelsvoorraden in ruil gegeven.

17 J _uda en het land _Isra
¨
el, die

waren uw handelaars. Voor de
tarwek van M _innithl en speciaal
voedsel en honingm en olie en bal-
semn werden uw ruilartikelen ge-
geven.o

18 Dam _askusp was uw koop-
man in de overvloed van uw wer-
ken, wegens de overvloed van al
uw waardevolle dingen, met wĳnq

van H _elbon en roodgrĳze wol.
19 V_edan en J _avan uit _Uzal —
voor uw handelsvoorraden gaven
zĳ. IJzer in smeedwerk, kassie en
[specerĳ]rietr — voor uw ruilar-
tikelen bleken ze te zĳn. 20 D _e-
dans was uw handelaar in klede-
ren van geweven stof voor het
rĳden. 21 De Arabierent en alle
oversten van K _edar,u die waren
kooplieden in uw dienst. In man-
netjeslammeren en rammen en
bokkenv — daarin waren zĳ uw
kooplieden. 22 De handelaars
van Sch _ebaw en Ra _

¨
ema,x die wa-

ren uw handelaars; voor de fĳnste
van allerlei parfums en voor al-
lerlei edelstenen en goud werden
uw handelsvoorraden gegeven.y

w 1Kon 10:1; 2Kr 9:1; Ps 72:10; x Ge 10:7; 1Kr

1:9; y 1Kon 10:2; Jes 60:6.
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23 H _arana en K _anneh en _Eden,b

de handelaars van Sch _eba,c _Assurd

[en] K _ilmad waren uw handelaars.
24 Zĳ waren in uw handelscen-
trum uw handelaars in schitte-
rende gewaden, in ruime mantels
van blauwe stof en veelkleurige
stof en in tapĳten van tweekleu-
rig weefsel, in ineengedraaide en
stevig vervaardigde touwen.

25 De schepen van T _arsise wa-
ren uw karavanen voor uw ruil-
artikelen, zodat gĳ gevuld wordt
en zeer heerlĳk wordt in het hart
van de open zee.f

26 In uitgestrekte wateren heb-
ben zĳ die u roeiden u gebracht.g

De oostenwind zelf heeft u gebro-
ken in het hart van de open zee.h

27 Uw waardevolle dingen en uw
handelsvoorraden,i uw ruilartike-
len,j uw zeelieden en uw scheeps-
lieden,k de breeuwers van uw na-
denl en zĳ die uw koopwaar ruilen
en al uw krĳgslieden,m die in u
zĳn en in uw gehele vergadering,
die in uw midden zĳn — zĳ zullen
vallen in het hart van de open zee
op de dag van uw val.n

28 Op het geluid van het ge-
schreeuw van uw scheepslieden
zal het open land schudden.o

29 Enallen die een roeiriem han-
teren, zeelieden, al de scheepslie-
den van de zee, zullen stellig van
hun schepen afdalen; op het land
zullen zĳ gaan staan.p 30 En
over u zullen zĳ zich stellig doen
horen met hun stem en zĳ zullen
het bitter uitschreeuwen.q En zĳ
zullen stof op hun hoofd doen.r

In de as zullen zĳ zich wentelen.s

31 En zĳ zullen [zich] kaal moe-
ten maken met een kaalheid voor
u,t en zich met zakken omgor-
denu en om u wenen in bitterheid
van ziel,v met bitter geweeklaag.
32 En voor u zullen zĳ in hun
jammerklacht stellig een klaag-
lied aanheffen en een klaagzang
om u zingen:w

’Wie is gelĳk T_yrus,x gelĳk zĳ
die tot zwĳgen gebracht is midden
in de zee?y 33 Toen uw handels-
voorradenz van de open zee kwa-

men,a hebt gĳ vele volken verza-
digd.b Met de overvloed van uw
waardevolle dingen enuw ruilarti-
kelen hebt gĳ de koningen der aar-
de rĳk gemaakt.c 34 Nu zĳt gĳ
gebroken door de open zee, in de
diepten van de wateren.d Wat uw
ruilartikelen en uw gehele ver-
gadering betreft,e in uw midden
zĳn ze gevallen. 35 Alle bewo-
ners van de eilandenf — star van
ontzetting zullen zĳ stellig over u
zĳn, en zelfs hun koningen zullen
vol huivering moeten sidderen.g

Gezichten moeten verwrongen
worden.h 36 Wat de kooplieden
onder de volken betreft, zĳ zullen
stellig over u fluiten.i Tot plot-
selinge verschrikkingen moet gĳ
worden, en gĳ zult er tot onbe-
paalde tĳd niet meer zĳn.’ ” ’”j

28 En het woord van Jeho-
vah bleef tot mĳ komen,

en luidde: 2 „Mensenzoon, zeg
tot de leider van T_yrus: ’Dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah ge-
zegd:

„Omdat uw hart hoogmoedig is
geworden,k en gĳ blĳft zeggen:
’Ik ben een god.l Op de zetel van
god heb ik mĳ neergezet,m in het
hart van de open zee’,n terwĳl gĳ
louter een aardse mens zĳto en
geen god,p en gĳ uw hart blĳft
maken gelĳk het hart van god —
3 zie! gĳ zĳt wĳzer dan D _ani

¨
el.q

Er zĳn geen geheimen die u te
machtig zĳn gebleken.r 4 Door
uw wĳsheid en door uw onder-
scheidingsvermogen hebt gĳ u
vermogen verworven, en gĳ blĳft
goud en zilver in uw schatka-
mers krĳgen.s 5 Door de over-
vloed van uw wĳsheid,t door uw
handelswaren,u hebt gĳ uw ver-
mogen overvloedig gemaakt,v en
uw hart werd hoogmoedig wegens
uw vermogen.” ’w

6 ’Daarom, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: „Om-
dat gĳ uw hart gelĳk het hart
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van god maakt,a 7 daarom, zie,
doe ik vreemden over u komen,b

de tirannen van [de] nati
¨
en,c en

zĳ zullen stellig hun zwaarden
trekken tegen de luister van uw
wĳsheid en uw stralende pracht
ontwĳden.d 8 In de kuil zullen
zĳ u doen neerdalen,e en gĳ moet
de dood sterven van iemand die
gesneuveld is in het hart van
de open zee.f 9 Zult gĳ voor
het aangezicht van degene die u
doodt,g zonder mankeren zeggen:
’Ik ben god’, terwĳl gĳ louter een
aardse mens en geen god zĳth in
de hand van degenen die u ont-
wĳden?” ’

10 ’De dood van onbesnedenen
zult gĳ sterven door de hand van
vreemden,i want ikzelf heb ge-
sproken’, is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.”

11 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luidde:
12 „Mensenzoon, hef een klaag-
liedaan betreffende de koning van
T_yrus,j en gĳ moet tot hem zeg-
gen: ’Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd:

„Gĳ verzegelt een model, vol
van wĳsheidk en volmaakt in
schoonheid.l 13 In _Eden, de tuin
van God, bleekt gĳ te zĳn.m Al-
lerlei edelgesteente was uw be-
dekking: robĳn, topaas en jaspis;
chrysoliet, onyxn en jade; saffier,
turkooiso en smaragd; en van
goud was de makelĳ van uw zet-
tingen en uw kassen in u. Op de
dag dat gĳ werdt geschapen, wer-
den ze gereedgemaakt. 14 Gĳ
zĳt de gezalfde cherub die be-
schut, en ik heb u gesteld. Op
de heilige berg Gods bleekt gĳ te
zĳn.p Te midden van vurige ste-
nen wandelde gĳ rond. 15 Gĳ
waart onberispelĳk in uw wegen
vanaf de dag dat gĳ werdt ge-
schapenq totdat er onrechtvaar-
digheid in u werd gevonden.r

16 Wegens de overvloed van uw
handelswarens hebben zĳ uw mid-
den met gewelddaad gevuld, en gĳ
zĳt gaan zondigen.t En ik zal u als
profaan van de berg Gods verdrĳ-

ven, en ik zal u verdelgen,a o be-
schuttende cherub, uit het mid-
den van de vurige stenen.

17 Uw hart werd hoogmoedig
wegens uw schoonheid.b Gĳ hebt
uw wĳsheid vanwege uw stralen-
de pracht bedorven.c Ter aarde
wil ik u werpen.d Voor het aange-
zicht van koningen wil ik u stel-
len, [opdat zĳ] op u neerzien.e

18 Ten gevolge van de over-
vloed van uw dwalingen,f wegens
het onrecht [met betrekking tot]
uw handelswaren,g hebt gĳ uw
heiligdommen ontwĳd. En ik zal
een vuur uit uw midden doen uit-
gaan. D

´
at moet u verslinden.h En

ik zal u maken tot as op de aarde
voor de ogen van allen die u zien.i

19 Wat al degenen betreft die u
kennen onder de volken, zĳ zul-
len stellig star van ontzetting over
u zĳn.j Tot plotselinge verschrik-
kingenmoet gĳ worden, en gĳ zult
er tot onbepaalde tĳd niet meer
zĳn.” ’ ”k

20 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luidde:
21 „Mensenzoon, richt uw aange-
zicht naar S _idonl en profeteer er-
tegen. 22 En gĳ moet zeggen:
’Dit heeft de Soevereine Heer Je-
hovah gezegd: „Zie, ik ben tegen
u,m o S _idon, en ik zal stellig in
uw midden verheerlĳkt worden;n

en men zal moeten weten dat ik
Jehovah ben wanneer ik strafge-
richten aan haar voltreko en ik
werkelĳk in haar geheiligd word.p

23 En ik wil pestilentie in haar
zenden en bloed op haar straten.q

En de verslagene moet in haar
midden vallen door het zwaard,
[dat] aan elke kant tegen haar
is;r en men zal moeten weten dat
ik Jehovah ben.s 24 En voor het
huis van _Isra

¨
el zal er geen kwaad-

aardige stekelt of pĳnlĳke doorn
meer blĳken te zĳn onder allen die
rondom hen zĳn, degenen die hen
met verachting bejegenen; en men
zal moeten weten dat ik de Soeve-
reine Heer Jehovah ben.” ’

25 ’Dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd: „Wanneer
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ik het huis van _Isra
¨
el bĳeenbreng

uit de volken waaronder zĳ ver-
strooid zĳn,a zal ik stellig ook on-
der hen geheiligd worden in de
ogen van de nati

¨
en.b En zĳ zullen

stellig wonen op hun grond,c die
ik aan mĳn knecht, aan J _akob,
heb gegeven.d 26 En zĳ zullen
er werkelĳk in zekerheid op wo-
nene en huizen bouwenf en wĳn-
gaarden planten,g en zĳ moeten
in zekerheid wonenh wanneer ik
strafgerichten voltrek aan al de-
genen die hen met verachting be-
jegenen, rondom hen;i en zĳ zul-
len moetenweten dat ik Jehovah,
hun God, ben.” ’ ”

29 In het tiende jaar, in de
tiende [maand], op de

twaalfde [dag] van de maand,
kwam het woord van Jehovah
tot mĳ, en het luidde: 2 „Men-
senzoon, richt uw aangezicht te-
gen Farao, de koning van Eg _yp-
te,j en profeteer tegen hem en
tegen Eg _ypte in zĳn geheel.k

3 Spreek, en gĳ moet zeggen:
’Dit heeft de Soevereine Heer Je-
hovah gezegd: „Zie, ik ben tegen
u, o Farao, koning van Eg _ypte,l

het grote zeemonsterm dat uitge-
strekt midden in zĳn Nĳlkanalen
ligt,n dat heeft gezegd: ’Mĳn ri-
vier de Nĳl behoort mĳ toe, en
ik — ik heb [die] voor mĳzelf ge-
maakt.’o 4 En ik wil haken in
uw kaken slaanp en de vissen van
uw Nĳlkanalen aan uw schubben
doen kleven. En ik wil u mid-
den uit uw Nĳlkanalen optrek-
ken, met al de vissen van uw Nĳl-
kanalen die rechtstreeks aan uw
schubben kleven. 5 En ik wil u
overlaten aan de wildernis, u en
al de vissen van uw Nĳlkanalen.q

Op de oppervlakte van het veld
zult gĳ vallen.r Gĳ zult niet opge-
raapt noch bĳeengebracht wor-
den. Aan de wilde dieren van de
aarde en aan de vliegende schep-
selen van de hemel wil ik u tot
voedsel geven.s 6 En alle bewo-
ners van Eg _ypte zullen moeten
weten dat ik Jehovah ben,t om-
dat zĳ, als steun, een rietstengel
voor het huis van _Isra

¨
el bleken te

zĳn.a 7 Toen zĳ u met de hand
beetpakten, werdt gĳ geknakt,b

en gĳ spleet hun de gehele schou-
der. En toen zĳ op u leunden,
werdt gĳ gebroken,c en gĳ deedt
al hun heupen wankelen.”d

8 Daarom, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: „Zie,
ik breng een zwaard over ue en ik
wil aardse mens en huisdier uit u
afsnĳden.f 9 En het land Eg _yp-
te moet een verlaten woestenĳ
en een verwoeste plaats worden;g

en zĳ zullen moeten weten dat
ik Jehovah ben, omdat hĳ heeft
gezegd: ’Mĳ behoort de rivier de
Nĳl toe, en ikzelf heb [die] ge-
maakt.’h 10 Daarom, zie, ik ben
tegenu en tegenuw Nĳlkanalen,i

en ik wil het land Eg _ypte tot ver-
woeste plaatsen, tot droogte, tot
een verlaten woestenĳ maken,j

van M _igdolk tot Sy _enel en tot
de grens van Ethi _opi

¨
e. 11 Daar

zal de voet van de aardse mens
niet doorheen trekken,m noch
zal de poot van een huisdier er-
doorheen trekken,n en veertig
jaar lang zal het niet bewoond
worden.o 12 En ik wil het land
Eg _ypte tot een verlaten woeste-
nĳ te midden van woest gelegde
landen maken;p en zĳn eigen ste-
den zullen eenverlatenwoestenĳ
worden, ja, te midden van ver-
woeste steden, veertig jaar lang;q

en ik wil de Egyptenaren onder
de nati

¨
enverstrooien en hen over

de landen verspreiden.”r

13 Want dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: „Na
verloop van veertig jaars zal ik
de Egyptenaren bĳeenbrengen
uit de volken waaronder zĳ ver-
strooid zĳn geweest,t 14 en ik
wil de groep gevangenen van de
Egyptenaren terugbrengen; en
ik wil hen terugbrengen naar het
land P _athros,u naar het land van
hun oorsprong, en daar moeten
zĳ een gering koninkrĳk worden.
15 Geringer dan de [andere] ko-
ninkrĳken zal het worden, en het

r Ez 30:23; s Ez 29:11; t Jes 19:22; Jer 46:26; u Ge

10:14; 1Kr 1:12; Ez 30:14.
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zal zich niet meer boven de [an-
dere] nati

¨
en verheffen,a en ik wil

hen tot zo weinigen maken dat
zĳ de [andere] nati

¨
en niet in on-

derworpenheid kunnen houden.b

16 En het zal niet meer het ver-
trouwen van het huis van _Isra

¨
el

blĳken te zĳn,c dwaling in herin-
nering brengend doordat zĳ zich
achter hen schaarden.d En zĳ zul-
len moeten weten dat ik de Soe-
vereine Heer Jehovah ben.” ’ ”

17 Nugeschiedde het in het ze-
venentwintigste jaar, in de eer-
ste [maand], op de eerste [dag]
van de maand, dat het woord van
Jehovahtot mĳ kwam, enhet luid-
de: 18 „Mensenzoon, Nebukad-
r _ezar zelf,e de koning van B _abylon,
heeft zĳn krĳgsmacht een grote
dienst tegen T_yrus laten verrich-
ten.f Elk hoofdwerd kaal gemaakt
en elke schouder werd stukgewre-
ven.g Maar wat loonh betreft, uit
T_yrus bleek er geen te zĳn voor
hem en zĳn krĳgsmacht voor de
dienst die hĳ tegen haar had ver-
richt.

19 Daarom, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: ’Zie,
ik geef aan Nebukadr _ezar, de
koning van B _abylon, het land
Eg _ypte,i en hĳ moet zĳn rĳkdom
wegvoeren en er een grote buit
weghalenj en zeer veel plunde-
ren; en het moet het loon worden
voor zĳn krĳgsmacht.’

20 ’Als zĳn vergoeding voor de
dienst die hĳ tegen haar heeft ver-
richt, heb ik hem het land Eg _yp-
te gegeven, omdat zĳ voor mĳ ge-
handeld hebben’,k is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah.

21 Op die dag zal ik een hoorn
doen uitspruiten voor het huis
van _Isra

¨
el,l en aan u zal ik de ge-

legenheid geven de mond te ope-
nen in hun midden;m en zĳ zul-
len moeten weten dat ik Jehovah
ben.”

30 En het woord van Jeho-
vah bleef tot mĳ komen,

en luidde: 2 „Mensenzoon, pro-
feteer, en gĳ moet zeggen:n ’Dit
heeft de Soevereine Heer Jeho-

vah gezegd: „Jammert: ’Ach de
dag!’,a 3 want er is een dag nabĳ,
ja, een dag die Jehovah toebe-
hoort, is nabĳ.b Een dag van wol-
ken,c een bestemde tĳd van na-
ti

¨
en zal het blĳken te zĳn.d 4 En

een zwaard zal stellig in Eg _ypte
komen,e en er moeten zich he-
vige smarten in Ethi _opi

¨
e voor-

doen wanneer men in Eg _ypte als
verslagene valt en zĳ werkelĳk
zĳn rĳkdomnemen en zĳn funda-
menten werkelĳk worden omver-
gehaald.f 5 Ethi _opi

¨
eg en Puth en

Lud en het gehele gemengde ge-
zelschapi en Kub en de zonen van
het land van het verbond — met
hen zullen zĳ vallen, ja, door het
zwaard.” ’j

6 Dit heeft Jehovah gezegd: ’Zĳ
die Eg _ypte steunen, moeten ook
vallen, en de trots van zĳn sterkte
moet neerzinken.’k

’Van M _igdoll tot Sy _enem zullen
zĳ daarin vallen, ja, door het
zwaard’, is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah. 7 ’Zĳ
moeten ook woest gelegd worden
te midden van woest gelegde lan-
den, en zĳn eigen steden zullen re-
gelrecht te midden van verwoeste
steden blĳken te liggen.n 8 En
zĳ zullen moeten weten dat ik Je-
hovah ben wanneer ik vuur leg in
Eg _ypte en al zĳn helpers werke-
lĳk gebroken worden.o 9 Op die
dag zullen er boden van v

´
o

´
or mĳ

uitgaan op de schepen, om het op
zichzelf vertrouwende Ethi _opi

¨
e te

doen beven.p En hevige smarten
moeten zich onder hen voordoen
op de dag van Eg _ypte, want, zie!
het moet komen.’q

10 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Ik wil ook de me-
nigte van Eg _ypte doen ophouden
door de hand van Nebukadr _ezar,
de koning van B _abylon.r 11 Hĳ
en zĳn volk met hem, de tirannen
van [de] nati

¨
en,s worden binnenge-

bracht om het land te verderven.
En zĳ moeten hun zwaarden trek-
ken tegen Eg _ypte en het land vul-
len met de verslagenen.t 12 En
ik wil de Nĳlkanalenu tot droge
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grond maken en wil het land in de
hand van slechte mensen verko-
pen,a en ik wil het land en zĳn
volheid woest laten leggen door
de hand van vreemden.b Ikzelf,
Jehovah, heb gesproken.’c

13 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Ik wil ook de
drekgoden vernietigend en de go-
den die niets waard zĳn uit Nofe

doen ophouden, en er zal geen
overste uit het land Eg _ypte meer
blĳken te zĳn; en ik zal stellig
vrees brengen in het land Eg _yp-
te.f 14 En ik wil P _athrosg woest
maken en vuur leggen in Z _oanh

en strafgerichten voltrekken aan
No.i 15 En ik wil mĳnwoede uit-
stortenj over Sin, de vesting van
Eg _ypte, en de menigte van Nok

afsnĳden. 16 En ik wil vuur leg-
gen in Eg _ypte. Sin zal zonder man-
keren ineenkrimpen van pĳn en
No zelf zal door het slaanvan bres-
sen veroverd worden; en wat Nof
betreft — er zullen overdag tegen-
standers zĳn! 17 Wat de jonge
mannenvan Onl en Pi-B _ezeth aan-
gaat, door het zwaard zullen zĳ
vallen, en de [steden] zullen in ge-
vangenschap gaan. 18 En in Te-
chafn _echesm zal de dag werkelĳk
donker worden, wanneer ik daar
de jukhouten van Eg _ypte ver-
breek.n En in haar zal er werkelĳk
een eind worden gemaakt aan de
trots van haar sterkte.o Wat haar
betreft, wolken zullen haar bedek-
ken,p en in gevangenschap zullen
haar eigen onderhorige plaatsen
gaan.q 19 En ik wil strafgerich-
ten voltrekken aan Eg _ypte;r en
zĳ zullen moeten weten dat ik Je-
hovah ben.’”

20 En het geschiedde verder
dat in het elfde jaar, in de eerste
[maand], op de zevende [dag] van
de maand, het woord van Jeho-
vah tot mĳ kwam, en het luidde:
21 „Mensenzoon, de arm van Fa-
rao, de koning van Eg _ypte, zal
ik stellig breken,s en zie! die zal
geenszins verbonden worden om
[er] genezing [aan] te schenken

door een verband aan te leggen
om die te verbinden,a zodat hĳ
sterk zou worden om het zwaard
te grĳpen.”

22 „Daarom, dit heeft de Soe-
vereine Heer Jehovah gezegd:
’Zie, ik ben tegen Farao, de ko-
ning van Eg _ypte,b en ik wil zĳn
armen breken,c de sterke en de
gebroken [arm],d en ik wil het
zwaard uit zĳn hand doen val-
len.e 23 En ik wil de Egypte-
naren verstrooien onder de na-
ti

¨
en en hen verspreiden over de

landen.f 24 En ik wil de armen
van de koning van B _abylon ster-
keng en mĳn zwaard in zĳn hand
geven,h en ik wil de armen van
Farao breken, en als een dodelĳk
gewonde zal hĳ stellig ten zeer-
ste voor zĳn aangezicht kermen.i

25 En ik wil de armen van de
koning van B _abylon sterken, en
de armen van Farao, die zullen
vallen; en zĳ zullen moeten we-
ten dat ik Jehovah ben wanneer
ik mĳn zwaard in de hand van
de koning van B _abylon geef en
hĳ het werkelĳk uitstrekt tegen
het land Eg _ypte.j 26 En ik wil
de Egyptenaren onder de nati

¨
en

verstrooienk en hen verspreiden
over de landen; en zĳ zullen moe-
ten weten dat ik Jehovah ben.’”

31 En het geschiedde verder
dat in het elfde jaar, in de

derde [maand], op de eerste [dag]
van de maand, het woord van Je-
hovah tot mĳ kwam, en het luid-
de: 2 „Mensenzoon, zeg tot Fa-
rao, de koning van Eg _ypte, en tot
zĳn menigte:l

’Op wie zĳt gĳ gaan gelĳken
inuw grootheid? 3 Zie! Een As-
syri

¨
er, een ceder op de L _ibanon,m

schoon van tak,n met een bos-
rĳk struikgewas dat schaduw
bood, en hoog van gestalte,o zo-
dat zĳn boomtop zelfs tussen de
wolken bleek te zĳn.p 4 Wate-
ren deden hem groot worden;q de
waterdiepte deed hem hoog op-
schieten. Met haar stromen ging
ze rondom de plaats waar hĳ ge-
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plant was; en haar kanalen zond
ze uit naar alle bomen van het
veld. 5 Daarom werd hĳ hoger
van gestalte dan alle [andere] bo-
men van het veld.a

En zĳn grote takken bleven
zich vermenigvuldigen, en zĳn
takken bleven langer worden we-
gens het vele water in zĳn water-
lopen.b 6 Op zĳn grote takken
maakten alle vliegende schepse-
len des hemels hun nest,c en on-
der zĳn takken jongden alle wil-
de dieren van het veld,d en in
zĳn schaduw plachten alle volk-
rĳke nati

¨
en te wonen. 7 En hĳ

werd schoon in zĳn grootheid,e in
de lengte van zĳn loof, want zĳn
wortelstelsel bleek over vele wa-
teren te zĳn. 8 [Andere] ceders
evenaarden hem niet in de tuin
van God.f Wat de jeneverbomen
betreft, die vertoonden geen ge-
lĳkenis met betrekking tot zĳn
grote takken. En zelfs plataanbo-
men bleken niet als hĳ te zĳnwat
[hun] takken betreft. Geen [an-
dere] boom in de tuin van God
leek op hem in zĳn schoonheid.g

9 Schoon maakte ik hem in de
overvloed van zĳn loof,h en alle
[andere] bomen van _Eden die in
de tuin van de [ware] God waren,
bleven hem benĳden.’i

10 Daarom, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: ’Om-
dat gĳ hoog van gestalte werdt,
zodat hĳ zĳn boomtop zelfs tus-
sen de wolken stakj en zĳn hart
zich verhief wegens zĳn hoogte,k

11 zal ik hem ook in de hand van
de despoot van [de] nati

¨
en geven.l

Zonder mankeren zal hĳ er han-
delend tegen optreden. Overeen-
komstig zĳn goddeloosheidwil ik
hemverdrĳven.m 12 Envreem-
den, de tirannen van [de] nati

¨
en,

zullen hem omhouwen, en men
zal hem laten liggen op de ber-
gen; en in alle dalen zal stellig
zĳn loof vallen, en zĳn takken
zullen gebroken worden tussen
alle stroombeddingen der aarde.n

En uit zĳn schaduw zullen alle
volken der aarde afdalen en ze

zullen hem laten liggen.a 13 Op
zĳn gevallen stam zullen alle vlie-
gende schepselen des hemels ver-
blĳven en op zĳn takken zullen
stellig al de wilde dieren van het
veld zich bevinden;b 14 opdat
geen van de rĳkbevloeide bomen
hoog van gestalte wordt of zĳn
boomtop zelfs tussen de wolken
steekt, en opdat geen der wa-
terdrinkers tegen hen opstaat in
zĳn hoogte, want zĳ zullen stel-
lig alle aan de dood overgegeven
worden,c aan het land hier bene-
den,d te midden van de mensen-
zonen, aan degenen die neerda-
len in de kuil.’

15 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Op de dag dat hĳ
neerdaalt naar Sje _o _ol, zal ik stel-
lig rouw doen bedrĳven.e Wegens
hem wil ik de waterdiepte bedek-
ken, opdat ik haar stromen kan te-
rughouden en de vele wateren te-
gengehouden kunnen worden; en
wegens hem zal ik de L _ibanon ver-
duisteren en wegens hem zullen
de bomen van het veld alle be-
zwĳmen. 16 Op het geluid van
zĳn val zal ik stellig nati

¨
en doen

schudden wanneer ik hem naar
Sje _o _ol doe neerdalen bĳ degenen
die neerdalen in de kuil,f en in het
land hier beneden zullen alle bo-
men van _Eden,g de uitgelezenste
en de beste van de L _ibanon, alle
waterdrinkers, getroost worden.h

17 Met hem zĳn ook zĳzelf neer-
gedaald naar Sje _o _ol,i naar de door
het zwaard verslagenen, en dege-
nen die als zĳn zaad in zĳn scha-
duw hebben gewoond te midden
der nati

¨
en.’j

18 ’Op wie zĳt gĳ aldus gaan
gelĳken in heerlĳkheidk en groot-
heid onder de bomen van _Eden?l

Maar gĳ zult stellig neergesto-
ten worden met de bomen van

_Eden naar het land hier bene-
den.m Te midden van de onbesne-
denen zult gĳ neerliggen, met de
door het zwaardverslagenen. Dit
is Farao en heel zĳn menigte’, is
de uitspraak van de Soevereine
Heer Jehovah.”
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32 En het geschiedde voorts
dat in het twaalfde jaar, in

de twaalfde maand, op de eerste
[dag] van de maand, het woord
van Jehovah tot mĳ kwam, en
luidde: 2 „Mensenzoon, hef een
klaaglied aan betreffende Farao,
de koning van Eg _ypte, en gĳ moet
tot hem zeggen: ’Als een manen
dragende jonge leeuw der nati

¨
en

zĳt gĳ tot zwĳgen gebracht.a

En gĳ zĳt geweest gelĳk het
zeemonster in de zee

¨
en,b en gĳ

bleeft gebruis veroorzaken in uw
rivieren en bleeft dewateren ver-
troebelen met uw poten en hun
rivieren bevuilen.’

3 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Ik wil ook mĳn
net over u uitspreidenc door mid-
del van een verzameling van vele
volken, en zĳ zullen u stellig in
mĳn sleepnet brengen.d 4 En ik
moet u laten liggen op het land.
Op de oppervlakte van het veld
zal ik u slingeren.e En op u wil
ik alle vliegende schepselen des
hemels doen verblĳven, en met
u wil ik de wilde dieren van de
gehele aarde verzadigen.f 5 En
ik wil uw vlees op de bergen leg-
gen en de dalen vullen met uw
afval.g 6 En ik wil [het] land
doen drinken wat uit u vloeit,
van uw bloed,h op de bergen; en
zelfs stroombeddingen zullen ge-
vuld worden [met hetgeen] van u
[afkomstig is].’

7 ’En wanneer gĳ wordt uitge-
blust, wil ik [de] hemel bedekken
en zĳn sterren verduisteren. Wat
[de] zon betreft, met wolken zal
ik ze bedekken, en [de] maan zelf
zal haar licht niet laten schĳnen.i

8 Alle lichtende lichten aan de
hemel — ik zal ze vanwege u
verduisteren, en ik wil duisternis
over uw land brengen’, is de uit-
spraak van de Soevereine Heer
Jehovah.

9 ’En ik wil het hart van vele
volken krenkenwanneer ik uw ge-
vangenen onder de nati

¨
en breng,

naar landen die gĳ niet hebt ge-
kend.j 10 En om u zal ik stel-
lig vele volken in ontzetting bren-

gen,a en zelfs hun koningen zullen
vol huivering om u sidderen wan-
neer ik mĳn zwaard voor hun aan-
gezicht zwaai,b en zĳ zullen elk
ogenblikmoeten beven, ieder voor
zĳn eigen ziel, op de dag van uw
val.’c

11 Want dit heeft de Soeverei-
ne Heer Jehovah gezegd: ’Ja, het
zwaard van de koning van B _aby-
lon zal over u komen.d 12 Door
de zwaarden van sterke mannen,
de tirannen van [de] nati

¨
en, zĳ

allen, zal ik uw menigte doen
vallen;e en zĳ zullen inderdaad
de trots van Eg _ypte met geweld
plunderen, en heel haar menigte
moet verdelgd worden.f 13 En
ik wil al haar huisdieren teniet-
doen van bĳ vele wateren,g en de
voet van de aardse mens zal ze
niet meer vertroebelen,h noch zul-
len zelfs de hoeven van een huis-
dier ze vertroebelen.’

14 ’In die tĳd zal ik hun wate-
ren helder laten worden, en hun
rivieren zal ik net als olie doen
stromen’, is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.

15 ’Wanneer ik het land Eg _ypte
tot een verlaten woestenĳ maak
en het land wordt ontdaan van
zĳn volheid,i wanneer ik alle be-
woners erin neersla, dan zullen
zĳ moeten weten dat ik Jehovah
ben.j

16 Dit is een klaaglied, en men
zal het stellig als een klaagzang
zingen. Zelfs de dochters van de
nati

¨
en zullen het als een klaag-

zang zingen; over Eg _ypte en over
heel zĳn menigte zullen zĳ het
als een klaagzang zingen’,k is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah.”

17 Enhet geschiedde verder dat
in het twaalfde jaar, op de vĳftien-
de [dag] van de maand, het woord
van Jehovah tot mĳ kwam, en het
luidde: 18 „Mensenzoon, hef een
jammerklacht aan over de menig-
te van Eg _ypte en doe die neerda-
len,l haar en de dochters van ma-
jestueuze nati

¨
en, naar het land

hier beneden,m bĳ degenen die in
[de] kuil neerdalen.n
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19 ’Vergeleken met wie zĳt gĳ
aangenamer?a Daal toch neer, en
gĳ moet bĳ de onbesnedenen wor-
den gelegd!’b

20 ’Te midden van de door het
zwaard verslagenen zullen zĳ val-
len.c [Aan] een zwaard is ze over-
gegeven. Sleept haar weg met al
haar menigten.

21 De voornaamsten van de
sterke mannen zullen uit het mid-
den van Sje _o _ol zelfs tot hem, met
zĳn helpers, spreken.d Zĳ zul-
len stellig neerdalen;e zĳ moe-
ten neerliggen als de onbesnede-
nen, verslagen door het zwaard.
22 Daar zĳn Ass _yri

¨
e en heel haar

vergadering.f Zĳn grafsteden zĳn
rondom hem. Zĳ zĳn allen versla-
genen, gevallen door het zwaard.g

23 Want haar grafsteden zĳn ge-
plaatst in de binnenste delen van
een kuil,h en haar vergadering be-
vindt zich rondom haar graf, al-
len verslagenen, gevallen door het
zwaard, omdat zĳ verschrikking
haddenverwekt in het land der le-
venden.

24 Daar zĳn _Elami en heel haar
menigte rondom haar graf, allen
verslagenen, gevallen door het
zwaard, die onbesneden neerge-
daald zĳn naar het land hier be-
neden, zĳ die hun verschrikking
hebben verwekt in het land der
levenden; en zĳ zullen hun schan-
de dragen met degenen die in
[de] kuil neerdalen.j 25 Te mid-
den van verslagenen hebben zĳ
een bed voor haar gezetk tussen
heel haar menigte. Haar grafste-
den zĳn er rondom. Zĳ zĳn allen
onbesneden, verslagen door het
zwaard,l omdat hunverschrikking
verwekt werd in het land der le-
venden; en zĳ zullen hun schan-
de dragen met degenen die in [de]
kuil neerdalen. Te middenvanver-
slagenen is hĳ gelegd.

26 Daar zĳn M _esechm [en] T _u-
baln en heel haar menigte. Haar
grafsteden zĳn rondom hem. Zĳ
zĳn allen onbesneden, doorboord
met het zwaard, omdat zĳ hun
verschrikking hebben verwekt

in het land der levenden. 27 En
zullen zĳ niet neerliggen bĳ ster-
ke mannen,a gevallenen onder de
onbesnedenen, die naar Sje _o _ol zĳn
neergedaald met hun oorlogswa-
pens? En zĳ zullen hun zwaar-
den onder hun hoofd leggen, en
hun dwalingen zullen over hun
beenderen komen,b omdat sterke
mannen een verschrikking wa-
ren in het land der levenden.c

28 En wat u aangaat, te midden
van onbesnedenen zult gĳ gebro-
ken worden, en gĳ zult neerliggen
bĳ de door het zwaard verslage-
nen.

29 Daar zĳn _Edom,d haar ko-
ningen en al haar oversten, die,
in hun macht, bĳ de door het
zwaard verslagenen werden ge-
legd;e zĳzelf zullen zelfs bĳ de
onbesnedenenf neerliggen en bĳ
degenen die in [de] kuil neerda-
len.

30 Daar zĳn de hertogen van
het noorden, zĳ allen, en alle Si-
doni

¨
ers,g die zĳn neergedaald bĳ

de verslagenen, in hun verschrik-
kelĳkheidwegens hun macht, be-
schaamd. En zĳ zullen onbesne-
den neerliggen bĳ de door het
zwaard verslagenen en zullen hun
schande dragen met degenen die
in [de] kuil neerdalen.h

31 Dezen zĳn het die Farao zal
zien, en hĳ zal stellig getroost
worden over heel zĳn menigte.i

Farao en heel zĳn krĳgsmacht
zullen door het zwaard verslage-
nen zĳn’, is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.

32 ’Want hĳ heeft zĳn ver-
schrikking verwekt in het land
der levenden,j en hĳ moet te mid-
den van de onbesnedenen worden
gelegd, bĳ de door het zwaard ver-
slagenen, ja, Farao en heel zĳn
menigte’, is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.”

33 En het woordvan Jehovah
kwam voorts tot mĳ, en

luidde: 2 „Mensenzoon, spreek
tot de zonen van uw volk,k en gĳ
moet tot hen zeggen:
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’Wat een land aangaat, ingeval
ik er een zwaard over brenga en
het volk vanhet land, allen zonder
uitzondering, werkelĳk een man
neemt en hem tot hun wachterb

aanstelt, 3 en hĳ werkelĳk het
zwaard over het land ziet komen
en op de hoorn blaast en het volk
waarschuwt,c 4 en de hoorder
inderdaad het geluid van de hoorn
hoort maar hĳ zich geenszins laat
waarschuwen,d en er een zwaard
komt en hem wegneemt — zĳn
eigen bloed zal over zĳn eigen
hoofd komen.e 5 Het geluid van
de hoorn heeft hĳ gehoord, maar
hĳ heeft zich niet laten waar-
schuwen. Zĳn eigen bloed zal
over hemzelf komen. En had hĳ-
zelf zich laten waarschuwen, zĳn
eigen ziel zou ontkomen zĳn.f

6 Wat nu de wachter betreft,
ingeval hĳ het zwaard ziet ko-
men en hĳ werkelĳk niet op de
hoorn blaastg en het volk zelf he-
lemaal geenwaarschuwing krĳgt
en er een zwaard komt en [een]
ziel van hen wegneemt, moet deze
zelf wegens zĳn eigen dwaling
worden weggenomen,h maar zĳn
bloed zal ik van de hand van de
wachter zelf terugeisen.’i

7 Wat nu u betreft, o mensen-
zoon, tot eenwachter heb ik u ge-
maakt voor het huis van _Isra

¨
el,j

en uit mĳn mond moet gĳ [het]
woord horen en hen namens mĳ
waarschuwen.k 8 Wanneer ik
tot een goddeloze zeg: ’O goddelo-
ze, gĳ zult beslist sterven!’,l maar
gĳ werkelĳk niet vrĳuit spreekt
om de goddeloze te waarschu-
wen voor zĳn weg,m zal hĳzelf als
een goddeloze in zĳn eigen dwa-
ling sterven,n maar zĳn bloed zal
ik van uw eigen hand terugeisen.
9 Maar wat u aangaat, ingeval
gĳ werkelĳk een goddeloze waar-
schuwt voor zĳn weg, [opdat hĳ]
zich ervan afkeert, maar hĳ zich
werkelĳk niet afkeert van zĳn
weg, zal hĳzelf in zĳn eigen dwa-
ling sterven,o terwĳl gĳzelf stel-
lig uw eigen ziel zult bevrĳden.p

10 Wat nu u aangaat, o mensen-
zoon, zeg tot het huis van _Isra

¨
el:

’Aldus hebt gĳlieden gezegd: „Om-
dat onze daden van opstandig-
heid en onze zonden op ons zĳn
en wĳ erin wegrotten,a hoe zullen
wĳ dan blĳven leven?” ’b 11 Zeg
tot hen: ’„Zo waar ik leef,” is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah, „ik heb geen behagen in
de dood van de goddeloze,c maar
daarin dat een goddeloze zich af-
keertd van zĳn weg en werkelĳk
blĳft leven.e Keert U af, keert U af
vanUW slechtewegen,f want waar-
om zoudt GIJ sterven, o huis van
_Isra

¨
el?” ’g

12 En wat u betreft, o mensen-
zoon, zeg tot de zonen van uw
volk: ’De rechtvaardigheid van de
rechtvaardige op zich zal hem niet
bevrĳden op de dag van zĳn op-
standigheid.h Maar wat de godde-
loosheid van de goddeloze betreft,
hĳ zal er niet door tot struikelen
worden gebracht op de dag dat hĳ
zich afkeert van zĳn goddeloos-
heid.i Noch zal ook maar iemand
die rechtvaardigheid bezit, op
grond daarvan kunnen blĳven le-
ven op de dag dat hĳ zondigt.j

13 Wanneer ik tot de rechtvaar-
dige zeg: „Gĳ zult beslist blĳven
leven”, en hĳzelf werkelĳk op zĳn
eigen rechtvaardigheid vertrouwt
en onrecht doet,k zullen al zĳn
eigen rechtvaardige daden niet
worden gedacht, maar wegens zĳn
onrecht dat hĳ heeft gedaan —
daarvoor zal hĳ sterven.l

14 En wanneer ik tot de god-
deloze zeg: „Gĳ zult beslist ster-
ven”,m en hĳ zichwerkelĳk afkeert
van zĳn zonden en gerechtigheid
en rechtvaardigheid betracht,o

15 [en] de goddeloze zelfs het in
pand gegevene teruggeeft,p zelfs
het weggeroofdeq terugbetaalt
[en] werkelĳk in de inzettingen
des levens wandelt door geen on-
recht te doen,r zal hĳ beslist blĳ-
ven leven.s Hĳ zal niet sterven.
16 Geen van zĳn zonden waar-
mee hĳ heeft gezondigd, zal te-
gen hem in herinnering worden
gebracht.t Gerechtigheid en recht-

p Ex 22:26; Ez 18:7; q Le 6:2; Ez 22:29; r Le 18:5;

Le 19:15; s Ez 18:27; t Jes 1:18.
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vaardigheid heeft hĳ betracht.
Hĳ zal beslist blĳven leven.’a

17 En de zonen van uw volk
hebben gezegd: ’De weg van Je-
hovah is niet recht getrokken’,b

maar wat hen aangaat, h
´
un weg

is niet recht getrokken.

18 Wanneer een rechtvaardige
zich afkeert van zĳn rechtvaar-
digheid en werkelĳk onrecht doet,
moet hĳ ook daarvoor sterven.c

19 Enwanneer een goddeloze zich
afkeert van zĳn goddeloosheid en
werkelĳk gerechtigheid en recht-
vaardigheid betracht, zal het als
gevolg daarvan zĳn dat hĳzelf zal
blĳven leven.d

20 En gĳlieden hebt gezegd: ’De
weg van Jehovah is niet recht ge-
trokken.’e Een ieder overeenkom-
stig zĳnwegen, z

´
o zal ik Urichten,f

o huis van _Isra
¨
el.”

21 Ten slotte gebeurde het in
het twaalfde jaar, in de tiende
[maand], op de vĳfde [dag] van
de maand van onze ballingschap,
dat de ontkomene uit Jer _uzalem
tot mĳ kwamg en zei: „De stad is
geslagen!”h

22 De handvan Jehovah nu was
op mĳ gekomen op de avond v

´
o

´
or

de komst van de ontkomene,i en
Hĳ opende voorts mĳn mond al-
vorens [diegene] in de ochtend tot
mĳ kwam, en mĳn mond werd ge-
openden ik bleek niet langer stom
te zĳn.j

23 En het woord van Jehovah
kwam voorts tot mĳ en luidde:
24 „Mensenzoon, de bewoners
van deze verwoeste plaatsenk zeg-
gen zelfs betreffende _Isra

¨
els bo-

dem: ’ _Abraham bleek slechts al-
leen te zĳn en toch nam hĳ het
land in bezit.l En wĳ zĳn velen;
aan ons is het land tot een bezit-
ting gegeven.’m

25 Daarom, zeg tot hen: ’Dit
heeft de Soevereine Heer Jeho-
vah gezegd: „Met het bloed blĳft
GIJ eten,n en UW ogen blĳft GIJ

opslaan naar UW drekgoden,o en
bloed blĳft GIJ vergieten.p Dient
GIJ dan het land te bezitten?q

26 GIJ hebt UopUW zwaardverla-
ten.a GIJ hebt iets verfoeilĳks ge-
daanb en GIJ hebt elk de vrouw
van UW metgezel verontreinigd.c

Dient GIJ dan het land te bezit-
ten?” ’d

27 Dit dient gĳ tot hen te zeg-
gen: ’Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: „Zo waar ik leef,
voorzeker, degenen die in de ver-
woeste plaatsen zĳn, zullen door
het zwaard zelf vallen;e en dege-
ne die op de oppervlakte van het
veld is, aan het wild gedierte zal
ik hem stellig tot voedsel geven;f

en zĳ die in de sterke plaatsen en
in de grotten zĳn,g zullen sterven
door de pestil

´
entie. 28 En ik

zal het landwerkelĳk tot eenver-
laten woestenĳ maken,h ja, tot
een verwoesting, en aan de trots
van zĳn sterkte moet een eind
worden gemaakti en de bergen
van _Isra

¨
el moeten woest gelegd

worden,j zonder dat er iemand
doorheen trekt. 29 En zĳ zul-
len moeten weten dat ik Jehovah
ben, wanneer ik het land tot een
verlaten woestenĳ maak,k ja, tot
een verwoesting, wegens al hun
verfoeilĳkheden die zĳ hebben
gedaan.” ’l

30 En wat u betreft, o men-
senzoon, de zonen van uw volk
spreken met elkaar over u naast
de muren en in de ingangen van
de huizen,m en de een heeft met
de ander gesproken, een ieder met
zĳn broeder, en gezegd: ’Komt als-
tublieft en hoort wat het woord is
dat van Jehovahuitgaat.’n 31 En
zĳ zullen bĳ u binnenkomen, zoals
mensen binnenkomen, en voor u
gaan zitten als mĳn volk;o en zĳ
zullen stellig uw woorden horen,
maar die zullen zĳ niet doen,p

want met hun mond uiten zĳ wel-
lustige begeerten [en] naar hun
onrechtvaardige winst gaat hun
hart uit.q 32 En zie! gĳ zĳt voor
hen als een lied van zinnelĳke lief-
desbetuigingen, als iemand met
een mooie stem en die een snaar-
instrument goed bespeelt.r En zĳ
zullen stellig uw woorden horen,
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maar er zĳn er geen die ze doen.a

33 En wanneer het uitkomt —
zie! het moet uitkomenb — zullen
zĳ ook moetenweten dat een pro-
feet zich in hun midden heeft be-
vonden.”c

34 En het woord van Jeho-
vah bleef tot mĳ komen,

en luidde: 2 „Mensenzoon, pro-
feteer tegen de herders van _Is-
ra

¨
el. Profeteer, en gĳ moet tot

hen zeggen, tot de herders: ’Dit
heeft de Soevereine Heer Jeho-
vah gezegd: „Wee de herders van
_Isra

¨
el,d die weiders van zichzelf

zĳn geworden!e Is het niet de kud-
de die de herders behoren te wei-
den?f 3 Het vet eet GIJg en met
de wol kleedt GIJ UZELF. Het vet-
teh dier slacht GIJ.i De kudde zelf
weidt GIJ niet. 4 De ziek gewor-
den [dieren] hebt GIJ niet gesterktj

en het kranke hebt GIJ niet ge-
nezen, en het gebrokene hebt GIJ

niet verbonden, en het weggedre-
vene hebt GIJ niet teruggebracht,
en het verlorene hebt GIJ niet ge-
zocht,k maar met hardvochtigheid
hebt GIJ hen in onderworpenheid
gehad, ja, met tirannie.l 5 En zĳ
werden geleidelĳk verstrooid om-
dat er geen herder was,m zodat
zĳ al het wild gedierte van het
veld tot voedsel werden, en zĳ ble-
ven verstrooid worden.n 6 Mĳn
schapen bleven dwalen op alle ber-
gen en op elke hoge heuvel;o en op
de gehele oppervlakte der aarde
werden mĳn schapenp verstrooid,
zonder dat er iemand was die op
zoek ging en zonder dat er iemand
was die [hen] zocht.

7 Daarom, GIJ herders, hoort
het woord van Jehovah: 8 ’„Zo
waar ik leef,” is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah,
„voorzeker, omdat mĳn schapen
tot plundering werden en mĳn
schapen voedsel bleven voor al
het wild gedierte van het veld,
omdat er geen herder was, en mĳn
herders mĳn schapen niet zoch-
ten, maar de herders zichzelf ble-
venweidenq en zĳ mĳn eigen scha-
pen niet weidden”’, 9 daarom,
GIJ herders, hoort het woord van

Jehovah. 10 Dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: ’Zie,
ik ben tegen de herders,a en ik zal
mĳn schapen stellig terugeisen
van hunhanden hen doen ophou-
den [mĳn] schapen te weiden,b

en de herders zullen niet langer
zichzelf weiden;c en ik wil mĳn
schapen uit hun mond bevrĳden,
en zĳ zullen hun niet tot voedsel
worden.’”d

11 Want dit heeft de Soeverei-
ne Heer Jehovah gezegd: „Hier
ben ik, ikzelf, en ik wil mĳn scha-
pen zoeken en hen verzorgen.e

12 Overeenkomstig de zorg van
iemand die zĳn kudde weidtf op
de dag dat hĳ te midden van zĳn
schapen komt die overal verspreid
zĳn,g z

´
o zal ik mĳn schapen ver-

zorgen; en ik wil hen bevrĳden
uit alle plaatsen waarheen zĳ ver-
strooid zĳn op de dag van wolken
en dikke donkerheid.h 13 En ik
wil hen uitleideni uit de volken en
hen bĳeenbrengen uit de landen
en hen op hun grond brengenj en
hen weiden op de bergen van _Is-
ra

¨
el, bĳ de stroombeddingen en bĳ

alle woonplaatsen van het land.k

14 Op een goede weide zal ik hen
weiden, en op _Isra

¨
els hoge ber-

gen zal hun verblĳfplaats blĳken
te zĳn.l Daar zullen zĳ neerlig-
gen in een goede verblĳfplaats,m

en op een vette weide zullen zĳ
weiden op de bergen van _Isra

¨
el.”

15 „Ikzelf zal mĳn schapen wei-
denn en ikzelf zal hen doenneerlig-
gen”,o is de uitspraak van de Soe-
vereine Heer Jehovah. 16 „Het
verlorene zal ik zoekenp en het
weggedrevene zal ik terugbren-
gen, en het gebrokene zal ik ver-
binden en het kranke zal ik ster-
ken, maar het vetteq en het sterke
zal ik verdelgen. Dat zal ik weiden
met oordeel.”r

17 En wat U, mĳn schapen, aan-
gaat, dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: „Ziet, ik richt
tussen een schaap en een schaap,
tussen de rammen en de bokken.s

18 Is het voor U zo iets gerings
dat GIJ op de allerbeste weide
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weidta maar de rest van UW wei-
den met UW poten vertrapt, en
dat GIJ de heldere wateren drinkt
maar die er overblĳven bevuilt
door te stampen met UW poten?
19 Enwat mĳn schapen aangaat,
dienen zĳ op de door UW poten
vertrapte weidegrond te weiden,
en dienen zĳ het door het stam-
pen van UW poten bevuilde water
te drinken?”

20 Daarom, dit heeft de Soe-
vereine Heer Jehovah tot hen
gezegd: „Hier ben ik, ikzelf, en
ik zal stellig richten tussen een
vet schaap en een mager schaap,
21 omdat GIJ met flank en met
schouder bleeft wegdringen en
met UW hoorns bleeft stoten al-
len die ziek geworden waren,
totdat GIJ hen naar buiten hadt
verstrooid.b 22 En ik zal mĳn
schapen stellig redden, en zĳ zul-
len niet langer tot plundering wor-
den;c en ik wil richten tussen een
schaap en een schaap. 23 En ik
wil

´
e

´
en herderd over hen verwek-

ken, en hĳ moet hen weiden, ja,
mĳn knecht D _avid.e Hĳzelf zal
hen weiden en hĳzelf zal hun her-
der worden.f 24 En ikzelf, Jeho-
vah, zal stellig hun God worden,g

en mĳn knecht D _avid een overste
in hun midden.h Ikzelf, Jehovah,
heb gesproken.

25 En ik wil met hen een vre-
desverbond sluiteni en ik zal stel-
lig het schadelĳk wild gedierte
uit het land wegdoen,j en zĳ zul-
len werkelĳk in zekerheid in de
wildernis wonen en in de wouden
slapen.k 26 En ik wil hen en de
omgeving van mĳn heuvel tot een
zegen maken,l en ik wil de stort-
regen doen neerdalen op zĳn tĳd.
Zegen brengende stortregens zul-
len er blĳken te zĳn.m 27 En het
geboomte van het veld moet zĳn
vrucht gevenn en het land zelf zal
zĳn opbrengst geven,o en zĳ zul-
len zich werkelĳk in zekerheid op
hun grond bevinden.p En zĳ zullen
moeten weten dat ik Jehovah ben
wanneer ik de houten van hun juk
verbreekq en ik henheb bevrĳd uit
de hand van degenen die hen als

slaven hadden gebruikt.a 28 En
zĳ zullen niet langer tot plunde-
ring worden voor de nati

¨
en;b en

wat het wild gedierte van de aar-
de betreft, het zal hen niet verslin-
den, en zĳ zullen werkelĳk in ze-
kerheidwonen, zonder dat iemand
[hen] doet beven.c

29 En ik wil hun een planting
verwekken tot een naam,d en zĳ
zullen niet meer weggenomen
worden door hongersnood in het
land,e en zĳ zullen niet langer
de [hun] door de nati

¨
en bezorg-

de schande dragen.f 30 ’En zĳ
zullen moeten weten dat ik, Je-
hovah, hun God, met hen beng en
dat zĳ mĳn volk zĳn, het huis
van _Isra

¨
el’, is de uitspraak van de

Soevereine Heer Jehovah.” ’h

31 ’Enwat U,mĳn schapen,i be-
treft, de schapen van mĳn weide,
GIJ zĳt aardse mensen. Ik ben UW

God’, is de uitspraak van de Soe-
vereine Heer Jehovah.”

35 En het woordvan Jehovah
bleef tot mĳ komen, en

luidde: 2 „Mensenzoon, richt
uw aangezichtj tegen het berg-
land S _e

¨
ırk en profeteer ertegen.l

3 En gĳ moet ertegen zeggen:
’Dit heeft de Soevereine Heer Je-
hovah gezegd: „Zie, ik ben te-
gen u, o bergland S _e

¨
ır,m en ik wil

mĳn hand tegen u uitstrekkenn

en u tot een verlaten woestenĳ
maken, ja, tot een verwoesting.o

4 Uw steden zal ik tot een ver-
woeste plaats maken en gĳzelf
zult niets dan een verlaten woes-
tenĳ worden;p en gĳ zult moe-
ten weten dat ik Jehovah ben,q

5 omdat gĳ een voor onbepaalde
tĳd durende vĳandschap bleekt
te hebbenr en de zonen van _Isra

¨
el

bleeft overleveren aan de macht
van het zwaard,s ten tĳde van hun
ongeluk,t ten tĳde van [hun] eind-
dwaling.” ’u

6 ’Daarom, zowaar ik leef,’ is de
uitspraak van de Soevereine Heer
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Jehovah, ’omdat ik u voor bloed
gereedmaakte, zal bloed u ook
achtervolgen.a Voorzeker, het was
bloed dat gĳ hebt gehaat, en bloed
zal u achtervolgen.b 7 En ik zal
het bergland S _e

¨
ır stellig tot een

verlaten woestenĳ maken, ja, tot
een verwoesting,c en ik wil de-
gene die erdoorheen trekt en de-
gene die terugkeert, eruit afsnĳ-
den.d 8 En ik wil zĳn bergen
vullen met zĳn verslagenen; wat
uw heuvels en uw dalen en al
uw stroombeddingen betreft, ja,
de door [het] zwaard verslagenen
zullen erin vallen.e 9 Tot voor
onbepaalde tĳd blĳvende verlaten
woestenĳen zal ik u maken, en uw
eigen steden zullen niet bewoond
worden;f en gĳlieden zult moeten
weten dat ik Jehovah ben.’g

10 Omdat gĳ gezegd hebt: ’Deze
twee nati

¨
en en deze twee landen

— ze zullen van m
´
ı
´
j worden, en

wĳ zullen stellig elk [land] in bezit
nemen’,h terwĳl Jehovah zelf zich
juist daar bevond,i 11 ’daarom,
zo waar ik leef,’ is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah,
’wil ik ook handelen overeenkom-
stig uw toorn en overeenkom-
stig uw jaloezie die gĳ hebt geuit
wegens uw haatgevoelens jegens
hen;j en ik wil mĳzelf onder hen
doen kennen wanneer ik u oor-
deel.k 12 En gĳ zult moeten we-
ten dat ikzelf, Jehovah, al uw min-
achtende dingen heb gehoord die
gĳ betreffende de bergen van _Is-
ra

¨
el hebt gesproken,l door te zeg-

gen: „Ze zĳn woest gelegd. Ons
zĳn ze tot voedsel gegeven.”m

13 En gĳlieden bleeft U groot te-
gen mĳ maken met UW mond,n en
GIJ hebt UW woorden tegen mĳ
vermenigvuldigd.o Ikzelf heb [ze]
gehoord.’p

14 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Terzelfder tĳd
dat de gehele aarde zich verheugt,
zal ik een verlaten woestenĳ van
u maken. 15 Net zoals er van
uw zĳde verheuging was over het
erfdeel van het huis van _Isra

¨
el,

omdat het woest gelegd werd, zal
ik hetzelfde van u maken.q Een

verlaten woestenĳ zult gĳ wor-
den, o bergland S _e

¨
ır, ja, heel

_Edom, in zĳn geheel;a en zĳ zul-
len moeten weten dat ik Jehovah
ben.’ ”b

36 „En wat u betreft, o men-
senzoon, profeteer betref-

fende de bergen van _Isra
¨
el, en gĳ

moet zeggen: ’O bergen van _Is-
ra

¨
el,c hoort het woord van Jeho-

vah. 2 Dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd: „Omdat de
vĳand tegenU heeft gezegd:d ’Ha!
Zelfs de hoge plaatsen der oud-
heide — tot een bezitting is het
voor ons geworden!’ ” ’f

3 Daarom, profeteer, en gĳ
moet zeggen: ’Dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: „Om-
dat, ja, omdat er een woestliggen
is geweestg en er van alle kanten
begerig naar ulieden gegrepen is,h

opdat GIJ tot een bezitting zoudt
worden voor de overgeblevenen
van de nati

¨
en,i en er voortdurend

over U wordt gesproken met de
tongj en er een slecht bericht on-
der de mensen is,k 4 daarom,
o bergen van _Isra

¨
el,l hoort het

woord van de Soevereine Heer
Jehovah! Dit heeft de Soeverei-
ne Heer Jehovah gezegd tot de
bergen en tot de heuvels, tot de
stroombeddingen en tot de da-
len en tot de verwoeste plaatsen
die woest gelegd werdenm en tot
de verlaten steden die tot plun-
dering en tot spot zĳn geworden
voor de overgeblevenen van de na-
ti

¨
en die rondom zĳn;n 5 daarom,

dit heeft de Soevereine Heer Je-
hovah gezegd: ’Voorwaar, in het
vuur vanmĳnĳverwil ik sprekeno

tegen de overgeblevenen van de
nati

¨
en en tegen _Edom, in zĳn ge-

heel,p zĳ die zichzelf mĳn land tot
een bezitting hebben gegeven met
verheuging van heel het hart,q

met verachting in [de] ziel,r ter
wille van zĳnweidegrond [en] ter
uitplundering.’” ’s

6 Daarom, profeteer betreffen-
de _Isra

¨
els bodem, en gĳ moet

zeggen tot de bergen en tot de

r Sp 17:5; Ob 12; s Ez 25:12; Am 1:11.
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heuvels, tot de stroombeddingen
en tot de dalen: ’Dit heeft de Soe-
vereine Heer Jehovah gezegd:
„Ziet! Ikzelf moet in mĳn ĳver
en in mĳn woede spreken, om-
dat het door de nati

¨
en bezorg-

de schande is die GIJ hebt gedra-
gen.” ’a

7 Daarom, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: ’Ik-
zelf heb mĳn hand opgeheven [in
een eed]b dat de nati

¨
en die rondom

U zĳn — zĳ zullen zelf hun eigen
schande dragen.c 8 En GIJZELF,
o bergen van _Isra

¨
el, zult zelfs UW

eigen grote takken voortbrengen
en UW eigen vrucht dragen voor
mĳn volk _Isra

¨
el,d want zĳ staan

op het punt te komen.e 9 Want
ziet, ik ben U gunstig gezind, en ik
zal mĳ stellig tot U wenden,f en GIJ

zult werkelĳk bebouwden bezaaid
worden.g 10 En ik wil op U men-
sen vermenigvuldigen, het gehele
huis van _Isra

¨
el, in zĳn geheel,h en

de steden moeten bewoond wor-
deni en de verwoeste plaatsen zelf
zullen herbouwd worden.j 11 Ja,
ik wil op Umens en dier vermenig-
vuldigen,k en zĳ zullen zich stel-
lig vermenigvuldigen en vrucht-
baar worden, en ik zal werkelĳk
maken dat GIJ bewoond wordt zo-
als in UW vroegere toestandl en
ik wil meer goed doen dan in UW

begintoestand;m en GIJ zult moe-
ten weten dat ik Jehovah ben.n

12 En op U wil ik mensen doen
wandelen, ja, mĳn volk _Isra

¨
el, en

zĳ moeten U in bezit nemen,o en
GIJ moet hun tot een erfelĳk be-
zit worden,p en GIJ zult hen niet
weer van nog meer kinderen be-
roven.’”q

13 „Dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd: ’Omdat er
zĳn die tot U zeggen: „Een ver-
slinder van mensen zĳt gĳzelf,
en [een land] dat uw nati

¨
en van

kinderen berooft, zĳt gĳ gewor-
den”’,r 14 ’daarom zult gĳ geen
mensen meer verslinden,s en uw
nati

¨
en zult gĳ niet meer van kin-

deren beroven’,t is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah.

15 ’En ik zal maken dat er geen
verder schandelĳk gepraat door
de nati

¨
en over u wordt gehoord,a

en smaad teweeggebracht door
de volken zult gĳ niet meer dra-
gen,b en uw nati

¨
en zult gĳ niet

meer tot struikelen brengen’, is
de uitspraak van de Soevereine
Heer Jehovah.”

16 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luidde:
17 „Mensenzoon, degenenvan het
huis van _Isra

¨
el woonden op hun

grond, en zĳ bleven die onrein ma-
ken met hun gedrag en met hun
handelingen.c Gelĳk de onrein-
heid der menstruatie is hun ge-
drag voormĳn aangezicht gewor-
den.d 18 En ik stortte voorts
mĳn woede over hen uit wegens
het bloed dat zĳ op het land had-
den uitgestort,e welk [land] zĳ
onrein hadden gemaakt met hun
drekgoden.f 19 En ik verstrooi-
de hen voorts onder de nati

¨
en,

zodat zĳ verspreid werden over
de landen.g Overeenkomstig hun
gedrag en overeenkomstig hun
handelingen oordeelde ik hen.h

20 Zo kwamen zĳ bĳ de nati
¨
en

waar zĳ kwamen, en men onthei-
ligde voorts mĳn heilige naami

door met betrekking tot hen te
zeggen: ’Dezen zĳn het volk van
Jehovah, en uit zĳn land zĳn zĳ
uitgegaan.’j 21 En ik zal mede-
dogen hebben met mĳn heilige
naam, die door het huis van _Is-
ra

¨
el ontheiligd is onder de nati

¨
en

waar zĳ zĳn gekomen.”k

22 „Daarom, zeg tot het huis
van _Isra

¨
el: ’Dit heeft de Soeve-

reineHeer Jehovah gezegd: „Niet
ter wille van Udoe ik [het], o huis
van _Isra

¨
el, maar voor mĳn heili-

ge naam, die GIJ ontheiligd hebt
onder de nati

¨
en waar GIJ zĳt ge-

komen.” ’l 23 ’En ik zal mĳn gro-
te naam stellig heiligen,m die on-
der de nati

¨
en werd ontheiligd, die

GIJ in hun midden hebt ontheiligd;
en de nati

¨
en zullen moeten we-

ten dat ik Jehovah ben’,n is de uit-
spraak van de Soevereine Heer Je-
hovah, ’wanneer ik voor hun ogen
onder U word geheiligd.o 24 En
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ik wil U uit de nati
¨
en halen en U

bĳeenbrengen uit alle landen en U

brengen op UW grond.a 25 En ik
wil rein water op U sprenkelen, en
GIJ zult rein worden;b van al UW

onreinhedenc en van al UW drek-
goden zal ik U reinigen.d 26 En
ik wil U een nieuw hart geven,e en
een nieuwe geest zal ik in UW bin-
nenste leggen,f en ik wil het ste-
nen hart uit UW vlees wegnemen
en U een hart van vlees geven.g

27 En mĳn geest zal ik in UW bin-
nenste leggen,h en ik wil dusda-
nig handelen dat GIJ in m

´
ı
´
jn voor-

schriften zult wandeleni en m
´
ı
´
jn

rechterlĳke beslissingen zult on-
derhouden en werkelĳk zult uit-
voeren.j 28 En GIJ zult stellig
wonen in het land dat ik aan UW

voorvaders heb gegeven,k en GIJ

moet mĳn volk worden en ikzelf
zal UW God worden.’l

29 ’En ik wil U redden van al
UW onreinhedenm en tot het ko-
ren roepen en het overvloedig
doen zĳn, en ik zal geen hongers-
nood over U brengen.n 30 En
ik zal stellig de vrucht van het
geboomte overvloedig doen zĳn,
alsook het gewas van het veld,
opdat GIJ onder de nati

¨
en niet

meer de smaad van de hongers-
nood krĳgt.o 31 En GIJ zult zeer
zeker terugdenken aanUW slechte
wegen en UW handelingen die niet
goed waren,p en GIJ zult zeer ze-
ker een walging gevoelen van UW

eigen persoon wegens UW dwalin-
gen en wegens UW verfoeilĳkhe-
den.q 32 Niet ter wille van U doe
ik [dit],’r is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah, ’het zĳ
U bekend. Schaamt U en gevoelt
U te schande gemaakt wegens UW

wegen, o huis van _Isra
¨
el.’s

33 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Op de dag dat ik
U reinig van al UW dwalingen, wil
ik ook maken dat de steden be-
woond worden,t en de verwoeste
plaatsen moeten herbouwd wor-
den.u 34 En het land zelf dat
woest lag zal bebouwd worden,
terwĳl het een verlaten woestenĳ
was geworden voor de ogen van

elke voorbĳganger.a 35 En men
zal stellig zeggen: „Dat land daar
dat woest gelegd werd, is gewor-
den gelĳk de tuin van _Eden,b en
de steden die een woeste plaats
waren en die woest gelegd wer-
den en die omvergehaaldwerden,
wordenversterkt; ze zĳn bewoond
geworden.”c 36 En de nati

¨
en die

rondom U zullen overblĳven, zul-
len moeten weten dat ikzelf, Je-
hovah, het omvergehaalde heb ge-
bouwd,d ik heb beplant wat woest
gelegd is. Ikzelf, Jehovah, heb ge-
sproken en ik heb [het] gedaan.’e

37 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Hiervoor zal ik
mĳ nog laten zoeken door het huis
van _Isra

¨
el om voor hen te doen:f

Ik zal hen zo talrĳk aan mensen
maken als een kudde.g 38 Gelĳk
een kudde van heilige personen,
gelĳk de kudde van Jer _uzalem op
haar feesttĳden,h zo zullen de ste-
den die een woeste plaats waren
geweest vol worden met een kud-
de van mensen;i en men zal moe-
ten weten dat ik Jehovah ben.’ ”

37 De hand van Jehovah bleek
op mĳ te zĳn,j zodat hĳ mĳ

naar buiten voerde in de geest
van Jehovahk en mĳ midden in de
valleivlakte neerzette, en ze was
vol beenderen.l 2 En hĳ liet mĳ
erlangs gaan, helemaal rondom,
en zie! er waren er zeer veel op
de oppervlakte van de valleivlak-
te en zie! ze waren zeer dor.m

3 Toen zei hĳ tot mĳ: „Mensen-
zoon, kunnen deze beenderen
tot leven komen?” Hierop zei ik:
„Soevereine Heer Jehovah, gĳ-
zelf weet het heel goed.”n 4 En
hĳ zei voorts tot mĳ: „Profeteer
over deze beenderen, en gĳ moet
ertegen zeggen: ’O GIJdorre been-
deren, hoort het woord van Jeho-
vah:

5 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah tot deze beenderen ge-
zegd: „Ziet, ik breng adem in U,
en GIJ moet tot leven komen.o

n De 32:39; 1Sa 2:6; Ro 4:17; 2Kor 1:9; o Ge 2:7;

Ps 104:30; Ez 37:14.

HFDST. 36

a De30:3

Jes 43:5

Jer 23:3

Ez 34:13

Ez 37:21

Ho 1:11

b Nu19:13

Ps 51:7

Heb 10:22

c Jes 4:4

Jer 33:8

1Kor 6:11

d Ez 6:4

e De30:6

Jer 32:39

Ez 11:19

f Ps 51:10

g Za 7:12

h Jes 44:3

Jo
¨
e 2:28

i Jer 31:33

j Ez 11:20

k Ez 28:25

Ez 37:25

l Jer 30:22

Ez 11:20

Ez 37:27

m Mt1:21

Ro 11:26

n Ps 33:19

Ez 34:29

o Ez 34:27

Ez 36:8

Ez 36:35

p Le 26:39

Ezr 9:6

Ne 9:26

Jer 31:18

q Ez 6:9

Ez 20:43

Za 12:10

r De9:5

Da 9:19

s Ro 6:21

t Za 8:8

u Jes 58:12

Jer 33:10

Am9:14

�����������������������������

2ekolom

a 2Kr 36:21

Jer 25:9

b Ge2:8

Ge 13:10

c Jes 51:3

d Ez 17:24

Ez 37:28

e Nu23:19

Ez 22:14

Ez 28:26

Ez 37:14

f Ps 102:17

Jes 55:6

Jer 29:12

Jer 50:5

Za 13:9

Mt 7:7

g Ez 36:10

h Ex 23:17
2Kr 7:8

i Jer 30:19

Jer 31:27

�����������������������������

HFDST. 37

j Ez 1:3

k Ez 3:14

Opb 21:10

l Opb 11:9

m Ez 37:11

EZECHI
¨
EL 36:25–37:5 Visioen van dorre beenderen 1106



6 En ik wil pezen op U leggen en
vlees op U doen komen, en ik wil
U overtrekken met huid en adem
in U leggen, en GIJ moet tot leven
komen;a en GIJ zult moetenweten
dat ik Jehovah ben.” ’ ”b

7 En ik profeteerde juist zoals
mĳ geboden was.c En er ontstond
voorts een geluid zodra ik profe-
teerde, en zie, er was een geratel,
en beenderen naderden toen [tot
elkaar], been tot zĳn been. 8 En
ik zag, en zie! er kwamen p

´
ezen en

vl
´
e

´
es op en huid werd er vervol-

gens boven overheen getrokken.
Maar wat adem betreft, er was er
geen in hen.

9 En hĳ zei voorts tot mĳ: „Pro-
feteer tot de wind. Profeteer,
o mensenzoon, en gĳ moet tot de
wind zeggen: ’Dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: „Kom
van de vier windstreken, o wind,
en blaas op deze gedoden,d opdat
zĳ tot leven komen.” ’ ”e

10 En ik profeteerde juist zoals
hĳ mĳ geboden had, en de adem
kwam vervolgens in hen, en zĳ
werden levend en gingen op hun
voeten staan,f een zeer, zeer gro-
te krĳgsmacht.

11 En hĳ zei voorts tot mĳ:
„Mensenzoon, wat deze beende-
ren betreft, ze zĳn het gehele
huis van _Isra

¨
el.g Zie, zĳ zeggen:

’Onze beenderen zĳn verdord en
onze hoop is vergaan.h Wĳ zĳn
afgesneden en aan onszelf over-
gelaten.’ 12 Daarom, profeteer,
en gĳ moet tot hen zeggen: ’Dit
heeft de Soevereine Heer Jeho-
vah gezegd: „Ziet, ik openUWgraf-
steden,i en ik wil U uit UW graf-
steden doen opkomen, o mĳnvolk,
en U op _Isra

¨
els bodem brengen.j

13 En GIJ zult moeten weten dat
ik Jehovah ben wanneer ik UW

grafsteden open en wanneer ik U

uit UW grafsteden doe opkomen,
omĳnvolk.” ’k 14 ’En ik wil mĳn
geest in U leggen, en GIJ moet tot
leven komen,l en ik wil U neerzet-
ten op UW grond; en GIJ zult moe-
ten weten dat ikzelf, Jehovah, heb
gesproken en [het] heb gedaan’, is
de uitspraak van Jehovah.”m

15 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luidde:
16 „En wat u betreft, o mensen-
zoon, neem u een stoka en schrĳf
erop: ’Voor J _uda en voor de zonen
van _Isra

¨
el, zĳn deelgenoten.’b En

neem een andere stok en schrĳf
erop: ’Voor J _ozef, de stok van

_Efra
¨
ım,c en het gehele huis van

_Isra
¨
el, zĳn deelgenoten.’d 17 En

doe ze tot elkaar naderen totdat
ze voor u

´
e

´
en stok vormen, en ze

zullen in uw hand werkelĳk tot
slechts

´
e

´
en worden.e 18 En wan-

neer de zonen van uw volk voorts
tot u zeggen: ’Wilt gĳ ons niet ver-
tellenwat deze dingenvoor u bete-
kenen?’,f 19 spreek dan tot hen:
’Dit heeft de Soevereine Heer Je-
hovah gezegd: „Ziet, ik neem de
stok van J _ozef, die in de hand van

_Efra
¨
ım is, en de stammen van _Is-

ra
¨
el, zĳn deelgenoten, en ik wil

ze erop leggen, dat wil zeggen op
de stok van J _uda, en ik zal ze
werkelĳk tot

´
e

´
en stok maken,g

en ze moeten in mĳn hand tot
´
e

´
en worden.” ’ 20 En de stok-

ken waarop gĳ schrĳft, moeten
zich voor hun ogen in uw hand
bevinden.h

21 En spreek tot hen: ’Dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah ge-
zegd: „Ziet, ik neem de zonen van

_Isra
¨
el weg van onder de nati

¨
en

waarheen zĳ gegaan zĳn, en ik
wil hen van rondom bĳeenbren-
gen en hen op hun grond bren-
gen.i 22 En ik zal henwerkelĳk
tot

´
e

´
en natie in het land maken,j

op de bergen van _Isra
¨
el, en

´
e

´
en

koning zullen zĳ allen tot koning
krĳgen,k en zĳ zullen niet lan-
ger twee nati

¨
en blĳven, noch zul-

len zĳ nog langer in twee konink-
rĳken verdeeld zĳn.l 23 En zĳ
zullen zich niet langer veront-
reinigen met hun drekgoden en
met hun walgelĳkheden en met
al hun overtredingen;m en ik zal
hen stellig reddenuit al hunwoon-
plaatsenwaarin zĳ gezondigd heb-
ben, en ik wil hen reinigen,n en zĳ
moeten mĳn volk worden, en ik-
zelf zal hun God worden.o
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24 En mĳn knecht D _avid zal
koning over hen zĳn,a en

´
e

´
en her-

der zullen zĳ allen krĳgen;b en in
mĳn rechterlĳke beslissingen zul-
len zĳ wandelenc en mĳn inzet-
tingen zullen zĳ onderhouden,d

en zĳ zullen ze stellig volvoeren.e

25 En zĳ zullen werkelĳk wonen
in het land dat ik aan mĳn knecht,
aan J _akob, heb gegeven, waarin
UW voorvaders woonden,f en zĳ
zullen er werkelĳk in wonen,g zĳ
en hun zonen en de zonen van
hun zonen tot onbepaalde tĳd,h

en D _avid, mĳn knecht, zal tot on-
bepaalde tĳd hun overste zĳn.i

26 En ik wil met hen een vre-
desverbond sluiten;j een voor on-
bepaalde tĳd durend verbond zal
er met hen tot stand komen.k En
ik wil hun een plaats geven en hen
vermenigvuldigenl en mĳn heilig-
dom tot onbepaalde tĳd in hun
midden plaatsen.m 27 En mĳn
tabernakel zal zich werkelĳk over
hen bevinden,n en ik zal stellig
hun God worden en zĳzelf zul-
len mĳn volk worden.o 28 En de
nati

¨
en zullen moeten weten dat

ik, Jehovah,p _Isra
¨
el heilig wan-

neer mĳn heiligdom zich tot on-
bepaalde tĳd in hun midden be-
vindt.” ’”q

38 En het woord van Jeho-
vah bleef tot mĳ komen, en

luidde: 2 „Mensenzoon,r richt
uw aangezicht tegen Gog [van]
het land M _agog,s het opperhoofd
van M _esecht en T _ubal,u en profe-
teer tegen hem. 3 En gĳ moet
zeggen: ’Dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd: „Zie, ik ben
tegen u, o Gog, gĳ opperhoofd
van M _esech en T _ubal. 4 En ik
zal u stellig omwenden en ha-
ken in uw kaken slaanv en u met
heel uw krĳgsmacht uitvoeren,w

paarden en ruiters, allen gekleed
met volmaakte smaak,x een talrĳ-
ke vergadering, met groot schild
en beukelaar, die allen het zwaard
hanteren;y 5 P _erzi

¨
e,z Ethi _opi

¨
ea

en Putb met hen, allen met beu-
kelaar en helm; 6 G _omerc en al
zĳn krĳgsbenden, het huis van
Tog _arma,d [uit] de meest afgele-

gen streken van het noorden, en
al zĳn krĳgsbenden, vele volken
met u.a

7 Wees gereed en laten er van
uw zĳde toebereidselen worden
gemaakt, gĳ met geheel uw ver-
gadering,b degenen die aan uw
zĳde vergaderd zĳn, en gĳ moet
hun wacht worden.

8 Na vele dagen zal er aan-
dacht aan u worden geschonken.
In het laatst der jaren zult gĳ ko-
men naar het landc [van mensen]
die teruggewonnen zĳn van het
zwaard, bĳeengebracht uit vele
volken,d op de bergen van _Isra

¨
el,

die een voortdurend verwoeste
plaats zĳn gebleken; ja, [een land]
dat uit de volken is uitgeleid,
[waar] zĳ in zekerheid hebben ge-
woond, zĳ allen.e 9 En gĳ zult
zeer zeker optrekken. Gelĳk een
onweer zult gĳ aankomen.f Ge-
lĳk wolken om het land te be-
dekken zult gĳ worden,g gĳ en al
uw krĳgsbenden en vele volken
met u.” ’

10 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’En het moet op
die dag geschieden dat er dingen
in uw hart zullen opkomenh en gĳ
zult stellig een schadelĳk plan be-
denken;i 11 en gĳ moet zeggen:
„Ik zal optrekken tegen het land
van het open plattelandsgebied.j

Ik zal komen over degenen die
rust genieten, die in zekerheidwo-
nen, allen wonend zonder muur,k

en zĳ hebben zelfs geen grendels
en deuren.” 12 Het zal zĳn om
een grote buit te behalenl en veel
te plunderen, ten einde uw hand
te doen terugkeren over opnieuw
bewoonde verwoeste plaatsenm en
tegen een volk dat uit de nati

¨
en

vergaderd is,n [
´
e

´
en] dat vermo-

gen en bezit vergaart,o [degenen]
die op het middelpuntp der aarde
wonen.

13 Sch _ebaq en D _edanr en de
kooplieden van T _arsiss en al zĳn
jonge leeuwent met manen — zĳ
zullen tot u zeggen: „Is het om
een grote buit te behalen dat gĳ
komt? Is het om veel te plunde-
ren dat gĳ uw vergadering hebt
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vergaderd, ten einde zilver en
goud weg te voeren, om vermo-
gen en bezit weg te nemen, om
een zeer grote buit te behalen?” ’

14 Daarom, profeteer, o men-
senzoon, en gĳ moet tot Gog zeg-
gen: ’Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: „Zal het niet zĳn
op die dag wanneer mĳn volk _Is-
ra

¨
el in zekerheid woont, dat gĳ

[het] zult weten?a 15 En gĳ zult
stellig uit uw plaats komen, uit de
meest afgelegen streken van het
noorden,b gĳ en vele volken met u,
allen rĳdend te paard, een grote
vergadering, ja, een talrĳke krĳgs-
macht.c 16 En gĳ zult zeer ze-
ker optrekken tegen mĳn volk _Is-
ra

¨
el, gelĳk wolken om het land te

bedekken.d In het laatst der dagen
zal het geschieden, en ik zal u stel-
lig tegen mĳn land brengen,e op-
dat de nati

¨
en mĳ kennen wanneer

ik mĳ voor hun ogen in u heilig,
o Gog.” ’f

17 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Zĳt gĳg dezelfde
van wie ik in vroeger dagen heb
gesproken door de hand van mĳn
knechten, de profeten van _Isra

¨
el,

die in die dagen — jaren — pro-
feteerden dat [ik] u over henh zou
doen komen?’

18 ’En het moet geschieden op
die dag, op de dag dat Gog op _Is-
ra

¨
els bodem komt,’ is de uitspraak

van de Soevereine Heer Jehovah,
’dat mĳn woede in mĳn neus zal
opstĳgen.i 19 En in mĳn vurige
ĳver,j in het vuur van mĳn verbol-
genheid, zal ik moeten spreken.k

Voorzeker, op die dag zal er een
grote aardbeving in de bodem van
_Isra

¨
el plaatshebben.l 20 En we-

gens mĳ zullen de vissen der zee
en de vliegende schepselen des he-
mels en de wilde dieren van het
veld en al het kruipend gedier-
te dat op de aardbodem kruipt en
alle mensen die op de oppervlak-
te van de aardbodem zĳn, moe-
ten huiveren,m en de bergen zullen
werkelĳk worden neergeworpenn

en de steile wegen zullen moeten
vallen, en ter aarde zal zelfs elke
muur vallen.’

21 ’En ik wil in geheel mĳn
bergland een zwaard tegen hem
oproepen’, is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.a ’Te-
gen zĳn eigen broeder zal het
zwaard van een ieder blĳken te
zĳn.b 22 En ik wil zelf met hem
in het gericht treden,c met pes-
tilentied en met bloed;e en een
overstromende stortregen en ha-
gelstenen,f vuurg en zwavel zal ik
laten neerregenen op hem en op
zĳn krĳgsbenden en op de vele
volken die met hem zullen zĳn.h

23 En ik zal mĳ stellig grootma-
ken en mĳ heiligeni en mĳ doen
kennen voor de ogen van vele na-
ti

¨
en; en zĳ zullen moeten weten

dat ik Jehovah ben.’j

39 En wat u aangaat, o men-
senzoon, profeteer tegen

Gog,k en gĳ moet zeggen: ’Dit
heeft de Soevereine Heer Jeho-
vah gezegd: „Zie, ik ben tegen
u, o Gog, gĳ opperhoofd van M _e-
sechl en T _ubal.m 2 En ik wil u
omwenden en u leidenn en u doen
optrekkenuit demeest afgelegen
streken van het noordeno en u
op de bergen van _Isra

¨
el brengen.

3 En ik wil uw boog uit uw lin-
kerhand slaan en uw pĳlen zal
ik uit uweigen rechterhand doen
vallen. 4 Op de bergen van _Is-
ra

¨
el zult gĳ vallen,p gĳ en al uw

krĳgsbenden en de volken die met
u zullen zĳn. Aan roofvogels, vo-
gels van allerlei vleugel, en de wil-
de dieren van het veld wil ik u tot
voedsel geven.” ’q

5 ’Op de oppervlakte van het
veld zult gĳ vallen,r want ikzelf
heb gesproken’, is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah.

6 ’En ik wil vuur zenden over
M _agogs en over degenen die in ze-
kerheid de eilanden bewonen;t en
men zal moetenweten dat ik Jeho-
vah ben. 7 En mĳn heilige naam
zal ik bekendmaken te midden
van mĳnvolk _Isra

¨
el, en ik zal mĳn

heilige naam niet meer laten ont-
heiligen;u en de nati

¨
en zullen moe-

ten weten dat ik Jehovah ben,v de
Heilige in _Isra

¨
el.’w
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8 ’Zie! Het moet komen en het
moet verwezenlĳkt worden’,a is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah. ’Dit is de dag waarvan
ik heb gesproken.b 9 En de in-
woners van de steden van _Isra

¨
el

zullen stellig uitgaan en vuren
branden en aanleggen met het wa-
pentuig en beukelaars en grote
schilden — met de bogen en met
de pĳlen en met de knotsen en
met de lansen; en daarmee zullen
zĳ zeven jaar vuren moeten ont-
steken.c 10 En zĳ zullen geen
sprokkelhout wegdragen van het
veld, noch zullen zĳ brandhout
vergaren uit de wouden, want met
het wapentuig zullen zĳ vuren
ontsteken.’

’En zĳ zullen stellig degenen
plunderen die hen hadden geplun-
derd,d en degenen uitplunderen
die hen hadden uitgeplunderd’, is
de uitspraak van de Soevereine
Heer Jehovah.

11 ’En het moet op die dag ge-
schieden dat ik Goge daar een
plaats zal geven, een grafstede in
_Isra

¨
el, het dal van de doortrek-

kers ten oostenvan de zee, en het
zal de doortrekkers [de weg] ver-
sperren. En daar zullen zĳ Gog
en heel zĳn menigte moeten be-
graven, en zĳ zullen [het] stellig
het Dal van Gogs Menigte noe-
men.f 12 En degenen van het
huis van _Isra

¨
el zullen hen moe-

ten begraven met het doel het
land te reinigen, zeven maanden
lang.g 13 En heel het volk van
het land zal moeten begraven, en
het zal hun stellig tot een roemrĳ-
ke zaak worden op de dag dat ik
mĳ verheerlĳk’,h is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah.

14 ’En er zullen mannen voor
voortdurende [dienst] zĳn die
men zal afzonderen, die het land
doortrekken, waarbĳ zĳ met de
doortrekkers degenen begraven
die overgebleven zĳn op de op-
pervlakte der aarde, ten einde die
te reinigen. Totdat er zeven maan-
den voorbĳ zĳn, zullen zĳ een on-
derzoek blĳven instellen. 15 En

de doortrekkers moeten het land
doortrekken, en zou iemand wer-
kelĳk een mensenbeen zien, dan
moet hĳ er een merkteken naast
bouwen, totdat degenen die be-
graven, het in het Dal van Gogs
Menigte begraven zullen hebben.a

16 En de naam van [de] stad zal
ook Ham _ona zĳn. En zĳ zullen het
land moeten reinigen.’b

17 En wat u aangaat, o men-
senzoon, dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd: ’Zeg tot de
vogels van allerlei vleugel en tot
alle wilde dieren van het veld:c

„Schaart U bĳeen en komt. Ver-
gadert U rondom tot mĳn slacht-
offer, dat ik voor U slacht, een
groot slachtoffer op de bergen van
_Isra

¨
el.d En GIJ zult stellig vlees

eten en bloed drinken.e 18 Het
vlees van sterke mannen zult GIJ

etenf en het bloed van de over-
sten der aarde zult GIJ drinken,
rammen, jonge mannetjesscha-
peng en bokken, jonge stieren,h

allemaal gemeste [dieren] van B _a-
san.i 19 En GIJ zult stellig vet
eten tot verzadiging toej en bloed
drinken tot dronkenschap toe,
van mĳn slachtoffer, dat ik voor
U wil slachten.” ’

20 ’En GIJ moet aan mĳn tafel
verzadigd worden van paarden en
wagenmenners, van sterke man-
nen en allerlei krĳgslieden’, is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah.k

21 ’En ik wil mĳn heerlĳkheid
onder de nati

¨
en stellen; en alle

nati
¨
en zullen mĳn oordeel moe-

ten zien dat ik heb voltrokkenl

en mĳn hand die ik onder hen heb
geplaatst.m 22 En degenen van
het huis van _Isra

¨
el zullen moeten

weten dat ik, Jehovah, hun God
ben, vanaf die dag en voortaan.n

23 Ende nati
¨
en zullenmoetenwe-

ten dat het wegens hun dwaling
was dat zĳ, het huis van _Isra

¨
el, in

ballingschap gingen,o wegens het
feit dat zĳ zich ontrouw tegenover
mĳ gedroegen, zodat ik mĳn aan-
gezicht voor hen verborgp en hen
in de hand van hun tegenstanders
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gaf, en zĳ bleven vallen, zĳ allen,
door het zwaard.a 24 Overeen-
komstig hun onreinheid en over-
eenkomstig hun overtredingen
heb ik hen behandeld,b en ik bleef
mĳn aangezicht voor hen verber-
gen.’

25 Daarom, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: ’Nu
zal ik de gevangenen van J _akob
terugbrengenc en werkelĳk barm-
hartigheid bewĳzen aan geheel
het huis van _Isra

¨
el;d en ik wil

exclusieve toewĳding tonen voor
mĳn heilige naam.e 26 En zĳ
zullen hun schande hebben ge-
dragenf en al hun ontrouw waar-
mee zĳ tegenover mĳ gehandeld
hebben,g wanneer zĳ in zekerheid
op hun grond wonen,h zonder dat
er iemand is die [hen] doet beven.i

27 Wanneer ik hen terugbreng
uit de volken en ik hen werke-
lĳk bĳeenbreng uit de landen van
hun vĳanden,j wil ik mĳ ook on-
der hen heiligenvoorde ogenvan
vele nati

¨
en.’k

28 ’En zĳ zullen moeten we-
ten dat ik, Jehovah, hun God ben,
wanneer ik hen in ballingschap
naar de nati

¨
en zend en hen wer-

kelĳk bĳeenbreng op hun grond,l

zodat ik geen van hen daar nog
langer zal laten blĳven.m 29 En
ik zal niet langer mĳn aangezicht
voor hen verbergen,n omdat ik
mĳn geest wil uitstorten over het
huis van _Isra

¨
el’,o is de uitspraak

van de Soevereine Heer Jehovah.”

40 In het vĳfentwintigste jaar
van onze ballingschap,p in

het begin van het jaar, op de tien-
de [dag] van demaand, in het veer-
tiende jaar nadat de stad was ge-
slagen,q op deze zelfde dag bleek
de hand van Jehovah op mĳ te
zĳn,r zodat hĳ mĳ naar die plaats
bracht.s 2 In de visioenen van
God bracht hĳ mĳ naar het land
_Isra

¨
el en zette mĳ ten slotte neer

op een zeer hoge berg,t waarop
iets was gelĳk de bouw van een
stad, tegen het zuiden.u

3 Hĳ dan bracht mĳ daar, en
zie! er was een man. Zĳn uiterlĳk

was als het uiterlĳk van koper,a

en er was een snoer van vlas in
zĳn hand, en een meetriet,b en hĳ
stond in de poort. 4 Toen sprak
deman tot mĳ: „Mensenzoon,c zie
met uw ogen en hoor, ja, met uw
oren, en zet uw hart op alles wat
ik u toon, want met het doel [het]
u te tonen, zĳt gĳ hier gebracht.
Vertel alles wat gĳ ziet aan het
huis van _Isra

¨
el.”d

5 En zie! er was een muur bui-
ten het huis, geheel rondom. En
in de hand van de man was het
meetriet van zes el, [elk van] een
el en een handbreedte. Hĳ dan
mat de breedte van het gebouw-
de:

´
e

´
en riet; en de hoogte:

´
e

´
en

riet.

6 Toen kwam hĳ bĳ de poort,
waarvan de voorkant op het oos-
ten ligt,e en ging langs de tre-
den ervan naar boven. En hĳ mat
voorts de drempel van de poort:f
´
e

´
en riet breed, en de andere drem-

pel:
´
e

´
en riet breed. 7 En het

wachtlokaal was
´
e

´
en riet lang en

´
e

´
en riet breed, en tussen dewacht-

lokaleng was er vĳf el; en de drem-
pel van de poort naast de voorhal
van de poort naar de binnenzĳde
was

´
e

´
en riet.

8 Vervolgens mat hĳ de voor-
hal van de poort naar de binnen-
zĳde:

´
e

´
en riet.h 9 Zo mat hĳ de

voorhal van de poort: acht el; en
de zĳpilaren ervan: twee el; en de
voorhal van de poort lag naar de
binnenzĳde.

10 En de wachtlokalen van de
poort op het oosten waren drie
aan deze zĳde en drie aan gene
zĳde. Die drie hadden dezelfde af-
meting, en de zĳpilaren hadden
dezelfde afmeting, aan deze zĳde
en aan gene zĳde.

11 Toen mat hĳ de breedte van
de ingang van de poort: tien el; de
lengte van de poort: dertien el.

12 En de omheinde ruimte v
´
o

´
or

de wachtlokalen was
´
e

´
en el, en

er was een omheinde ruimte van
´
e

´
en el aan [beide] zĳden. En het

wachtlokaal was zes el aan deze
zĳde en zes el aan gene zĳde.
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13 Vervolgens mat hĳ de poort
vanaf het dak vanhet [ene] wacht-
lokaal tot het dak van het andere:
een breedte van vĳfentwintig el;a

de ene ingang was tegenover de
andere ingang. 14 Toen maakte
hĳ zĳpilaren van zestig el, ja, tot
de zĳpilaren van het voorhof in de
poort[en] geheel rondom. 15 En
vanaf de voorkant van de poort
van de toegangsweg [tot] de voor-
kant van de voorhal van de bin-
nenste poort was vĳftig el.

16 En er waren vensters met
steeds smaller wordende kozĳ-
nenb voor de wachtlokalen en voor
hun zĳpilaren naar de binnenzĳde
van de poort, geheel rondom, en
zo was het ook met de voorhallen.
En de vensters waren geheel rond-
om naar de binnenzĳde [gericht],
en op de zĳpilaren waren palmfi-
guren.c

17 En geleidelĳk bracht hĳ mĳ
in het buitenste voorhof, en zie!
daar waren eetvertrekken,d en
een plaveisel, gemaakt voor het
voorhof geheel rondom. Er wa-
ren dertig eetvertrekken op het
plaveisel.e 18 En het plaveisel
aan de kant van de poorten was
precies zo lang als de poorten —
het onderste plaveisel.

19 Toen mat hĳ de breedte van
v

´
o

´
or de benedenste poort tot de

voorkant van het binnenste voor-
hof. Buiten was ze honderd el,
naar het oosten en naar het noor-
den.

20 En het buitenste voorhof
had een poort waarvan de voor-
kant op het noorden lag. Hĳ
mat haar lengte en haar breedte.
21 En haar wachtlokalen waren
drie aan deze zĳde en drie aan
gene zĳde. En haar eigen zĳpi-
laren en haar eigen voorhal ble-
ken overeenkomstig de afme-
ting van de eerste poort te zĳn.
Vĳftig el was haar lengte, en
haar breedte was vĳfentwintig
in ellen. 22 En haar vensters en
haar voorhal en haar palmfigu-
renf hadden dezelfde afmeting als
die van de poort waarvan de voor-

kant op het oosten lag. En langs
zeven treden kon men ernaar op-
gaan, en haar voorhal lag aan hun
voorkant.

23 En de poort van het bin-
nenste voorhof was tegenover de
poort op het noorden; ook [

´
e

´
en]

op het oosten. Vervolgens mat hĳ
van poort tot poort honderd el.

24 En geleidelĳk bracht hĳ mĳ
naar het zuiden, en zie! er was
een poort op het zuiden,a en hĳ
mat haar zĳpilaren en haar voor-
hal overeenkomstig dezelfde af-
metingen als deze. 25 En [de
poort] en haar voorhal hadden ge-
heel rondom vensters, gelĳk deze
vensters. Vĳftig el was de leng-
te, en de breedte was vĳfentwin-
tig el. 26 En er waren zeven tre-
den omernaar op te gaan,b en haar
voorhal lag aan hun voorkant. En
ze had palmfiguren,

´
e

´
en aan deze

zĳde en
´
e

´
en aan gene zĳde op haar

zĳpilaren.

27 En het binnenste voorhof
had een poort op het zuiden. En
hĳ mat van poort tot poort in
de richting van het zuiden hon-
derdel. 28 Engeleidelĳk bracht
hĳ mĳ in het binnenste voorhof
door de zuidpoort. En vervolgens
mat hĳ de zuidpoort overeenkom-
stig dezelfde afmetingen als deze.
29 En haar wachtlokalen en haar
zĳpilaren en haar voorhal had-
den dezelfde afmetingen als deze.
En [de poort] en haar voorhal
hadden rondom vensters. Vĳf-
tig el was de lengte, en de breed-
te was vĳfentwintig el.c 30 En
er waren geheel rondom voorhal-
len; de lengte was vĳfentwintig
el, en de breedte vĳf el. 31 En
haar voorhal lag naar het bui-
tenste voorhof toe, en er waren
palmfiguren op haar zĳpilaren,d

en haar opgang had acht treden.e

32 En geleidelĳk bracht hĳ mĳ
in het binnenste voorhof via het
oosten, en hĳ mat vervolgens de
poort overeenkomstig dezelfde af-
metingen als deze. 33 En haar
wachtlokalen en haar zĳpilaren
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en haar voorhal hadden dezelfde
afmetingen als deze, en [de poort]
en haar voorhal hadden geheel
rondom vensters. De lengte was
vĳftig el en de breedte vĳfentwin-
tig el. 34 En haar voorhal lag
naar het buitenste voorhof toe, en
er waren palmfiguren op haar zĳ-
pilaren aan deze zĳde en aan gene
zĳde. En haar opgang had acht
treden.

35 Daarop bracht hĳ mĳ in
de noordpoort,a en hĳ mat, met
dezelfde afmetingen als deze,b

36 haar wachtlokalen, haar zĳ-
pilaren en haar voorhal. En ze had
geheel rondom vensters. De leng-
te was vĳftig el en de breedte
vĳfentwintig el. 37 En naar het
buitenste voorhof toe waren haar
zĳpilaren, en er waren palmfigu-
ren op haar zĳpilaren aan deze
zĳde en aan gene zĳde.c En haar
opgang had acht treden.

38 En een eetvertrek met zĳn
ingang was bĳ de zĳpilaren van
de poorten. Het was daar dat men
gewoonlĳk het volledige brand-
offer afspoelde.d

39 En in de voorhal van de
poort waren twee tafels aan deze
zĳde en twee tafels aan gene zĳde,
om er het volledige brandoffere

en het zondeofferf en het schuld-
offerg op te slachten. 40 En aan
de buitenzĳde, als men opgaat
naar de ingang van de noordpoort,
waren twee tafels. En aan de an-
dere zĳde die bĳ de voorhal van
de poort behoort, waren twee ta-
fels. 41 Er waren vier tafels hier
envier tafels daar aan de kant van
de poort — acht tafels, waarop
men gewoonlĳk slachtte. 42 En
de vier tafels voor het volledige
brandoffer waren van gehouwen
steen. De lengte was anderhalve
el en de breedte anderhalve el en
de hoogte

´
e

´
en el. Daarop placht

men ook de gereedschappen neer
te leggen waarmee men gewoon-
lĳk het volledige brandoffer en
het slachtoffer slachtte. 43 En
de uitspringende randen voor het
neerzetten van dingen waren van

´
e

´
en handbreedte, stevig bevestigd

aan de binnenzĳde, geheel rond-
om; en op de tafels [legde men ge-
woonlĳk] het vlees van de offer-
gave.a

44 En buiten de binnenste poort
waren de eetvertrekken van de
zangers,b in het binnenste voor-
hof, dat aan de kant van de noord-
poort is. En hun voorkant lag op
het zuiden. Er was er een aan de
kant van de oostpoort. De voor-
kant lag op het noorden.

45 Vervolgens sprak hĳ tot mĳ:
„Dit, het eetvertrek waarvan de
voorkant op het zuiden ligt, is
voor de priesters die de plicht
ten opzichte van het huis waar-
nemen.c 46 En het eetvertrek
waarvan de voorkant op het noor-
den ligt, is voor de priesters die de
plicht ten opzichte van het altaar
waarnemen.d Zĳ zĳn de zonen van
Z _adok,e die, uit de zonen van L _evi,
tot Jehovah naderen om hem te
dienen.”f

47 En hĳ ging het [binnenste]
voorhof meten. De lengte was
honderdel en de breedte honderd
el, vierkant. En het altaar was
v

´
o

´
or het huis.

48 Daarop bracht hĳ mĳ in de
voorhal van het huis,g en hĳ ging
de zĳpilaar van de voorhal me-
ten: vĳf el aan deze zĳde en vĳf
el aan gene zĳde. En de breedte
van de poort was drie el aan deze
zĳde en drie el aan gene zĳde.

49 De lengte van de voorhal
was twintig el en de breedte elf
el. En langs treden placht men
ernaar op te gaan. En er waren
zuilen bĳ de zĳposten,

´
e

´
en hier

en
´
e

´
en daar.h

41 En hĳ bracht mĳ voorts in
de tempel, en hĳ ging de

zĳpilaren meten; zes el was de
breedte hier en zes el de breedte
daar, de breedte van de zĳpilaar.
2 En de breedte van de ingang
was tien el, en de zĳkanten van
de ingang waren vĳf el hier en
vĳf el daar. En hĳ ging de leng-
te ervan meten: veertig el; en de
breedte: twintig el.
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3 En hĳ ging naar binnen en
mat vervolgens de zĳpilaar van
de ingang: twee el; en de ingang:
zes el; en de breedte van de in-
gangwas zeven el. 4 En hĳ mat
voorts de lengte ervan: twintig el;
en de breedte [ervan]: twintig el,a

v
´
o

´
or de tempel. Toen zei hĳ tot

mĳ: „Dit is het Allerheiligste.”b

5 En hĳ mat vervolgens de
muur van het huis: zes el. En de
breedte van het zĳvertrek was
vier el, rondom; geheel rondom
het huis was het [zo], rondom.c

6 En de zĳvertrekken waren zĳ-
vertrek op zĳvertrek, drie [ver-
diepingen], en dat dertigmaal; en
ze gingen in de muur die bĳ het
huis behoorde, dat wil zeggen de
zĳvertrekken geheel rondom, op-
dat ze steun zoudenvinden, maar
ze steunden niet in de muur van
het huis.d 7 En er was een ver-
breding en een hoger en hoger
draaien naar de zĳvertrekken,
want de wentelgang van het huis
ging hoger en hoger geheel rond-
om het huis.e Daarom was er een
verbreding van het huis naar bo-
ven toe, en van de onderste [ver-
dieping] kon men opgaan naar de
bovenste [verdieping],f via de mid-
delste [verdieping].

8 En ik zag dat er geheel rond-
om een hoog terras voor het huis
was. Wat de fundamenten van de
zĳvertrekken betreft, er was een
vol riet van zes el tot aan de ver-
binding.g 9 De breedte van de
muurdie bĳ het zĳvertrek behoor-
de, aan de buitenkant, was vĳf el.
En er was een ruimte opengelaten
[door] de constructie van de zĳ-
vertrekken die bĳ het huis behoor-
den.

10 En tussen de eetvertrek-
kenh was de breedte twintig el
rondom het huis, geheel rondom.
11 En de ingang van het zĳver-
trek kwam uit op de opengela-
ten ruimte,

´
e

´
en ingang lag op het

noorden en
´
e

´
en ingang ophet zui-

den; en de breedte van het gebied
van de opengelaten ruimte was
vĳf el, geheel rondom.

12 En het gebouw dat v
´
o

´
or de

afgezonderde ruimte stond, [waar-
van] de zĳkant op het westen lag,
was zeventig el breed. En de muur
van het gebouw was vĳf el breed,
geheel rondom; en de lengte ervan
was negentig el.

13 En hĳ mat het huis: honderd
el lang; en de afgezonderde ruim-
te en het gebouw en zĳn muren:
honderd el lang. 14 En de breed-
te van de voorkant van het huis
en de afgezonderde ruimte op het
oosten was honderd el.

15 En hĳ mat de lengte van
het gebouw v

´
o

´
or de afgezonderde

ruimte die erachter lag, en haar
galerĳen aan deze zĳde en aan
gene zĳde: honderd el.

Ook de tempel [en] de binnen-
ste plaatsa en de voorhallen van
het voorhof; 16 de drempels en
de vensters met steeds smaller
wordende kozĳnenb en de gale-
rĳen waren rondom die drie. Te-
genover de drempel was er over-
al rondom houtbetimmering,c en
[vanaf] de vloer tot aan de ven-
sters; en de vensters waren be-
dekte [vensters]. 17 Tot boven
de ingang en tot aan het binnen-
ste huis en aan de buitenkant
en op de hele muur rondom, aan
het binnenste [huis] en aan de
buitenkant, waren er afmetingen,
18 ja, gegraveerde cherubsd en
palmfiguren,e met een palmfiguur
tussen een cherub en een che-
rub, en de cherub had twee ge-
zichten.f 19 En een mensenge-
zicht was naar de palmfiguur aan
deze zĳde [gericht], en het ge-
zicht van een jonge leeuw met
manen was naar de palmfiguur
aan gene zĳde [gericht];g ze zĳn
overal rondom op het gehele huis
gegraveerd. 20 Vanaf de vloer
tot boven de ingang waren er ge-
graveerde cherubs en palmfigu-
ren, [op] de muur van de tempel.

21 Wat de tempel aangaat, de
deurpost was vierhoekig;h en v

´
o

´
or

de heilige plaats was een aan-
blik als de [volgende] aanblik:
22 het houten altaar was drie el
hoog, en zĳn lengte was twee el,

HFDST. 41

a 1Kon 6:20

2Kr 3:8

b Ex 26:33

c 1Kon 6:5

d 1Kon 6:6

1Kon 6:10

e 1Kon 6:8

f Ez 42:5

g Ez 40:5

h 1Kr 28:12

�����������������������������

2ekolom

a 2Kr 3:8

Ez 41:4

b 1Kon 6:4

c 1Kon 6:15

2Kr 3:5

d 1Kon 6:29

1Kon 7:36

2Kr 3:7

e Ez 40:16

f Ez 10:14

g Ez 1:10

Opb 4:7

h 1Kon 6:33

EZECHI
¨
EL 41:3-22 Zĳvertrekken, westelĳk gebouw, interieur 1114



en het had zĳn hoekstĳlen.a En
zĳn lengte en zĳn wanden waren
van hout. En hĳ sprak vervol-
gens tot mĳ: „Dit is de tafel die
voor Jehovah’s aangezicht is.”b

23 En de tempel en de heili-
ge plaats hadden twee deuren.c

24 En twee deurvleugels behoor-
den bĳ de deuren; de twee waren
draaibaar. De ene deur had twee
deurvleugels en de andere had
twee deurvleugels. 25 En daar-
op, op de deuren van de tempel,
waren cherubs en palmfigurend

gemaakt, zoals die welke voor
de muren waren gemaakt, en er
was een houten baldakĳn over
de voorkant van de voorhal, aan
de buitenzĳde. 26 En er waren
vensters met steeds smaller wor-
dende kozĳnene en palmfiguren
hier en daar langs de zĳkanten
van de voorhal en de zĳvertrek-
ken van het huis en de balda-
kĳnen.

42 En hĳ voerde mĳ geleide-
lĳk naar buitenf naar het

buitenste voorhof langs de weg
naar het noorden.g En hĳ bracht
mĳ vervolgens naar [het blok van]
de eetvertrekkenh dat tegenover
de afgezonderde ruimtei en dat te-
genover het gebouw op het noor-
den lag. 2 V

´
o

´
or de lengte van

honderd el was de noordelĳke in-
gang, en de breedte was vĳftig el.
3 Tegenover de twintig [el] die
bĳ het binnenste voorhof behoor-
dej en tegenover het plaveiselk dat
bĳ het buitenste voorhof behoor-
de, was galerĳl tegenover galerĳ in
drie [verdiepingen]. 4 En v

´
o

´
or

de eetvertrekken was een gang
vantien el breed naar binnentoe,m

een weg van
´
e

´
en el, en hun ingan-

gen lagen op het noorden. 5 En
wat de eetvertrekken betreft, de
bovenste waren korter, want de
galerĳen namen er [ruimte] van
weg, meer dan van de onderste en
danvande middelste, wat [het] ge-
bouw betreft. 6 Want ze waren
in drie verdiepingenn en ze hadden
geen zuilen gelĳk de zuilen van de
voorhoven. Daarom werd er meer

ruimte weggenomen dan van de
onderste en van de middelste van
de vloer af.

7 En de stenen muur die bui-
ten was, was dicht bĳ de eetver-
trekken in de richting van het
buitenste voorhof v

´
o

´
or de [an-

dere] eetvertrekken. De lengte
ervan was vĳftig el. 8 Want de
lengte van de eetvertrekken die
in de richting van het buiten-
ste voorhof waren, was vĳftig el,
en zie! v

´
o

´
or de tempel was ze hon-

derdel. 9 Envan onder deze eet-
vertrekken lag de toegangsweg
op het oosten, wanneer men ze
binnenkomt vanaf het buitenste
voorhof.

10 In de breedte van de stenen
muur van het voorhof op het oos-
ten, v

´
o

´
or de afgezonderde ruimtea

env
´
o

´
or het gebouw, waren eetver-

trekken.b 11 En er was een weg
v

´
o

´
or deze langs die eruitzag als

[die voor] de eetvertrekken die op
het noorden lagen,c zo was hun
lengte [en] zo was hun breedte; en
al hun uitgangen [waren gelĳk],
en hun opzet gelĳk en hun ingan-
gen gelĳk. 12 En zoals de ingan-
gen van de eetvertrekken die op
het zuiden lagen, was de ingang
aan het boveneinde van de weg, de
weg v

´
o

´
or de overeenkomstige ste-

nen muur op het oosten, wanneer
men ze binnenkomt.d

13 Vervolgens zei hĳ tot mĳ:
„De eetvertrekken van het noor-
den [en] de eetvertrekken van het
zuiden die v

´
o

´
or de afgezonderde

ruimte liggen,e dat zĳn de heilige
eetvertrekken, waar de priesters
die tot Jehovah naderenf de aller-
heiligste dingen eten.g Daar leg-
gen zĳ de allerheiligste dingen en
het graanoffer en het zondeoffer
en het schuldoffer neer, omdat
de plaats heilig is.h 14 Wanneer
zĳ, de priesters, zĳn binnenge-
komen, zullen zĳ ook niet van-
uit de heilige plaats naar het
buitenste voorhof gaan, maar
daar zullen zĳ hunklederen neer-
leggen waarin zĳ gewoon zĳn te
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dienen,a want ze zĳn iets heiligs.
Zĳ zullen zich kleden in ande-
re klederenb en moeten naderen
tot wat met het volk te maken
heeft.”

15 En hĳ be
¨
eindigde de metin-

gen van het binnenste huis en
hĳ voerde mĳ naar buiten via de
poort waarvan de voorkant op
het oosten lag,c en hĳ mat het he-
lemaal rondom.

16 Hĳ mat de oostkant met het
meetriet. Die was vĳfhonderd
riet, met het meetriet,d rondom.

17 Hĳ mat de noordkant, vĳf-
honderd riet, met het meetriet,
rondom.

18 De zuidkant mat hĳ, vĳfhon-
derd riet, met het meetriet.

19 Hĳ wendde zich om naar
de westkant. Hĳ mat vĳfhonderd
riet, met het meetriet.

20 Aan de vier zĳden mat hĳ
het. Het had een muur geheel
rondom,e met een lengte van vĳf-
honderd [riet] en een breedte van
vĳfhonderd [riet],f om scheiding
te maken tussen wat heilig is en
wat profaan is.g

43 Toen deed hĳ mĳ naar de
poort gaan, de poort die

op het oosten uitziet.h 2 En zie!
de heerlĳkheidi van de God van
_Isra

¨
el kwam uit oostelĳke rich-

ting,j en zĳn stemwas als de stem
van uitgestrekte wateren;k en de
aarde zelf straalde wegens zĳn
heerlĳkheid.l 3 En het was als
de verschĳning van het visioen
dat ik had gezien,m gelĳk het vi-
sioen dat ik zag toen ik kwam om
de stad te verderven;n en er wa-
ren verschĳningen gelĳk de ver-
schĳning die ik zag aan de rivier
de K _ebar,o en ik viel voorts op
mĳn aangezicht.

4 En de heerlĳkheidp van Je-
hovah zelf kwam in het Huis via
de poort waarvan de voorkant
op het oosten lag.q 5 Vervolgens
hief een geest mĳ opr en bracht
mĳ in het binnenste voorhof, en
zie! het Huis was vol geworden
van de heerlĳkheid van Jeho-
vah.s 6 Toen hoorde ik iemand

tot mĳ spreken vanuit het Huis,a

en [de] man zelf was naast mĳ
komen staan.b 7 Voorts zei Hĳ
tot mĳ:

„Mensenzoon, [dit is] de plaats
van mĳn troonc en de plaats van
mĳn voetzolen,d waar ik tot on-
bepaalde tĳd te midden van de
zonen van _Isra

¨
el zal verblĳven;e

en niet meer zullen zĳ, het huis
van _Isra

¨
el, mĳn heilige naam ver-

ontreinigen,f zĳ en hun koningen,g

door hun hoererĳ en door de lĳ-
kenh van hun koningen bĳ hun
dood, 8 doordat zĳ hun drem-
pel bĳ mĳn drempel zetten en
hun deurpost naast mĳn deur-
post, met de muur tussen mĳ
en hen.i En zĳ verontreinigden
mĳn heilige naam door hun ver-
foeilĳkheden die zĳ deden,j zo-
dat ik hen vervolgens uitroeide
in mĳn toorn.k 9 Laten zĳ nu
hun hoererĳl en de lĳkenvan hun
koningen ver van mĳ wegdoen,m

en ik zal stellig tot onbepaalde
tĳd te midden van hen verblĳ-
ven.n

10 Wat u betreft, o mensen-
zoon, licht het huis van _Isra

¨
el in

omtrent het Huis,o opdat zĳ zich
te schande gemaakt voelen we-
gens hun dwalingen,p en zĳ moe-
ten het model meten. 11 En in-
dien zĳ zichwerkelĳk te schande
gemaakt voelen wegens alles wat
zĳ hebben gedaan, maak hun dan
de plattegrond van het Huisq en
de inrichting ervan en zĳn uit-
gangen en zĳn toegangswegen,
en al zĳn plattegronden en heel
zĳn bestek, en al zĳn plattegron-
den en al zĳn wetten bekend en
schrĳf [die] voor hun ogen op, op-
dat zĳ heel zĳn plattegrond en
heel zĳn bestek in acht nemen
en ze werkelĳk ten uitvoer bren-
gen.r 12 Dit is de wet van het
Huis. Op de top van de berg is het
hele gebied ervan rondom iets al-
lerheiligst.s Zie! Dit is de wet van
het Huis.

r Ez 11:20; Ez 36:27; Jo 13:17; s Ps 93:5; Ez 40:2;

Ez 42:20.
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13 En dit zĳn de afmetingen
van het altaar in ellen;a een el
[meet] een el en een handbreed-
te.b En de bodem [ervan] is een
el. En een el is de breedte. En
zĳn opstaande rand is op zĳn bui-
tenrand rondom:

´
e

´
en span. En dit

is het voetstuk van het altaar.
14 En vanaf de bodem op de vloer
tot aan de onderste omloop is het
twee el, en de breedte is

´
e

´
en el. En

vanaf de kleine omloop tot aan de
grote omloop is het vier el, en de
breedte [ervan] is een el. 15 En
de altaarhaard is vier el, en vanuit
de altaarhaard en opwaarts zĳn
de vier hoornen.c 16 En de al-
taarhaard is twaalf [el] lang, met
twaalf [el] aan breedte,d rechthoe-
kig aan zĳn vier zĳden.e 17 En
de omloop is veertien [el] lang,
met veertien [el] aan breedte, aan
zĳn vier zĳden; en de opstaande
rand eromheen is een halve el, en
zĳn bodem is een el rondom.

En de treden ervan zien uit op
het oosten.”

18 Vervolgens zei hĳ tot mĳ:
„Mensenzoon, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: ’Dit
zĳn de inzettingen van het altaar
op de dag dat het wordt gemaakt,
ten einde er volledige brandoffers
op te offerenf en er bloed op te
sprenkelen.’g

19 ’En gĳ moet aan de leviti-
sche priesters,h die van het nage-
slacht van Z _adok zĳn,i degenen
die tot mĳ naderen’,j is de uit-
spraak van de Soevereine Heer
Jehovah, ’om mĳ te dienen, een
jonge stier geven, de zoon van
[het] rundvee, als een zondeoffer.k

20 En gĳ moet iets van zĳn bloed
nemen en [het] doen op de vier
hoornen ervan en op de vier hoe-
ken van de omloop en op de op-
staande rand rondom en het ont-
zondigenl en er verzoening voor
doen.m 21 En gĳ moet de jon-
ge stier nemen, het zondeoffer,
en men moet het verbranden op
de bestemde plaats van het Huis,
buiten het heiligdom.n 22 En
op de tweede dag zult gĳ een

geitenbok naderbĳ brengen, een
gaaf [dier], als een zondeoffer; en
zĳ moeten het altaar net zo ont-
zondigen als zĳ [het] met de jon-
ge stier ontzondigd hebben.’

23 ’Wanneer gĳ het ontzondi-
gen voleindigd hebt, zult gĳ een
jonge stier naderbĳ brengen, de
zoon van [het] rundvee, een gaaf
[dier], en een ram uit het klein-
vee, een gaaf [dier]. 24 En gĳ
moet ze naderbĳ brengen voor
het aangezicht van Jehovah, en
de priesters moeten er zout op
werpen en ze offerena als een vol-
ledig brandoffer voor Jehovah.
25 Zeven dagen lang zult gĳ een
bok opdragen als een zondeoffer
voor de dag;b en een jonge stier,
de zoon van [het] rundvee, en een
ram uit het kleinvee, gave [die-
ren], zullen zĳ opdragen. 26 Ze-
ven dagen lang zullen zĳ verzoe-
ning doenc voor het altaar, en zĳ
moeten het reinigen en het inwĳ-
den. 27 En zĳ zullen de dagen
voltooien. En het moet geschie-
den op de achtste dagd en daarna,
dat de priesters op het altaar de
volledige brandoffers van ulieden
en UW gemeenschapsoffers zullen
opdragen; en ik zal stellig een wel-
gevallen aan U hebben’,e is de uit-
spraak van de Soevereine Heer Je-
hovah.”

44 Daarop bracht hĳ mĳ te-
rug via de poort van het

heiligdom, de buitenste die op
het oosten uitziet,f en ze was ge-
sloten.g 2 Toen zei Jehovah tot
mĳ: „Wat deze poort aangaat, ge-
sloten zal ze blĳven. Ze zal niet
geopend worden, en louter een
mens zal er niet door binnen-
gaan; want Jehovah zelf, de God
van _Isra

¨
el,h is erdoor binnenge-

gaan, en ze moet gesloten blĳven.
3 De overstei echter — als over-
ste zal hĳzelf daarin gaan zitten,
ten einde brood te eten voor het
aangezicht van Jehovah.j Via de
voorhal van de poort zal hĳ bin-
nenkomen en langs dezelfde weg
zal hĳ naar buiten gaan.”k
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4 En hĳ bracht mĳ nu via de
noordpoort tot v

´
o

´
or het Huis, op-

dat ik zou zien, en zie! de heer-
lĳkheid van Jehovah had het huis
van Jehovahvervuld.a Daarop viel
ik op mĳn aangezicht.b 5 Toen
zei Jehovah tot mĳ: „Mensenzoon,
zet uw hart [erop]c en zie met uw
ogen, en hoor, ja, met uw oren al-
les wat ik met u spreek betref-
fende alle inzettingen van het
huis van Jehovah en betreffen-
de alle wetten ervan, en gĳ moet
uw hart zetten op de toegangs-
weg van het Huis met alle uit-
gangen van het heiligdom. 6 En
gĳ moet tot Weerspannigheid,d

tot het huis van _Isra
¨
el, zeggen:

’Dit heeft de Soevereine Heer Je-
hovah gezegd: „[Ik heb] genoeg
van U wegens al UW verfoeilĳk-
heden, o huis van _Isra

¨
el,e 7 wan-

neer GIJ de buitenlanders onbe-
sneden van hart en onbesneden
vanvlees binnenbrengt,f opdat die
zich in mĳn heiligdom bevinden
om het te ontheiligen, ja, mĳn
huis; wanneer GIJ mĳn brood,g veth

en bloed,i aanbiedt, terwĳl zĳ mĳn
verbond blĳven verbreken wegens
al UW verfoeilĳkheden.j 8 GIJ

hebt noch de plicht ten opzich-
te van mĳn heilige dingen waar-
genomen,k noch placht GIJ [ande-
ren] voor U als waarnemers van
mĳn plicht in mĳn heiligdom aan
te stellen.” ’l

9 ’Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: „Geen buitenlan-
der, onbesneden van hart en on-
besneden van vlees, mag in mĳn
heiligdom komen, dat wil zeg-
gen geen enkele buitenlander die
te midden van de zonen van _Is-
ra

¨
el is.” ’m

10 ’Maarwat de levieten betreft
die ver van mĳ verwĳderd zĳn
geraaktn toen _Isra

¨
el, dat van mĳ

afdwaalde, afdwaalde achter hun
drekgoden aan, zĳ moeten ook
hun dwaling dragen.o 11 En in
mĳn heiligdom moeten zĳ diena-
renworden op posten van toezicht
over de poorten van het Huis en
dienaren in het Huis.p Zĳzelf zul-

len het volledige brandoffer en het
slachtoffer voor het volk slach-
tena en zĳzelf zullen voor hun aan-
gezicht staan om hen te dienen.b

12 Omdat zĳ hen voor het aange-
zicht van hun drekgoden bleven
dienenc envoor het huis van _Isra

¨
el

een struikelblok werden [waar-
door het] tot dwaling [verviel],d

daarom heb ik mĳn hand tegen
hen opgeheven’,e is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah,
’en zĳ moeten hun dwaling dra-
gen. 13 En zĳ zullen niet tot
mĳ naderen om als priester voor
mĳ op te treden of om te nade-
ren tot enige heilige dingen van
mĳ, tot de allerheiligste dingen,f

en zĳ moeten hun schande en
hun verfoeilĳkheden die zĳ heb-
ben gedaan, dragen.g 14 En ik
zal hen stellig tot waarnemers
van de plicht ten opzichte van
het Huis maken, met betrekking
tot de gehele dienst ervan en met
betrekking tot alles wat erin ge-
daan dient te worden.’h

15 ’En wat de levitische pries-
ters,i de zonen van Z _adok,j betreft,
die de plicht ten opzichte van mĳn
heiligdom waarnamen toen de zo-
nen van _Isra

¨
el van mĳ afdwaal-

den,k z
´
ı
´
j zullen tot mĳ naderen om

mĳ te dienen, en zĳ moeten voor
mĳn aangezicht staanl om mĳ
vetm en het bloed aan te bieden’,n

is de uitspraak van de Soeverei-
ne Heer Jehovah. 16 ’Zĳ zĳn het
die in mĳn heiligdom zullen ko-
men,o en zĳzelf zullen tot mĳn ta-
fel naderen om mĳ te dienen,p en
zĳ moeten de plicht jegens mĳ
waarnemen.q

17 En het moet geschieden dat
wanneer zĳ in de poorten van
het binnenste voorhof komen, zĳ
linnen klederen dienen te dra-
gen, en geen wol dient er op
hen te komen wanneer zĳ dienst
doen in de poorten van het bin-
nenste voorhof en daarbinnen.r

18 Linnen hoofdtooisels dienen
zich op hun hoofd te bevinden,s

en linnen broeken dienen zich
om hun heupen te bevinden.t Zĳ
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dienen zich niet te omgordenmet
[iets wat] zweet [veroorzaakt].
19 En wanneer zĳ uitgaan naar
het buitenste voorhof, [ja,] naar
het buitenste voorhof naar het
volk, dienen zĳ hun klederen uit
te trekken waarin zĳ dienst de-
den,a en zĳ moeten ze neerleg-
gen in de heilige eetvertrekkenb

en andere klederen aandoen, op-
dat zĳ het volk niet met hun
klederen heiligen.c 20 En hun
hoofd dienen zĳ niet te scheren,d

en het hoofdhaar dienen zĳ niet
los te dragen. Zĳ dienen in elk
geval [het haar van] hun hoofd
te knippen.e 21 En wĳn dient
geen der priesters te drinken,
wanneer zĳ in het binnenste
voorhof komen.f 22 En geen we-
duwe of gescheiden vrouw die-
nen zĳ zich tot vrouw te nemen,g

maarmaagdenuit het nageslacht
van het huis van _Isra

¨
elh of de

weduwe die de weduwe van een
priester blĳkt te zĳn, mogen zĳ
nemen.’

23 ’En mĳn volk dienen zĳ te
onderrichten in het verschil tus-
sen iets heiligs en iets profaans;
en het verschil tussen wat on-
rein is en wat rein is dienen zĳ
hun te doen weten.i 24 En in
een rechtsgeding dienen z

´
ı
´
j te

staan ten einde recht te spre-
ken;j naar mĳn rechterlĳke be-
slissingen moeten zĳ het ook
berechten.k En mĳn wetten en
mĳn inzettingen met betrekking
tot al mĳn feesttĳdenl dienen
zĳ te onderhouden, en mĳn sab-
batten dienen zĳ te heiligen.m

25 En bĳ een dood mens dient
hĳ niet te komen, zodat hĳ on-
rein zou worden, maar voor va-
der of voor moeder of voor zoon
of voor dochter [of] voor broe-
der of voor een zuster die geen
man heeft toebehoord, mogen
zĳ zich onrein maken.n 26 En
na zĳn reiniging dienen zĳ ze-
ven dagen voor hem af te tellen.o

27 En op de dag dat hĳ in de hei-
lige plaats komt, in het binnen-
ste voorhof, om te dienen in de

heilige plaats, dient hĳ zĳn zon-
deoffer aan te bieden’,a is de uit-
spraak van de Soevereine Heer
Jehovah.

28 ’En het moet van hen wor-
den als een erfdeel: Ik ben hun
erfdeel.b En geen bezitting dient
gĳlieden hun in _Isra

¨
el te geven:

Ik ben hun bezitting. 29 Het
graanoffer en het zondeoffer en
het schuldoffer — zĳ zĳn het die
ze zullen eten.c En al het geban-
nene in _Isra

¨
el — van hen zal het

worden.d 30 En de eerste van
alle eerste rĳpe vruchten van al-
les en elke bĳdrage van alles uit
al UW bĳdragen — de priesters
zal het gaan toebehoren;e en de
eerstelingen vanUWdiverse soor-
ten grofgemalen meel dient GIJ

aan de priester te geven,f ten ein-
de een zegen op uw huis te doen
rusten.g 31 Geen [reeds] dood
lichaam en niets wat verscheurd
is, van de vliegende schepselen
of van de dieren, dienen de pries-
ters te eten.’h

45 ’En wanneer gĳlieden het
land door het lot als erf-

deel toewĳst,i dient GIJ een bĳ-
drage aan Jehovah aan te bie-
den,j een heilig deel [genomen]
uit het land;k wat lengte betreft,
vĳfentwintigduizend [el] lang,
en wat breedte betreft, tiendui-
zend.l Ze zal een heilig deel zĳn
binnen al haar grenzen rondom.
2 Hiervan zal er voor de heili-
ge plaats vĳfhonderd bĳ vĳfhon-
derd blĳken te zĳn, vierkant ge-
maakt rondom;m en vĳftig el zal
het aan elke kant als weidegrond
hebben.n 3 En van deze afme-
ting dient gĳ de lengte van vĳf-
entwintigduizend en de breedte
van tienduizend af te meten, en
daarin zal het heiligdom komen te
staan, iets allerheiligst.o 4 Als
een heilig deel [genomen] uit het
land zal het voor de priesters
zelf worden,p de dienaren van
het heiligdom, degenen die nade-
ren om Jehovah te dienen.q En
voor hen moet het een plaats
voor huizen blĳken te zĳn, en

HFDST. 44

a Le 6:10

Ez 42:14

b Ez 42:13

c Ex 30:29

Le 6:27

d Le 21:5

De 14:1

e 1Kor 11:14

f Le 10:9

Lu 1:15

g Le 21:7

h Le 21:14

i Le 10:10

Ez 22:26

Mal 2:7

j De17:9

k 1Kr 23:4

2Kr 19:8

l Le 23:2

m Jes 58:13

Ez 22:26

n Le 21:2

o Nu19:12

�����������������������������

2ekolom

a Le 4:3

Le 8:14

b Nu18:20

De 10:9

De 18:1

Joz 13:14

Joz 13:33

Ez 45:4

c Le 2:3

Le 6:18

Le 7:6

1Kor 9:13

Heb 13:10

d Le 27:21

Nu18:14

e Ex 23:19

Nu3:13
Nu18:12

Nu18:27

De 18:4

2Kr 31:4

2Kr 31:10

Ne 10:35

f Nu15:20

Ne 10:37

g Sp 3:9

Mal 3:10

h Ex 22:31

Le 22:8

De 14:21

�����������������������������

HFDST. 45

i Joz 14:2

Ez 47:22

j Sp 3:9

Ez 48:8

k Ez 48:20

l Ez 48:9

m Ez 42:20

n Joz 21:2

o Ez 48:10

p Ez 48:11

q Nu16:5

Ez 40:46

Ez 43:19

1119 Heilige plaats. Deel van de priesters EZECHI
¨
EL 44:19–45:4



een heilige plaats voor het heilig-
dom.

5 Er zal vĳfentwintigduizend
aan lengte en tienduizend aan
breedte zĳn.a Het zal van de le-
vieten worden, de dienaren van
het huis. Als bezitting zullen zĳ
twintig eetvertrekken hebben.b

6 En als de bezitting van de
stad zult gĳlieden vĳfduizend aan
breedte en een lengte van vĳf-
entwintigduizend geven, precies
zoals de heilige bĳdrage.c Aan heel
het huis van _Isra

¨
el zal het gaan

behoren.

7 En voor de overste zal er aan
deze zĳde en aan gene zĳde van
de heilige bĳdraged en van de be-
zitting der stad, naast de heilige
bĳdrage en naast de bezitting der
stad, iets aan de westzĳde west-
waarts en iets aan de oostzĳde
oostwaarts zĳn. En de lengte zal
precies als een van de [andere] de-
len zĳn, van de westelĳke grens
tot de oostelĳke grens.e 8 Wat
het land betreft, het zal hem tot
een bezitting worden in _Isra

¨
el. En

niet meer zullen mĳn oversten
mĳn volk slecht behandelen,f en
het land zullen zĳ aan het huis
van _Isra

¨
el geven overeenkomstig

hun stammen.’g

9 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Nu is het ge-
noeg, o oversten van _Isra

¨
el!’h

’Doet het geweld en de geweld-
dadige plundering wegi en oefent
enkel gerechtigheid en recht-
vaardigheid.j Ontlast mĳn volk
van UWonteigeningen’,k is de uit-
spraak van de Soevereine Heer
Jehovah. 10 ’Een nauwkeurige
weegschaal en een nauwkeuri-
ge efa en een nauwkeurige bath-
maat dient gĳlieden erop na te
houden.l 11 Wat de efa en de
bath-maat betreft, er dient wer-
kelĳk slechts

´
e

´
en vaste hoeveel-

heid te zĳn, zodat de bath een
tiende van een homer bevat en
het tiende van de homer een efa;m

naar de homer dient de vereiste
hoeveelheid ervan dan ook te zĳn.
12 En de sikkeln is twintig gera.o

Twintig sikkelen, vĳfentwintig
sikkelen, vĳftien sikkelen dient
de mane dan ook voor U te zĳn.’

13 ’Dit is de bĳdrage die GIJ

dient aan te bieden: het zesde deel
van de efa [genomen] uit de ho-
mer tarwe, en het zesde deel van
de efa [genomen] uit de homer
gerst; 14 enwat het toegewezen
deel van de olie aangaat, er is de
bath-maat van de olie. De bath is
een tiende van de kor. Tien bath
is een homer, omdat tien bath een
homer is. 15 En

´
e

´
en schaap uit

het kleinvee, [
´
e

´
en] op tweehon-

derd uit het vee van _Isra
¨
el,a voor

het graanofferb en voor het vol-
ledige brandofferc en voor de ge-
meenschapsoffers,d ten einde ver-
zoening voor hen te doen’,e is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah.

16 ’Wat al het volk van het land
betreft, zĳ zullen verantwoorde-
lĳk zĳn voor deze bĳdragef aan
de overste in _Isra

¨
el.g 17 En op

de oversteh zullen de volledige
brandoffersi en het graanofferj

en het drankofferk gedurende de
feestenl en gedurende de nieuwe
manenm en gedurende de sabbat-
ten,n gedurende alle feesttĳden
van het huis van _Isra

¨
el,o neer-

komen. Hĳ zal het zĳn die het
zondeoffer en het graanoffer en
het volledige brandoffer en de ge-
meenschapsoffers zal verschaf-
fen, ten einde verzoening te doen
ten behoeve van het huis van _Is-
ra

¨
el.’

18 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’In de eerste
[maand], op de eerste [dag] van de
maand, dient gĳ een jonge stier te
nemen, een zoon van het rundvee,
een gaaf [dier],p en gĳ moet het
heiligdom ontzondigen.q 19 En
de priestermoet iets vanhet bloed
van het zondeoffer nemen en het
doen op de deurpostr van het Huis
en op de vier hoeken van de om-
loop die bĳ het altaar behoorts en
op de deurpost van de poort van
het binnenste voorhof. 20 En zo
zult gĳ doen op de zevende [dag]
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van de maand wegens enig mens
die een fout begaata en wegens
enige onervarene; en gĳlieden
moet verzoening doen voor het
Huis.b

21 In de eerste [maand], op de
veertiende dag van de maand,
dient voor U het Pascha plaats te
vinden.c Als feest van zeven da-
gen dienen er ongezuurde broden
gegeten te worden.d 22 En op
die dag moet de overste, ten be-
hoeve van zichzelf en ten behoe-
ve van al het volk van het land,
een jonge stier als zondeoffer ver-
schaffen.e 23 En voor de zeven
dagen van het feestf dient hĳ als
volledig brandoffer voor Jehovah
zeven jonge stieren en zeven ram-
men te verschaffen, gave [dieren],
dagelĳks, de zeven dagen lang,g

en als zondeoffer een geitenbok,
dagelĳks.h 24 En als graanoffer
dient hĳ een efa voor de jonge
stier en een efavoor de ramte ver-
schaffen, en wat olie betreft, een
hin per efa.i

25 In de zevende [maand], op
de vĳftiende dag van de maand,
gedurende het feest,j dient hĳ het-
zelfde als deze voor de zeven da-
genk te verschaffen, hetzelfde als
het zondeoffer, als het volledige
brandoffer, en als het graanoffer
en als de olie.’ ”

46 „Dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd: ’Wat

de poort van het binnenste voor-
hof betreft die op het oosten uit-
ziet,l ze dient gedurende de zes
werkdagenm gesloten te blĳven,n

en op de sabbatdag dient ze ge-
opend te worden, en op de dag
van de nieuwe maan dient ze
geopend te worden.o 2 En de
overste moet binnenkomen via de
voorhal van de poort,p van buiten
af, en gaan staan bĳ de deurpost
van de poort;q en de priesters moe-
ten zĳn volledige brandoffer en
zĳn gemeenschapsoffers opdra-
gen, en hĳ moet zich neerbuigen
op de drempel van de poort,r en
hĳ moet naar buiten gaan, maar
de poort zelf dient niet gesloten

te worden tot de avond. 3 En
het volk van het land moet zich
op de sabbatten en op de nieu-
we manen aan de ingang van die
poort voor het aangezicht van Je-
hovah neerbuigen.a

4 En het volledige brandoffer
dat de overste op de sabbatdag aan
Jehovah dient aan te bieden, dient
zes gave mannetjeslammeren en
een gave ram te zĳn;b 5 en als
graanoffer een efa voor de ram,c

en voor de mannetjeslammeren
een graanoffer naar gelang hĳ kan
geven,d enwat olie betreft, een hin
per efa.e 6 En op de dag van de
nieuwe maanf dient er een jonge
stier te zĳn, de zoon van het rund-
vee, een gaaf [dier], en zes man-
netjeslammeren en een ram; gave
[dieren] dienen het werkelĳk te
zĳn.g 7 En een efa voor de jonge
stier en een efa voor de ram dient
hĳ op te dragen als graanoffer, en
voor de mannetjeslammeren naar
gelang hĳ kan opbrengen; en wat
olie betreft, een hin per efa.h

8 En wanneer de overstei bin-
nenkomt, dient hĳ via de voorhal
van de poort binnen te komen, en
langs dezelfde weg dient hĳ naar
buiten te gaan.j 9 En wanneer
het volk van het land op de feest-
tĳden voor het aangezicht van
Jehovah binnenkomt,k dient de-
gene die via de noordpoortl bin-
nenkomt om zich neer te buigen,
naar buiten te gaan via de zuid-
poort;m en degene die binnenkomt
via de zuidpoort, dient naar buiten
te gaan via de poort op het noor-
den. Niemand dient terug te gaan
via de poort waardoor hĳ is bin-
nengekomen, want hĳ dient recht
voor zich uit naar buiten te gaan.
10 En wat de overste in hun mid-
den betreft, wanneer zĳ binnen-
komen, dient hĳ binnen te komen;
en wanneer zĳ naar buiten gaan,
dient hĳ naar buiten te gaan.n

11 En op de feesteno en op de
feesttĳden dient het graanoffer
werkelĳk een efa voor de jonge
stier en een efavoor de ramte zĳn,
en voor de mannetjeslammeren
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naar gelang hĳ kan geven; en wat
olie betreft, een hin per efa.a

12 En ingeval de overste als
vrĳwillige gave een volledig
brandoffer zou verschaffen,b of
gemeenschapsoffers als een vrĳ-
willige gave voor Jehovah, moet
men ook de poort voor hem ope-
nen die op het oosten uitziet,c en
hĳ moet zĳn volledige brandoffer
en zĳn gemeenschapsoffers ver-
schaffen net zoals hĳ op de sab-
batdag doet.d Enhĳ moet naar bui-
ten gaan, en men moet de poort
sluiten nadat hĳ naar buiten is ge-
gaan.e

13 En een gaaf mannetjeslam
van nog geen jaar dient gĳ dage-
lĳks als volledig brandoffer voor
Jehovah te verschaffen.f Och-
tend aan ochtend dient gĳ het
te verschaffen. 14 En als graan-
offer dient gĳ er ochtend aan
ochtend het zesde van een efa
bĳ te verschaffen en, wat olie
betreft, het derde van een hin om
de meelbloem te besprenkelen.g

Het graanoffer voor Jehovah is
een voor onbepaalde tĳd duren-
de inzetting, bestendig. 15 En
zĳ moeten het mannetjeslam en
het graanoffer en de olie ochtend
aan ochtend verschaffen als een
bestendig volledig brandoffer.’

16 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Ingeval de over-
ste aan elk van zĳn zonen een ge-
schenk zou geven als diens erf-
deel, zal d

´
at het eigendom van

zĳn zonen zelf worden. Het is
hun bezitting volgens erfdeel.
17 En ingeval hĳ een geschenk
uit zĳn erfdeel aan een van zĳn
knechten zou geven, moet het
ook van hem worden tot het jaar
der vrĳlating;h en het moet aan
de overste terugkomen. Alleen
zĳn erfdeel — wat zĳn zonen be-
treft — dient hunzelf te blĳven
toebehoren. 18 En de overste
dient niets van het erfdeel van het
volk te nemen, zodat hĳ hen uit
hun bezit verdringt.i Uit zĳn eigen
bezit dient hĳ zĳn zonen een erf-
deel te geven, opdat mĳnvolk niet

wordt verstrooid, een ieder uit
zĳn bezit.’ ”a

19 Vervolgens bracht hĳ mĳ
langs de toegangswegb die terzĳ-
de van de poort was naar de hei-
lige eetvertrekken, die welke aan
de priesters behoorden, die op het
noorden uitzagen,c en zie! er was
daar een plaats aan beide achter-
zĳden, op het westen. 20 Toen
zei hĳ tot mĳ: „Dit is de plaats
waar de priesters het schuldoffer
en het zondeofferd zullen koken,e

[en] waar zĳ het graanoffer zul-
len bakken,f ten einde niets naar
het buitenste voorhof te brengen,
waardoor zĳ het volk zouden hei-
ligen.”g

21 Daarop bracht hĳ mĳ naar
buiten, naar het buitenste voor-
hof, en lietmĳ langs de vier hoek-
posten van het voorhof gaan, en
zie! er was een voorhof bĳ [deze]
hoekpost van het voorhof, een
voorhof bĳ [die] hoekpost van het
voorhof. 22 Aan de vier hoek-
posten van het voorhof waren
kleine voorhoven, veertig [el] lang
en dertig breed. De vier met de
hoekbouwsels hadden dezelfde af-
meting. 23 En er rondom was
een rĳ, rondom die vier, en er wa-
ren kookgelegenhedenh gemaakt
onder de rĳen, rondom. 24 Toen
zei hĳ tot mĳ: „Dit zĳn de huizen
van degenen die koken, waar de
dienaren van het Huis het slacht-
offer van het volk koken.”i

47 En geleidelĳk bracht hĳ
mĳ terug naar de ingang

van het Huis,j en zie! er ging wa-
terk uit van onder de drempel
van het Huis, oostwaarts,l want
de voorkant van het Huis lag op
het oosten. En het water daal-
de af van onderen, vanaf de rech-
terkant van het Huis, ten zuiden
van het altaar.

2 En geleidelĳk bracht hĳ mĳ
naar buiten via de noordpoortm

en voerde mĳ buitenom naar de
buitenste poort die op het oosten
uitziet,n en zie! watero druppelde
uit de rechterkant.

3 Toen de man uitging naar het
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oosten met een meetsnoer in zĳn
hand,a mat hĳ vervolgens ook dui-
zend ellen en deed mĳ door het
water gaan, water [dat reikte] tot
aan de enkels.

4 Vervolgens mat hĳ er duizend
en deed mĳ toen door het water
gaan, water [dat reikte] tot aan de
knie

¨
en.

Daarop mat hĳ er duizend en
deed mĳ nu erdoor gaan — water
[dat reikte] tot aan de heupen.

5 Daarop mat hĳ er duizend.
Het was een stroom waar ik niet
door kon gaan, want het water
was hoog geworden, water [waar-
in men moest] zwemmen, een
stroom waar men niet door kon
gaan.

6 Hierop zei hĳ tot mĳ: „Hebt
gĳ [dit] gezien, o mensenzoon?”

Daarna deed hĳ mĳ gaan en
deed mĳ terugkeren [naar] de
oever van de stroom. 7 Toen
ik terugkeerde, wel, zie! aan de
oever van de stroom waren zeer
veel bomen, aan deze zĳde en aan
gene zĳde.b 8 En hĳ zei vervol-
gens tot mĳ: „Dit water gaat uit
naar de oostelĳke streek en moet
afdalen door de Ar _aba.c En het
moet in de zee komen.d En door-
dat het naar de zee zelf wordt ge-
voerd,e wordt het water [daarvan]
ook werkelĳk gezond gemaakt.
9 En het moet geschieden dat
elke levende ziel die wemelt,f op
elke plaats waar de stroom van
dubbele omvang komt, leven zal
krĳgen. En het moet geschieden
dat er zeer veel vissen zullen zĳn,
want daar zal dit water stellig ko-
men, en het [zeewater] zal gezond
worden gemaakt,g en alles zal le-
vend zĳn waar de stroom komt.

10 En het moet geschieden dat
er werkelĳk vissers langs zul-
len staan, van En-G _edih zelfs tot
En- _Egla

¨
ım toe. Er zal een droog-

plaats voor sleepnetten blĳken
te zĳn. Naar hun soorten zullen
hun vissen blĳken te zĳn, gelĳk
de vissen van de Grote Zee,i zeer
vele.

11 Daar zĳn de moerassige

plaatsen en de drassige plaatsen
ervan, en ze zullen niet gezond
worden gemaakt.a Aan het zout
zullen ze stellig overgegeven wor-
den.b

12 En langs de stroom zullen
er, langs zĳn oever aan deze zĳde
en aan gene zĳde, allerlei bomen
voor voedsel opkomen.c Hun ge-
bladerte zal niet verwelkend noch
zal hun vrucht worden verteerd.e

In hun maanden zullen ze nieu-
we vruchten dragen, want het wa-
ter ervoor — het komt te voor-
schĳn uit het heiligdom zelf.f En
hun vrucht moet tot voedsel blĳ-
ken te zĳn en hun gebladerte tot
genezing.”g

13 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: „Dit is het ge-
bied dat GIJ U ten erfdeel zult
toewĳzen als het land voor de
twaalf stammen van _Isra

¨
el, met

twee stukken veld voor J _ozef.h

14 En gĳlieden moet het als erf-
deel ontvangen, elkeen hetzelf-
de als zĳn broeder, [over] welk
[land] ik mĳn hand [in een eed]
heb opgeheveni om [het] aan UW

voorvaders te geven;j en dit land
moet U [door het lot] als erfdeel
toevallen.k

15 En dit is de grens van het
land aan de noordkant, vanaf de
Grote Zee langs deweg naar H _eth-
lon,l zoals men komt in Z _edad,m

16 H _amath,n Ber _otha,o Sibr _a
¨
ım,

dat tussen de grens van Dam _as-
kusp en de grens van H _amath
ligt; H _azer-H _attikon, dat in de
richting van de grens van H _a _u-
ranq ligt. 17 En de grens vanaf
de zee moet H _azar- _Enonr blĳken
te zĳn, de grens van Dam _askus
en noordelĳk — noordwaarts, en
de grens van H _amath.s Dit is de
noordkant.

18 En de oostkant is van tus-
sen H _a _urant en Dam _askusu en tus-
sen G _ileadv en het land _Isra

¨
el; de

Jord _a _an,w vanaf de grens tot de
oostelĳke zee dient gĳlieden te
meten. Dit is de oostkant.

19 En de zuidkant is naar het
zuiden, vanaf T _amarx tot de
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wateren van M _eribath-K _ades,a het
stroomdalb naar de Grote Zee. Dit
is de kant op het zuiden, in de rich-
ting van de N _egeb.

20 En de westkant is de Gro-
te Zee, vanaf de grens recht door
tot de toegang naar H _amath.c Dit
is de westkant.”

21 „En GIJ moet U dit land toe-
bedelen, voor de twaalf stammen
van _Isra

¨
el. 22 En het moet ge-

schieden dat GIJ het door het lot
als erfdeel dient toe te wĳzen
aan UZELFd en aan de inwonen-
de vreemdelingen die in UW mid-
den vertoeven,e die in UW midden
vaders van zonen zĳn geworden.
En zĳ moeten voor U worden ge-
lĳk een ingeborene onder de zo-
nen van _Isra

¨
el. Met U zal hun

[door het lot] een erfdeel toeval-
len te midden van de stammen
van _Isra

¨
el.f 23 En het moet ge-

schieden dat in de stam waarbĳ
de inwonende vreemdeling zich
als vreemdeling heeft gevestigd,
daar dient GIJ hem zĳn erfdeel
te geven”, is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.

48 „En dit zĳn de namen van
de stammen. Vanaf het

noordelĳke uiteinde, aan de zĳde
langs de weg van H _ethlong tot
de toegang naar H _amath,h H _azar-

_Enan,i de grens van Dam _askus
noordwaarts, aan de zĳde van H _a-
math; en het moet een oostelĳ-
ke kant [en] de westelĳke blĳken
te hebben: Danj

´
e

´
en [deel]. 2 En

aande grens vanDan, van de oost-
kant tot de westkant: _Aserk

´
e

´
en.

3 En aan de grens van _Aser, van
de oostkant zelfs tot de west-
kant: N _aftalil

´
e

´
en. 4 En aan de

grens vanN _aftali, van de oostkant
tot de westkant: Man _assem

´
e

´
en.

5 En aan de grens van Man _as-
se, van de oostkant tot de west-
kant: _Efra

¨
ımn

´
e

´
en. 6 En aan de

grens van _Efra
¨
ım, van de oost-

kant zelfs tot dewestkant: R _ubeno

´
e

´
en. 7 En aan de grens van R _u-

ben, van de oostkant tot de west-
kant: J _udap

´
e

´
en. 8 En aan de

grens van J _uda, van de oostkant
tot de westkant, dient de bĳdra-
ge die gĳlieden dient bĳ te dra-
gen werkelĳk vĳfentwintigdui-
zend [el] breed te zĳn,a en [de]
lengte overeenkomstig een van
de delen van de oostkant tot de
westkant. En het heiligdom moet
zich ermiddenin bevinden.b

9 Wat de bĳdrage betreft die
GIJ aan Jehovah dient bĳ te dra-
gen, [de] lengte zal vĳfentwintig-
duizend [el] zĳn en [de] breed-
te tienduizend. 10 En wat deze
betreft, het dient de heilige bĳ-
drage voor de priesters te om-
vatten,c noordwaarts vĳfentwin-
tigduizend [el], enwestwaarts een
breedte van tienduizend en oost-
waarts een breedte van tiendui-
zenden zuidwaarts een lengte van
vĳfentwintigduizend. En het hei-
ligdom van Jehovah moet zich er-
middenin bevinden.d 11 Ze zal
zĳn voor de priesters, degenen die
geheiligd zĳn uit de zonen van Z _a-
dok,e die de plicht jegens mĳ heb-
ben waargenomen, die niet zĳn af-
gedwaald toen de zonen van _Isra

¨
el

afdwaalden, net zoals de levieten
zĳn afgedwaald.f 12 En zĳ moe-
ten een bĳdrage krĳgen uit de
bĳdrage van het land als iets al-
lerheiligst, aan de grens van de le-
vieten.g

13 En de levieten dienen, vlak
naast het gebied van de pries-
ters, vĳfentwintigduizend [el] aan
lengte te hebben,h en aan breed-
te tienduizend; de gehele leng-
te is vĳfentwintigduizend en [de]
breedte tienduizend.i 14 En zĳ
dienen er niets van te verkopen,
noch dient men te ruilen, noch
dient men het uitgelezenste van
het land [van hen] te doen weg-
gaan; want het is iets heiligs voor
Jehovah.j

15 Wat de vĳfduizend [el] aan-
gaat die in [de] breedte naast de
vĳfentwintigduizend overblĳven,
het is iets profaans voor de stad,k

tot een woonplaats en tot weide-
grond. En de stad moet zich er-
middenin bevinden.l 16 En dit
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zĳn de afmetingen [van de stad]:
de noordkant vierduizend vĳfhon-
derd [el], en de zuidkant vier-
duizend vĳfhonderd, en de oost-
kant vierduizend vĳfhonderd, en
de westkant vierduizend vĳfhon-
derd. 17 En de stad moet een
weidegrond krĳgen,a noordwaarts
tweehonderd vĳftig [el] en zuid-
waarts tweehonderd vĳftig en
oostwaarts tweehonderd vĳftig
en westwaarts tweehonderd vĳf-
tig.

18 En wat in [de] lengte over-
blĳft, zal precies zo zĳn als de
heilige bĳdrage,b tienduizend [el]
oostwaarts en tienduizend west-
waarts; en het moet precies zo blĳ-
ken te zĳn als de heilige bĳdra-
ge, en de opbrengst ervan moet
tot brood worden voor degenen
die de stad dienen.c 19 En de-
genen die de stad dienen uit alle
stammen van _Isra

¨
el zullen het be-

bouwen.d

20 De gehele bĳdrage is vĳfen-
twintigduizend [el] bĳ vĳfentwin-
tigduizend. Een vierkant gedeelte
dient gĳlieden bĳ te dragen als de
heilige bĳdrage met de bezitting
van de stad.

21 Enwat overblĳft, zal de over-
stee toebehoren, aan deze zĳde
en aan gene zĳde van de hei-
lige bĳdrage en van de bezitting
van de stad,f langs de vĳfentwin-
tigduizend [el] [van] de bĳdrage
tot de oostelĳke grens; en in het
westen langs de vĳfentwintigdui-
zend [el] tot de westelĳke grens.g

Precies als de delen [zal het] voor
de overste [zĳn]. En de heilige bĳ-
drage en het heiligdom van het
Huis moeten zich ermiddenin be-
vinden.

22 En wat de bezitting van de
levieten en de bezitting van de
stad betreft, tussen dat wat de
overste toebehoort, dient ze zich
te bevinden. Tussen de grens van
J _udah en de grens van B _enjamin
dient het dan ook de overste toe
te behoren.

23 En wat de rest van de stam-
men betreft, van de oostkant

tot de westkant: B _enjamina
´
e

´
en

[deel]. 24 En bĳ de grens van
B _enjamin, van de oostkant tot de
westkant: S _imeonb

´
e

´
en. 25 En

bĳ de grens van S _imeon, van de
oostkant tot de westkant: _Issa-
scharc

´
e

´
en. 26 En bĳ de grens

van _Issaschar, van de oostkant
tot de westkant: Z _ebulond

´
e

´
en.

27 En bĳ de grens van Z _ebulon,
van de oostkant tot de westkant:
Gade

´
e

´
en. 28 En bĳ de grens

van Gad, tot de zuidkant, zal het
zuidwaarts zĳn; en de grens moet
blĳken te zĳn vanaf T _amarf tot
de wateren van M _eribath-K _ades,g

tot het stroomdal,h tot aan de
Grote Zee.i

29 Dit zal het land zĳn dat gĳ-
lieden [door het lot] als erfdeel
aan de stammen van _Isra

¨
el dient

te laten toevallen,j en dit zullen
hun delen zĳn”,k is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah.

30 „En dit zullen de uitgangen
van de stad zĳn: Aan de noord-
kant, vierduizend vĳfhonderd [el]
zal [de] afmeting zĳn.l

31 En de poorten van de stad
zullen overeenkomstig de namen
van de stammen van _Isra

¨
el zĳn,

drie poorten op het noorden: de
poort van R _uben,

´
e

´
en; de poort

van J _uda,
´
e

´
en; de poort van L _evi,

´
e

´
en.

32 En aan de oostkant zullen
er vierduizend vĳfhonderd [el]
zĳn, en drie poorten: ja, de poort
van J _ozef,

´
e

´
en; de poort van B _en-

jamin,
´
e

´
en; de poort van Dan,

´
e

´
en.

33 En de zuidkant zal vierdui-
zend vĳfhonderd [el] zĳn wat de
afmeting betreft, met drie poor-
ten: de poort van S _imeon,

´
e

´
en;

de poort van _Issaschar,
´
e

´
en; de

poort van Z _ebulon,
´
e

´
en.

34 De westkant zal vierduizend
vĳfhonderd [el] zĳn; er zĳn drie
poorten: de poort van Gad,

´
e

´
en; de

poort van _Aser,
´
e

´
en; de poort van

N _aftali,
´
e

´
en.

35 Rondom zal er achttiendui-
zend [el] zĳn; en de naam van de
stad zal vanaf [die] dag zĳn: Jeho-
vah zelf is daar.”m
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1 In het derde jaar van het ko-
ningschap van J _ojakim,a de

koning van J _uda, kwam Nebukad-
n _ezar, de koning van B _abylon,
naar Jer _uzalem en ging ertoe over
het te belegeren.b 2 Mettertĳd
gaf Jehovah J _ojakim, de koning
van J _uda, en een deel van het ge-
reic van het huis van de [ware]
God in zĳn hand,d zodat hĳ het
naar het land S _ineare bracht, naar
het huis van zĳn god; en het gerei
bracht hĳ naar het schathuis van
zĳn god.f

3 Toen zei de koning tot zĳn
voornaamste hofbeambteg _Aspe-
naz, enigen van de zonen van _Is-
ra

¨
el en van het koninklĳke nage-

slacht en van de edelen te laten
komen,h 4 kinderen die geen en-
kel gebrek aan zich hadden,i maar
knap vanuiterlĳk waren en die in-
zicht hadden in alle wĳsheidj en
goed op de hoogte waren van ken-
nis, en die onderscheidingsver-
mogen hadden ten aanzien van
hetgeen bekend is,k [en] die te-
vens de geschiktheid bezaten om
te staan in het paleis van de ko-
ning;l en hen te onderwĳzen in
het schrift en de taal van deChal-
dee

¨
en. 5 Bovendien stelde de

koning voor hen een dagelĳkse
portie vast van de lekkernĳenm

van de koning en van de wĳn die
hĳ dronk, ja, om hen drie jaar
lang te voeden, opdat zĳ na ver-
loop hiervan voor het aangezicht
van de koning konden staan.

6 Nu bevonden er zich onder
hen enigenvan de zonenvan J _uda:
D _ani

¨
el,n Han _anja, M _isa

¨
el en Az _ar-

ja.o 7 En de overste der hof-
beambten wees hun voorts na-
men toe.p Zo wees hĳ D _ani

¨
el [de

naam] B _eltsazarq toe; en Han _an-
ja, S _adrach; en M _isa

¨
el, M _esach;

en Az _arja, Abedn _ego.r

8 Maar D _ani
¨
el besloot in zĳn

hart dat hĳ zich niet zou ver-
ontreinigens met de lekkernĳen

van de koning en met de wĳn die
hĳ dronk. En hĳ bleef de over-
ste der hofbeambten verzoeken
dat hĳ zich niet zou behoeven
te verontreinigen.a 9 Bĳgevolg
liet de [ware] God D _ani

¨
el lief-

derĳke goedheid en barmhartig-
heid voor het aangezicht van de
overste der hofbeambten vinden.b

10 De overste der hofbeambten
dan zei tot D _ani

¨
el: „Ik ben be-

vreesd voor mĳn heer de koning,
die UW voedsel en UW drank heeft
vastgesteld.c Waarom dan zou hĳ
op UW gezicht een neerslachtige
blik zien in vergelĳking met de
kinderen die van dezelfde leeftĳd
zĳn als GIJ, en [waarom] zoudt GIJ

mĳn hoofd schuldig moeten ma-
ken bĳ de koning?” 11 Maar D _a-
ni

¨
el zei tot de bewaker die door

de overste der hofbeambtend over
D _ani

¨
el, Han _anja, M _isa

¨
el en Az _arja

was aangesteld: 12 „Neem als-
tublieft met uw knechten tien da-
gen lang een proef, en laat men
ons wat groentene geven opdat wĳ
kunnen eten, en water opdat wĳ
kunnen drinken; 13 en laat ons
gelaat en het gelaat van de kinde-
ren die de lekkernĳen van de ko-
ning eten, voor u verschĳnen, en
doe met uw knechten naar wat gĳ
ziet.”

14 Ten slotte luisterde hĳ naar
hen wat deze zaak betreft en on-
derwierp hen tien dagen lang aan
een proef. 15 En na verloop van
tien dagen zag hun gelaat er be-
ter en voller van vlees uit dan
[dat van] al de kinderen die de
lekkernĳen van de koning aten.f

16 Debewakerdan bleef hun lek-
kernĳen en de wĳn die zĳ drin-
ken moesten wegnemen en bleef
hun groenten geven.g 17 En wat
deze kinderen, die vier, betreft,
hun gaf de [ware] God kennis en
inzicht in alle schrift en wĳsheid;h

en D _ani
¨
el zelf hadverstandvan al-

lerlei visioenen en dromen.i
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18 En na verloop van de dagen
waarvan de koning gezegd had
hen te brengen,a bracht de overste
der hofbeambten hen vervolgens
ook voor Nebukadn _ezar. 19 En
de koning ging met hen spreken,
en onder hen allen werd er niet
´
e

´
en gevonden gelĳk D _ani

¨
el, Ha-

n _anja, M _isa
¨
el en Az _arja;b en zĳ

stonden voortaan voor het aange-
zicht van de koning.c 20 En wat
elke zaak van wĳsheid [en] ver-
standd betreft waarover de koning
hen ondervroeg, hĳ bevond ten
slotte zelfs dat zĳ tienmaal beter
waren dan alle magie-beoefenende
priesterse [en] de bezweerdersf die
er in heel zĳn koninklĳke gebied
waren. 21 En D _ani

¨
el bleef er tot

het eerste jaar van koning C_yrus.g

2 En in het tweede jaar van
het koningschap van Nebu-

kadn _ezar droomde Nebukadn _e-
zar dromen;h en zĳn geest ge-
raakte in beroering,i en hĳ kon
zelfs de slaap niet meer vatten.
2 De koning zei daarom, de ma-
gie-beoefenende priestersj en de
bezweerders en de tovenaars en
de Chaldee

¨
en te roepen om de

koning zĳn dromen te vertellen.k

Zĳ dan kwamen binnen en gingen
voor de koning staan. 3 Toen zei
de koning tot hen: „Een droom
heb ik gedroomd, en mĳn geest is
in beroering om de droom te we-
ten.” 4 Daarop spraken de Chal-
dee

¨
en tot de koning in de Arame-

se taal:l „O koning, blĳf in leven,
ja, voor onbepaalde tĳden.m Zeg
uw knechten wat de droom is, en
wĳ zullen de

´
u
´
ıtlegging duidelĳk

maken.”n

5 Dekoning antwoordde en zei
tot de Chaldee

¨
en: „Het woord

wordt door mĳ afgekondigd: In-
dien gĳlieden mĳ de droom, en
zĳn uitlegging, niet bekendmaakt
— in stukken gehouweno zult
GIJ worden, en UW huizen zullen
in openbare privaten veranderd
worden.p 6 Maar indien GIJ de
droom en zĳn uitlegging duide-
lĳk zult maken — giften en een
geschenkenveel waardigheid zult

GIJ van mĳn kant ontvangen.a

Maakt mĳ daarom de droom zelf
en zĳn uitlegging duidelĳk.”

7 Zĳ antwoorddenvoor de twee-
de maal en zeiden: „Laat de ko-
ning zĳn knechten zeggen wat de
droom is, en wĳ zullen de

´
u
´
ıtleg-

ging ervan duidelĳk maken.”

8 De koning antwoordde en zei:
„Ik weet zeker dat GIJ t

´
ı
´
jd tracht

te winnen, aangezien GIJ hebt ge-
merkt dat het woord door mĳ is
afgekondigd. 9 Want indien GIJ

mĳ de droom zelf niet bekend-
maakt, is er dit ene en enige von-
nisb over U. Maar het is een leu-
genachtig en verkeerd woord dat
GIJ zĳt overeengekomen voor mĳn
aangezicht te zeggen,c totdat de
t
´
ı
´
jd verandert. Vertelt mĳ daarom

de droom zelf, en ik zal weten dat
GIJ daarvan de uitlegging duidelĳk
kunt maken.”

10 De Chaldee
¨
en antwoordden

voor het aangezicht van de ko-
ning, en zĳ zeiden: „Er bestaat
geen mens op het droge land die
in staat is de zaak van de koning
duidelĳk te maken, aangezien
geen groot koning of machtheb-
ber iets dergelĳks van enige ma-
gie-beoefenende priester of be-
zweerder of Chaldee

¨
er gevraagd

heeft. 11 Maar hetgeen de ko-
ning zelf vraagt, is moeilĳk, en
niemand anders bestaat er die
het voor het aangezicht van de
koning duidelĳk kan maken be-
halve de goden,d wier eigen wo-
ning volstrekt niet bĳ het vlees
is.”e

12 Hierom werd de koning zelf
toornig en zeer verbolgen,f en hĳ
zei alle wĳzen van B _abylon om te
brengen.g 13 Het bevel nu ging
uit, en de wĳzen stonden op het
punt gedood te worden; en men
zocht D _ani

¨
el en zĳn metgezellen

om hen te doden.

14 Terstond richtte D _ani
¨
el,

van zĳn kant, zich met raad en
verstandigheidh tot _Arioch, de
overste van de lĳfwacht van de
koning, die was uitgegaan om
de wĳzen van B _abylon te doden.
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15 Hĳ nam het woord en zei tot
_Arioch, de beambte van de ko-
ning: „Om welke reden is er zulk
een streng bevel van de zĳde van
de koning?” Toen was het dat

_Arioch de bewuste zaak aan D _a-
ni

¨
el bekendmaakte.a 16 D _ani

¨
el

zelf dan ging naar binnen envroeg
de koning dat hĳ hem tĳd zou ge-
ven, speciaal om de koning de

´
u
´
ıt-

legging duidelĳk te maken.b

17 Daarna ging D _ani
¨
el naar zĳn

eigen huis; en aan zĳn metge-
zellen Han _anja, M _isa

¨
el en Az _ar-

ja maakte hĳ de zaak bekend,
18 opdat ook [zĳ] barmhartighe-
denc zouden vragen van de zĳde
van de God des hemelsd omtrent
dit geheim,e opdat men D _ani

¨
el en

zĳn metgezellen niet met de ove-
rige wĳzen van B _abylon zou om-
brengen.f

19 Toen was het dat aan D _a-
ni

¨
el in een nachtvisioen het ge-

heim werd geopenbaard.g Dien-
tengevolge zegendeh D _ani

¨
el zelf

de God des hemels. 20 D _ani
¨
el

hief aan en zei: „Laat de naam
van God gezegend wordeni van
onbepaalde tĳd, ja, tot onbepaal-
de tĳd, want de wĳsheid en de
macht — want ze behoren h

´
em

toe.j 21 En hĳ verandert tĳden
en tĳdperken,k zet koningen af
en stelt koningen aan,l geeft wĳs-
heid aan de wĳzen en kennis aan
hen die onderscheidingsvermo-
gen kennen.m 22 Hĳ openbaart
de diepe dingen en de verborgen
dingen,n daar hĳ weet wat in de
duisternis is;o en bĳ hem woont
waarlĳk het licht.p 23 U, o God
van mĳnvoorvaders, loof en prĳs
ik,q want wĳsheidr en macht hebt
gĳ mĳ gegeven. En nu hebt gĳ
mĳ bekendgemaakt wat wĳ u ver-
zocht hebben, want de zaak van
de koning hebt gĳ ons bekendge-
maakt.”s

24 Hierom ging D _ani
¨
el zelf naar

_Arioch,t die door de koning was
aangesteld om de wĳzen van B _a-
bylon om te brengen.u Hĳ ging,
en dit zei hĳ tot hem: „Breng
geen der wĳzen van B _abylon om.

Breng mĳ voor de koning,a opdat
ik de koning de

´
u
´
ıtlegging duide-

lĳk maak.”

25 Toen was het dat _Arioch D _a-
ni

¨
el ĳlings voor de koning bracht,

en dit zei hĳ tot hem: „Ik heb een
fysiek sterke man onder de bal-
lingenb van J _uda gevonden die de
koning de

´
u
´
ıtlegging kan bekend-

maken.” 26 De koning nam het
woord en zei tot D _ani

¨
el, wiens

naam B _eltsazar was:c „Zĳt gĳ
voldoende bekwaam om mĳ de
droom die ik aanschouwd heb, en
de uitlegging ervan, bekend te
maken?”d 27 D _ani

¨
el antwoord-

de voor het aangezicht van de ko-
ning en zei: „Het geheim dat de
koning zelf vraagt, kunnen zelfs
dewĳzen, de bezweerders, de ma-
gie-beoefenende priesters [en] de
astrologen de koning niet dui-
delĳk maken.e 28 Nochtans be-
staat er een God in de hemel die
een Onthuller van geheimen is,f

en hĳ heeft koning Nebukadn _e-
zar bekendgemaakt wat er in het
laatst der dagen zal geschieden.g

Uw droom en de visioenen van uw
hoofd op uw bed — dit is het:

29 Wat u aangaat, o koning, op
uw bedh kwamen uw eigen ge-
dachten op met betrekking tot
hetgeen er hierna zal geschie-
den, en Degene die de Onthuller
van geheimen is, heeft u bekend-
gemaakt wat er geschieden zal.i

30 En wat mĳ aangaat, niet door
enige wĳsheid die in mĳ is meer
dan in enige andere levenden,
wordt dit geheimaan mĳ geopen-
baard,j behalve met de bedoeling
dat de uitlegging aan de koning
zelf bekendgemaakt mag worden
en dat gĳ de gedachten van uw
hart moogt kennen.k

31 Gĳ dan, o koning, aan-
schouwde, en zie! er was een reus-
achtig groot beeld. Dat beeld, dat
groot was en waarvan de glans
buitengewoon was, stond v

´
o

´
or u,

en de aanblik ervan was angst-
wekkend. 32 Wat dat beeld be-
treft, zĳn hoofd was van gedegen
goud,l zĳn borst en zĳn armen wa-
ren van zilver,m zĳn buik en zĳn
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dĳen waren van koper,a 33 zĳn
benen waren van ĳzer,b zĳn voe-
ten waren deels van ĳzer en
deels van gevormd leem.c 34 Gĳ
bleeft kĳken totdat er een steen,
niet door handen, werd uitgehou-
wen,d en die trof het beeld aan zĳn
voeten van ĳzer en gevormd leem
en verbrĳzelde ze.e 35 Terstond
werden het ĳzer, het gevormde
leem, het koper, het zilver en het
goud alle te zamen verbrĳzeld en
werden als het kaf van de zo-
merdorsvloer,f en de wind voerde
ze weg zodat er geen spoor meer
van werd gevonden.g En wat de
steen aangaat die het beeld trof,
hĳ werd tot een grote berg en
vulde de gehele aarde.h

36 Dit is de droom, en zĳn uit-
legging zullen wĳ voor de koning
zeggen.i 37 Gĳ, o koning, de ko-
ning der koningen, gĳ aan wie de
God des hemels het koninkrĳk, de
macht, en de sterkte en de waar-
digheid heeft gegeven,j 38 en in
wiens hand hĳ, overal waar de
mensenzonen wonen, de dieren
van het veld en de gevleugelde
schepselen van de hemel heeft
gegeven,k en die hĳ tot heerser
over die alle gemaakt heeft, gĳ-
zelf zĳt het hoofd van goud.l

39 En na u zal er een ander ko-
ninkrĳk opstaan,m geringer dan
gĳ;n en nog een koninkrĳk, een
derde, van koper, dat over de ge-
hele aarde zal heersen.o

40 En wat het vierde konink-
rĳk aangaat,p het zal sterk als
ĳzer blĳken te zĳn.q Aangezien
ĳzer al het andere verbrĳzelt en
vermaalt, zo zal het, gelĳk ĳzer
dat verplettert, zelfs al deze ver-
brĳzelen en verpletteren.r

41 En zoals gĳ aanschouwd
hebt dat de voeten en de tenen
deels van gevormd leem van een
pottenbakker en deels van ĳzer
waren:s het koninkrĳk zelf zal
verdeeld blĳken te zĳn,t maar
iets van de hardheid van ĳzer
zal erin blĳken te zĳn, aangezien,
zoals gĳ hebt aanschouwd, het
ĳzer vermengd was met vochtig

leem.a 42 En wat de tenen van
de voeten aangaat, die deels van
ĳzer en deels van gevormd leem
waren: het koninkrĳk zal deels
sterk blĳken te zĳn en zal deels
broos blĳken te zĳn. 43 Zoals
gĳ hebt aanschouwd dat het ĳzer
vermengd was met vochtig leem:
zĳ zullen zich gaan vermengen
met het nageslacht der mensen;
maar zĳ zullen zich niet aan el-
kaar blĳken te hechten, de een
aan de ander, net als ĳzer zich
niet met gevormd leem vermengt.

44 En in de dagen van die ko-
ningenb zal de God des hemelsc

een koninkrĳk oprichtend dat
nooit te gronde zal worden ge-
richt.e En het koninkrĳk zelf
zal aan geen ander volk worden
overgedragen.f Het zal al deze
koninkrĳken verbrĳzelen en er
een eind aan maken,g en zelf zal
het tot onbepaalde tĳden blĳven
bestaan,h 45 aangezien gĳ aan-
schouwd hebt dat uit de berg,
niet door handen, een steen werd
gehouwen,i en [dat] die het ĳzer,
het koper, het gevormde leem,
het zilver en het goud verbrĳzel-
de.j De grote Godk zelf heeft aan
de koning bekendgemaakt wat
er hierna geschieden zal.l En de
droom is waarachtig, en de uit-
legging ervan is betrouwbaar.”m

46 Terstond viel koning Nebu-
kadn _ezar zelf op zĳn aangezicht
neer, en D _ani

¨
el bracht hĳ hul-

de en hĳ zei, hem zelfs een ge-
schenk en reukwerk te brengen.n

47 De koning antwoordde D _ani
¨
el

en zei: „Waarlĳk, de God van ulie-
den is een God der godeno en een
Heer der koningenp en een Ont-
huller van geheimen, want gĳ
hebt dit geheim kunnen openba-
ren.”q 48 Dientengevolge maak-
te de koning D _ani

¨
el groot,r en vele

grote geschenken gaf hĳ hem,
en hĳ maakte hem tot heerser
over heel het rechtsgebied B _a-
bylons en tot opperprefect over

o De 32:39; Ps 136:2; Da 11:36; 1Kor 8:5; p De

10:17; Ps 136:3; q Ge 41:39; Da 1:17; Da 2:28; Da

4:9; Am 3:7; r Da 5:16; s Da 2:6; Da 5:29.
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alle wĳzen van B _abylon. 49 En
D _ani

¨
el, van zĳn kant, deed de ko-

ning een verzoek, en hĳ belastte
S _adrach, M _esach en Abedn _egoa

met het bestuur van het rechts-
gebied B _abylon, maar D _ani

¨
el was

aan het hofb van de koning.

3 Koning Nebukadn _ezar maak-
te een beeldc van goud, waar-

van de hoogte zestig el [en] waar-
van de breedte zes el was. Hĳ
richtte het op in de vlakte van
D _ura, in het rechtsgebied B _aby-
lon.d 2 En Nebukadn _ezar zelf
als koning liet de satrapen, de
prefectene en de stadhouders, de
raadslieden, de schatmeesters, de
rechters, de politiemagistratenf

en alle bestuurders van de rechts-
gebieden bĳeenroepen om naar de
inwĳdingg te komen van het beeld
dat koning Nebukadn _ezar had op-
gericht.

3 Terstond kwamen de sa-
trapen,h de prefecten en de
stadhouders, de raadslieden, de
schatmeesters, de rechters, de po-
litiemagistraten en alle bestuur-
ders van de rechtsgebieden bĳeen
voor de inwĳding van het beeld
dat koning Nebukadn _ezar had op-
gericht, en zĳ stonden v

´
o

´
or het

beeld dat Nebukadn _ezar had opge-
richt. 4 En de herauti riep luid-
keels: „Tot U wordt gezegd, o vol-
ken, nationale groepen en talen,j

5 dat GIJ op het moment dat GIJ

het geluid van de hoorn, de schal-
mei, de citer, de driehoekige harp,
het snaarinstrument, de doedel-
zak en allerlei muziekinstrumen-
ten hoort,k neervalt en het gouden
beeld aanbidt dat koning Nebu-
kadn _ezar heeft opgericht. 6 En
al wie niet neervalt en aanbidt,l

zal op hetzelfde ogenblikm in de
brandende vuuroven geworpen
worden.”n 7 Hierom vielen, ter-
zelfder tĳd dat alle volken het ge-
luid van de hoorn, de schalmei,
de citer, de driehoekige harp, het
snaarinstrument en allerlei mu-
ziekinstrumenten hoorden, alle
volken,o nationale groepen en ta-
len neer [en] aanbaden het gou-
den beeld dat koning Nebukadn _e-
zar had opgericht.

8 Hieromtraden terzelfder tĳd
zekere Chaldee

¨
en naderbĳ en be-

schuldigden de joden.a 9 Zĳ na-
men het woord, en zĳ zeiden tot
koning Nebukadn _ezar: „O koning,
blĳf in leven, ja, voor onbepaal-
de tĳden.b 10 Gĳzelf, o koning,
hebt het gebod uitgevaardigd dat
iedereen die het geluid van de
hoorn, de schalmei, de citer, de
driehoekige harp, het snaarin-
strument, en de doedelzak en al-
lerlei muziekinstrumenten hoort,c

dient neer te vallen en het gouden
beeld dient te aanbidden; 11 en
dat al wie niet zou neervallen
en aanbidden, in de brandende
vuuroven geworpen dient te wor-
den.d 12 Er zĳn zekere joden die
gĳ hebt belast met het bestuur
van het rechtsgebied B _abylon,e

S _adrach, M _esach en Abedn _ego;
deze fysiek sterkemannen hebben
geen aandacht aan u geschonken,
o koning, zĳ dienen

´
uw goden niet,

en het gouden beeld dat gĳ hebt
opgericht, aanbidden zĳ niet.”f

13 Terstond zei Nebukadn _e-
zar in woede en verbolgenheid,g

S _adrach, M _esach en Abedn _egoh

te halen. Dientengevolge werden
deze fysiek sterke mannenvoor de
koning gebracht. 14 Nebukad-
n _ezar nam het woord en zei tot
hen: „Is het werkelĳk zo, o S _a-
drach, M _esach en Abedn _ego, dat
GIJ m

´
ı
´
jn godeni niet dient en het

gouden beeld dat ik heb opgericht,
niet aanbidt?j 15 Nu, indien GIJ

bereid zĳt, zodat GIJ zodra GIJ het
geluid van de hoorn, de schal-
mei, de citer, de driehoekige harp,
het snaarinstrument, en de doe-
delzak en allerlei muziekinstru-
menten hoort,k neervalt en het
beeld aanbidt dat ik gemaakt heb,
[goed]. Maar indien GIJ niet aan-
bidt, zult GIJ op datzelfde ogenblik
in de brandende vuuroven wor-
den geworpen. En wie is die god
die U uit mĳn handen kan ver-
lossen?”l

16 S _adrach, M _esach en Abed-
n _ego antwoordden, en zĳ zeiden
tot de koning: „O Nebukadn _ezar,
het is voor ons niet noodzakelĳk
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uhieromtrent eenwoord terug te
zeggen.a 17 Als het moet, kan
onze God die wĳ dienen, ons ver-
lossen. Uit de brandende vuur-
oven en uit uw hand, o koning,
zal hĳ [ons] verlossen.b 18 Maar
zo niet, het worde u bekend, o ko-
ning, dat wĳ

´
uw goden niet die-

nen, en het gouden beeld dat gĳ
hebt opgericht, zullen wĳ stellig
niet aanbidden.”c

19 Toen was het dat Nebukad-
n _ezar zelf vervuld werd met ver-
bolgenheid, en zelfs de uitdruk-
king van zĳn gezicht veranderde
ten aanzienvan S _adrach,M _esach
en Abedn _ego. Hĳ nam het woord
en zei datmen de oven zevenmaal
meer moest verhitten dan men
gewoon was hem te verhitten.
20 En tot zekere fysiek sterke
mannen met vitale krachtd die
in zĳn krĳgsmacht waren, zei hĳ
S _adrach, M _esach en Abedn _ego te
binden ten einde [hen] in de bran-
dende vuuroven te werpen.e

21 Toen was het dat deze fysiek
sterke mannen gebonden werden
in hun mantels, hun kleren en hun
mutsen en hun andere kleding en
in de brandende vuuroven wer-
den geworpen. 22 Louter omdat
het woord van de koning streng
was en de oven bovenmatig ver-
hit was, werden deze fysiek sterke
mannen die S _adrach, M _esach en
Abedn _ego naar boven brachten,
zelf door de vuurvlam gedood.
23 Maar deze [andere] fysiek ster-
ke mannen, die drie, S _adrach,
M _esach en Abedn _ego, vielen ge-
bonden midden in de brandende
vuuroven.f

24 Terstond sloeg koning Ne-
bukadn _ezar zelf de schrik om het
hart en hĳ stond ĳlings op. Hĳ
nam het woord en zei tot zĳn hoge
koninklĳke beambten: „Hebben
wĳ niet dr

´
ı
´
e fysiek sterke mannen

gebonden midden in het vuur ge-
worpen?”g Zĳ antwoordden en zei-
den tot de koning: „Ja, o koning.”
25 Hĳ antwoordde en zei: „Ziet!
Ik aanschouw vier fysiek sterke
mannen die midden in het vuur

vrĳ rondlopen, en er is geen let-
sel aan hen, en het uiterlĳk van de
vierde gelĳkt op dat van een zoon
der goden.”a

26 Toen was het dat Nebukad-
n _ezar op de deur van de branden-
de vuuroven toetrad.b Hĳ nam het
woord en zei: „S _adrach, M _esach
en Abedn _ego, GIJ dienaren van
de Allerhoogste God,c treedt naar
buiten en komt hier!” Terstond
traden S _adrach, M _esach en Abed-
n _ego vanuit het midden van het
vuur naar buiten. 27 En de sa-
trapen, de prefecten en de stad-
houders en de hoge beambtend

van de koning die bĳeen waren,
aanschouwden deze fysiek ster-
ke mannen, dat het vuur geen
macht had gehad over hun li-
chaame en geen haar van hun
hoofdf geschroeidwas en zelfs hun
mantels niet veranderd waren en
niet eens de reuk van het vuur
aan hen was gekomen.

28 Nebukadn _ezar nam het
woorden zei: „Gezegend zĳ de God
van S _adrach, M _esach en Abedn _e-
go,g die zĳn engel heeft gezondenh

en zĳn dienaren heeft verlost, die
op hem vertrouwdeni en die zelfs
het woord van de koning veran-
derden en hun lichaam overgaven,
omdat zĳ geen enkele god wil-
den dienenj en aanbiddenk behal-
ve hun eigen God.l 29 En door
mĳ wordt een bevel uitgevaar-
digdm dat welk volk, welke na-
tionale groep of welke taal maar
ook die iets miszegt tegen deGod
van S _adrach, M _esach en Abedn _e-
go, in stukken gehouwen dient te
wordenn en zĳn huis in een open-
baar privaat veranderd dient te
worden,o aangezien er geen ande-
re god bestaat die zo kan bevrĳ-
den als deze.”p

30 Terstond zorgde de koning
er zelf voor dat het S _adrach, M _e-
sach en Abedn _ego goed ging in
het rechtsgebied B _abylon.q

4 „Koning Nebukadn _ezar, aan
alle volken, nationale groepen

en talen die op de gehele aar-
de wonen:r Moge UW vrede groot
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worden.a 2 Het heeft mĳ goed
toegeschenen de tekenen en won-
deren die de Allerhoogste God ten
aanzien van mĳ verricht heeft,
bekend te maken.b 3 Hoe groot
zĳn zĳn tekenen, en hoe machtig
zĳn zĳn wonderen!c Zĳn konink-
rĳk is een koninkrĳk tot onbe-
paalde tĳd,d en zĳn heerschappĳ
duurt van geslacht tot geslacht.e

4 Ik, Nebukadn _ezar, bevond mĳ
onbezorgdf in mĳn huis en in
bloeiende welstand in mĳn pa-
leis.g 5 Erwas een droomdie ik
aanschouwde, en die maakte mĳ
voorts bevreesd.h En er waren
geestesbeelden op mĳn bed en vi-
sioenen van mĳn hoofd die mĳ
schrik aanjoegen.i 6 En door
mĳ werd een bevel uitgevaardigd
om alle wĳzen van B _abylon voor
mĳ te brengen, opdat zĳ mĳ de
´
u
´
ıtlegging van de droom bekend

zouden maken.j

7 Terstond kwamen de magie-
beoefenende priesters, de be-
zweerders, de Chaldee

¨
enk en de

astrologenl binnen; en ik zei voor
hun aangezicht wat de droomwas,
maar zĳn uitlegging maakten zĳ
mĳ niet bekend.m 8 En ten slot-
te kwam daar voor mĳn aange-
zicht binnen D _ani

¨
el, wiens naam

B _eltsazarn is naar de naam van
mĳngodo en inwie de geest van de
heilige goden is;p en voor zĳn aan-
gezicht zei ik wat de droom was:

9 ’O B _eltsazar, gĳ overste van
de magie-beoefenende priestersq

— want ikzelf weet heel goed dat
de geest van de heilige goden in u
isr en dat er geen enkel geheim is
dat u moeite kosts — vertel [mĳ]
de visioenen van mĳn droom die
ik aanschouwd heb en de uitleg-
ging ervan.t

10 Wat nu de visioenen van
mĳnhoofdopmĳn bed betreft, zo
aanschouwde ik dan,u en zie! een
boomv midden op de aarde, waar-
van de hoogte reusachtig was.w

11 De boom werd groot en sterk,
en zĳn hoogte zelf reikte ten
slotte tot de hemel, en hĳ was
zichtbaar tot het uiteinde van de
gehele aarde.x 12 Zĳn loof was

schoon, en zĳn vrucht was over-
vloedig, en er zat voedsel aan voor
allen. Eronder placht het gedier-
tea van het veld schaduw te zoe-
ken,b en op zĳn grote takken huis-
den altĳd de vogels van de hemel,c

en alle vlees was gewoon zich
daarvan te voeden.

13 Ik bleef aanschouwen in de
visioenen van mĳn hoofd op mĳn
bed, en zie! een wachter,d ja, een
heilige,e die uit de hemel zelf neer-
daalde. 14 Hĳ riep luidkeels,
en dit zei hĳ: „Hakt de boom
omf en kapt zĳn grote takken af.
Schudt zĳn loof af en verstrooit
zĳn vrucht. Het gedierte vluch-
te eronder vandaan, en de vogels
uit zĳn grote takken.g 15 LAAT

zĳn wortelstomp evenwel in de
aarde staan, en wel met een band
van ĳzer en van koper, tussen
het gras van het veld; en door de
dauw van de hemel worde hĳ be-
vochtigd, en met het gedierte zĳ
zĳn deel tussen de plantengroei
der aarde.h 16 Zĳn hart worde
veranderd zodat het niet meer
dat van een mens is en een die-
renhart worde hem gegeven,i en
laten er zeven tĳdenj over hem
voorbĳgaan. 17 Volgens de ver-
ordening van wachtersk is deze
zaak, en [volgens] het woord van
heiligen is dit verzoek, opdat de
levenden mogen weten dat de Al-
lerhoogste [de] Heerser is in het
koninkrĳk der mensheidl en dat
hĳ het geeft aan wie hĳ wilm en
daarover zelfs de geringste der
mensen aanstelt.”n

18 Dit was de droom die ik, ko-
ning Nebukadn _ezar, zelf heb aan-
schouwd; en g

´
ı
´
j, o B _eltsazar, zeg

wat de uitlegging is, aangezien alle
[andere] wĳzen van mĳn konink-
rĳk mĳ de uitlegging niet eens
kunnen bekendmaken.o Maar gĳ
zĳt bekwaam, omdat de geest van
heilige goden in u is.’p

19 Toen stond D _ani
¨
el zelf,

wiens naamB _eltsazar is,q voor een
ogenblik ontzet, en zĳn gedach-
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ten alleen al joegen hem schrik
aan.a

De koning nam het woord en
zei: ’O B _eltsazar, laten de droom
en de uitlegging zelf u geen schrik
aanjagen.’b

B _eltsazar antwoordde en zei:
’Omĳnheer,moge de droom [van
toepassing zĳn] op wie u haten,
en zĳn uitlegging op uw tegen-
standers.c

20 De boom die gĳ aanschouwd
hebt, die groot en sterk werd en
waarvan de hoogte ten slotte tot
de hemel reikte en die voor heel
de aarde zichtbaar was,d 21 en
waarvan het loof schoon was en
waarvan de vrucht overvloedig
was, en waaraan voedsel zat voor
allen; waaronder de dieren van
het veld plachten te huizen en op
de grote takken waarvan altĳd
de vogels van de hemel verble-
ven,e 22 dat zĳt gĳ, o koning,f

want gĳ zĳt groot en sterk ge-
worden, en uw grootheid is zeer
toegenomen en heeft tot de he-
mel gereikt,g en uw heerschappĳ
tot het uiteinde der aarde.h

23 En omdat de koning een
wachter aanschouwde, ja, een hei-
lige,i die uit de hemel neerdaalde,
die ook zei: „Hakt de boom om
en verderft hem. LAAT zĳn wortel-
stomp evenwel in de aarde staan,
maar met een band van ĳzer en
vankoper, tussen het gras van het
veld, en door de dauw van de he-
mel worde hĳ bevochtigd, en met
de dieren van het veld zĳ zĳn deel
totdat er zeven tĳden over hem
voorbĳgaan”j — 24 dit is de uit-
legging, o koning, en de verorde-
ningk van de Allerhoogstel is dat
wat mĳn heer de koning moet
overkomen.m 25 En u zal men
van onder de mensen verdrĳven,
en bĳ de dieren van het veld zal
uw woning blĳken te zĳn,n en
plantengroei zal men ook u te
eten geven, net als de stieren;o en
door de dauw van de hemel zult
gĳzelf bevochtigd worden, en ze-
ven tĳdenp zullen er over u voor-
bĳgaan, totdat gĳ weet dat de Al-
lerhoogste [de] Heerser is in het

koninkrĳk der mensheid,a en dat
hĳ het geeft aan wie hĳ wil.b

26 En omdat men zei de wor-
telstomp van de boom te laten
staan:c uw koninkrĳk zal u behou-
den blĳven nadat gĳ weet dat de
hemel heerst.d 27 Daarom, o ko-
ning, moge mĳn raad u goed toe-
schĳnen,e en verwĳder uw eigen
zonden door rechtvaardigheid,f en
uw ongerechtigheid door barm-
hartigheid te betonen jegens de
armen.g Misschien zal er een ver-
lenging van uw voorspoed ko-
men.’”h

28 Dit alles overkwam koning
Nebukadn _ezar.i

29 Naverloop van twaalf maan-
maanden was hĳ eens aan het
wandelen op het koninklĳk pa-
leis van B _abylon. 30 De koning
nam het woord en zei:j „Is dit
niet het grote B _abylon dat ikzelf
gebouwd heb voor het konink-
lĳk huis, met de sterkte van mĳn
machtk en voor de waardigheid
van mĳn majesteit?”l

31 Nog was het woord in de
mond van de koning, toen er een
stem uit de hemel neerviel: „U
wordt gezegd, o koning Nebukad-
n _ezar: ’Het koninkrĳk zelf is van
u geweken,m 32 en van onder
de mensen verdrĳft men u zelfs,
en bĳ de dieren van het veld zal
uwwoning zĳn.n Plantengroei zal
men ook u te eten geven net als
de stieren, en zeven tĳden zul-
len er over u voorbĳgaan, totdat
gĳ weet dat de Allerhoogste [de]
Heerser is in het koninkrĳk der
mensheid, en dat hĳ het geeft aan
wie hĳ wil.’ ”o

33 Op hetzelfde ogenblikp werd
het woord zelf aan Nebukadn _ezar
vervuld, en van onder de mens-
heid werd hĳ verdreven, en plan-
tengroei ging hĳ eten net als de
stieren, en door de dauw van de
hemel werd zĳn eigen lichaam be-
vochtigd, totdat zelfs zĳn haar
lang werd net als [de veren] van
arenden en zĳnnagels als [de klau-
wen] van vogels.q

34 „En aan het einde van de
dagenr sloeg ik, Nebukadn _ezar,
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mĳn ogen op naar de hemel,a en
mĳn eigen verstand keerde toen
tot mĳ terug; en ik zegende de
Allerhoogste zelf,b en Degene die
tot onbepaalde tĳd leeft, roem-
de en verheerlĳkte ik,c want zĳn
heerschappĳ is een heerschappĳ
tot onbepaalde tĳd en zĳn ko-
ninkrĳk duurt van geslacht tot
geslacht.d 35 En alle bewoners
der aarde worden als louter niets
geacht,e en hĳ doet naar zĳn eigen
wil onder het heerleger van de
hemel en de bewoners der aarde.f

En er bestaat niemand die zĳn
hand kan tegenhoudeng of die tot
hemkan zeggen: ’Wat hebt gĳ ge-
daan?’h

36 Terzelfder tĳd keerde toen
mĳn verst

´
and tot mĳ terug, en

voor de waardigheid van mĳn ko-
ninkrĳk keerden voorts ook mĳn
majesteit en mĳn glans tot mĳ
terug;i en naar mĳ gingen zelfs
mĳn hoge koninklĳke beambten
en mĳn rĳksgroten ĳverig zoe-
ken, en ik werd opnieuw over
mĳn eigen koninkrĳk aangesteld,
en buitengewone grootheid werd
mĳ toegevoegd.j

37 Nu roem en verhef en ver-
heerlĳk ik,Nebukadn _ezar, deKo-
ning van de hemel,k omdat al zĳn
werken waarheid en zĳn wegen
gerechtigheid zĳn,l en omdat hĳ
hen die in trots wandelen, kan
vernederen.”m

5 Wat koning B _elsazarn betreft,
hĳ rechtte een groot feestmaal

aan voor duizend van zĳn rĳks-
groten, en in het bĳzĳn van de
duizend dronk hĳ wĳn.o 2 On-
der invloed van de wĳnp zei B _el-
sazar de gouden en zilveren va-
tenq te brengen die zĳn vader
Nebukadn _ezar had weggenomen
uit de tempel die in Jer _uzalem
was, opdat daaruit de koning en
zĳn rĳksgroten, zĳn bĳvrouwen
en zĳn tweederangs vrouwen zou-
den drinken.r 3 Terstond bracht
men de gouden vaten die zĳ had-
den weggenomen uit de tempel
van het huis van God dat in Je-
r _uzalem was, en daaruit dronken
de koning en zĳn rĳksgroten, zĳn

bĳvrouwen en zĳn tweederangs
vrouwen. 4 Zĳ dronken wĳn, en
zĳ roemden de goden van goud en
van zilver, koper, ĳzer, hout en
steen.a

5 Op dat ogenblik kwamen de
vingers van een mensenhand te
voorschĳn en schreven tegenover
de lampenstandaard op het pleis-
terwerk van de wand van het pa-
leis van de koning,b en de ko-
ning aanschouwde de rug van
de hand die schreef. 6 Terstond
werd, wat de koning betreft, zelfs
zĳn gelaatskleur aan hem veran-
derd, en zĳn eigen gedachten joe-
gen hem schrik aan,c en zĳn heup-
gewrichten werden slapd en zelfs
zĳn knie

¨
en sloegen tegen elkaar.e

7 De koning riep luidkeels dat
men de bezweerders, de Chal-
dee

¨
en en de astrologen moest ha-

len.f De koning nam het woord
en zei tot de wĳzen van B _abylon:
„Ieder mens die dit schrift zal le-
zen en mĳ ook de uitlegging er-
van duidelĳk zal maken — met
purper zal hĳ bekleed worden,g

met een gouden halsketen om zĳn
hals, en als de derde in het konink-
rĳk zal hĳ heersen.”h

8 Terstond kwamen alle wĳzen
van de koning binnen, maar zĳ wa-
ren niet bekwaam genoeg om het
schrift zelf te lezen noch omde ko-
ning de uitlegging bekend te ma-
ken.i 9 Dientengevolge werd ko-
ning B _elsazar zeer verschrikt en
zĳn gelaatskleur aan hem veran-
derde; en zĳn rĳksgroten stonden
perplex.j

10 Wat de koningin betreft, we-
gens de woorden van de koning
en zĳn rĳksgroten trad zĳ recht-
streeks de feestzaal binnen. De
koningin nam het woord en zei:
„O koning, blĳf in leven, ja, tot
onbepaalde tĳden.k Laten uw ge-
dachten u geen schrik aanjagen,
en laat uw gelaatskleur niet ver-
anderen. 11 Er is een bekwaam
man in uw koninkrĳk in wie de
geest van heilige goden is;l en in
de dagen van uw vader werden
verlichting en inzicht en wĳsheid
gelĳk de wĳsheid van goden in
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hem gevonden, en koning Nebu-
kadn _ezar, uw vader, heeft hem
zelf tot overstea van de magie-
beoefenende priesters, de be-
zweerders, de Chaldee

¨
en [en] de

astrologen aangesteld, [ja,] uw
vader, o koning, 12 aangezien
een buitengewone geest en ken-
nis en inzicht om dromen uit te
leggenb en de verklaring van raad-
sels en het ontwarren van kno-
pen in hem waren gevonden,c in
D _ani

¨
el, aan wie de koning zelf de

naam B _eltsazar heeft gegeven.d

Laat nu D _ani
¨
el zelf geroepen wor-

den, opdat hĳ de
´
u
´
ıtlegging duide-

lĳk mag maken.”

13 Bĳgevolg werd D _ani
¨
el zelf

voor de koning gebracht. De ko-
ning nam het woord en zei tot
D _ani

¨
el: „Zĳt gĳ die D _ani

¨
el uit de

ballingen van J _uda,e die de ko-
ning, mĳn vader, uit J _uda hier-
heen heeft gebracht?f 14 Ook
heb ik omtrent u gehoord dat de
geest der goden in u isg en er
verlichting en inzicht en buiten-
gewone wĳsheidh in u zĳn gevon-
den. 15 En nu zĳn de wĳzen [en]
de bezweerders voor mĳ gebracht
opdat zĳ dit schrift daar zouden
lezen, ja, om mĳ de uitlegging er-
van bekend te maken; maar zĳ
zĳn niet bekwaam genoeg om de
´
u
´
ıtlegging van het woord duide-

lĳk te maken.i 16 En ikzelf heb
omtrent u gehoord dat gĳ uitleg-
gingen kunt verschaffenj en zelfs
knopen kunt ontwarren. Nu, in-
dien gĳ het schrift kunt lezen en
mĳ ook de uitlegging ervan kunt
bekendmaken — met purper zult
gĳ bekleed worden, met een gou-
den halsketen om uw hals, en als
de derde in het koninkrĳk zult gĳ
heersen.”k

17 Terstond antwoordde D _ani
¨
el

en zei voor het aangezicht van de
koning: „Laten uw gaven bĳ uzelf
blĳven, en geef uw geschenken
maar aan anderen.l Het schrift
zal ik evenwel voor de koning le-
zen, en de uitlegging zal ik hem
bekendmaken.m 18 Wat u aan-
gaat, o koning, de Allerhoogste

Goda zelf heeft uw vader Nebu-
kadn _ezarb het koninkrĳk en de
grootheid en de waardigheid en de
majesteit gegeven.c 19 En van-
wege de grootheid die Hĳ hem
gaf, bleken alle volken, nationa-
le groepen en talen te beven en
vrees voor hem te tonen.d Wie hĳ
maar wilde, doodde hĳ; en wie
hĳ maar wilde, sloeg hĳ; en wie
hĳ maar wilde, verhief hĳ; en wie
hĳ maar wilde, vernederde hĳ.e

20 Maar toen zĳn hart hoogmoe-
dig werd en zĳn eigen geest zich
verhardde, zodat hĳ overmoedig
handelde,f werd hĳ neergehaald
van de troon van zĳn koninkrĳk,
en zĳn eigen waardigheid werd
van hem weggenomen.g 21 En
van onder de mensenzonen werd
hĳ verdreven, en zĳn hart zelf
werd aan dat van een dier gelĳk
gemaakt, en bĳ de wilde ezels was
zĳn woning.h Plantengroei placht
men hem te eten te geven net als
de stieren, en door de dauw van de
hemel werd zĳn eigen lichaam be-
vochtigd,i totdat hĳ wist dat de Al-
lerhoogste God Heerser is in het
koninkrĳk der mensheid, en dat
hĳ erover aanstelt wie hĳ wil.j

22 En wat u, zĳn zoon B _elsa-
zar,k aangaat, gĳ hebt uw hart
niet verootmoedigd,l hoewel gĳ
dit alles wist.m 23 Maar tegen
de Heer van de hemel hebt gĳ
u verheven,n en men heeft zelfs
de vaten van zĳn huis voor u ge-
bracht;o en gĳzelf met uw rĳksgro-
ten, uw bĳvrouwen en uw twee-
derangs vrouwen zĳt er wĳn uit
gaan drinken, en gĳ hebt slechts
goden van zilver en van goud, ko-
per, ĳzer, hout en steen geroemd,p

die niets aanschouwen en niets
horen en niets weten;q maar de
God in wiens hand uw adem isr

en aan wie al uw wegen toebe-
horen,s hebt gĳ niet verheerlĳkt.t

24 Dientengevolge werd er van
voor zĳn aangezicht de rug van
een hand gezonden en werd dit
schrift daar opgetekend.u 25 En
dit is het schrift dat werd opgete-
kend: MENE, MENE, TEKEL en
PARSIN.
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26 Dit is de uitlegging van het
woord: MENE, God heeft [de da-
gen van] uw koninkrĳk geteld en
er een eind aan gemaakt.a

27 TEKEL, gĳ zĳt op de weeg-
schaal gewogen en te licht bevon-
den.b

28 PERES, uw koninkrĳk is
verdeeld en aan de Meden en de
Perzen gegeven.”c

29 Terstond gaf B _elsazar be-
vel, en zĳ bekleedden D _ani

¨
el met

purper, met een gouden halske-
ten om zĳn hals; en zĳ kondig-
den omtrent hemafdat hĳ de der-
de heerser in het koninkrĳk zou
worden.d

30 Nog in diezelfde nacht werd
B _elsazar, de Chaldeeuwse koning,
gedoode 31 en Dar _iusf de Meder
zelf ontving het koninkrĳk, toen
hĳ ongeveer twee

¨
enzestig jaar

oud was.

6 Het scheen Dar _ius goed toe,
en hĳ stelde over het konink-

rĳk honderd twintig satrapen aan,
die over het gehele koninkrĳk
zouden zĳn;g 2 en over hen drie
hoogwaardigheidsbekleders, van
wie D _ani

¨
el er

´
e

´
en was,h opdat deze

satrapeni hun voortdurend ver-
slag zouden uitbrengen en de ko-
ning zelf geen verlies zou lĳden.j

3 Toen was het dat deze D _ani
¨
el

aanhoudend uitblonkk boven de
hoogwaardigheidsbekleders en de
satrapen, aangezien er een buiten-
gewone geest in hem was;l en de
koning was van plan hem over het
gehele koninkrĳk te verhogen.

4 Terstond trachtten de hoog-
waardigheidsbekleders en de sa-
trapen zelf voortdurend een of
ander voorwendsel tegen D _ani

¨
el

te vinden met betrekking tot het
koninkrĳk;m maar er was geen en-
kel voorwendsel noch ook maar
iets corrupts dat zĳ konden vin-
den, aangezien hĳ betrouwbaar
was en er geen enkele nalatig-
heid noch ook maar iets corrupts
in hem gevonden werd.n 5 Dien-
tengevolge zeiden deze fysiek
sterkemannen: „Wĳ zullen in deze

D _ani
¨
el geen enkel voorwendsel

vinden, of wĳ zouden [dat] tegen
hemmoetenvinden in dewet van
zĳn God.”a

6 Bĳgevolg traden deze hoog-
waardigheidsbekleders en satra-
pen zelf in menigte bĳ de koning
binnen,b en dit zeiden zĳ tot hem:
„O koning Dar _ius, blĳf in leven, ja,
voor onbepaalde tĳden.c 7 Alle
hoogwaardigheidsbekleders van
het koninkrĳk, de prefecten en
de satrapen, de hoge koninklĳ-
ke beambten en de stadhouders,
hebben te zamen beraadslaagd om
een koninklĳke inzetting te beves-
tigend en een verbod te bekrachti-
gen, dat al wie in de loop van der-
tig dagen een smeekbede richt tot
enige god of mens behalve tot u,
o koning, in de leeuwenkuil gewor-
pen dient te worden.e 8 Moogt
gĳ nu, o koning, de inzetting be-
vestigen en het geschrift onderte-
kenen,f opdat [het] niet veranderd
wordt, naar de wet van de Meden
en de Perzen,g die niet wordt inge-
trokken.”h

9 In overeenstemming hiermee
ondertekende koning Dar _ius zelf
het geschrift en het verbod.i

10 Maar zodra D _ani
¨
el wist dat

het geschrift ondertekend was,
ging hĳ zĳn huis binnen, en ter-
wĳl de vensters in zĳn dakver-
trek voor hem open waren in de
richting van Jer _uzalem,j liet hĳ
zich zelfs driemaal per dagk op
zĳn knie

¨
en neer en badl en schonk

lof voor het aangezicht van zĳn
God,m zoals hĳ voordien geregeld
had gedaan.n 11 Terstond dron-
gen deze fysiek sterke mannen
zelf in drommen naar binnen en
vonden D _ani

¨
el, terwĳl hĳ smeek-

beden opzond en gunst afsmeek-
te voor het aangezicht van zĳn
God.o

12 Toen was het dat zĳ nader-
den en voor de koning aangaan-
de het verbod van de koning zei-
den: „Is er niet een verbod dat gĳ
hebt ondertekend, dat elk mens

n 1Th 5:17; o Ps 10:9; Ps 37:32.
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die in de loop van dertig dagen
iets afsmeekt van enige god of
mens behalve van u, o koning, in
de leeuwenkuil geworpen dient
te worden?”a De koning antwoord-
de en zei: „De zaak is goed beves-
tigd naar de wet van de Meden
en de Perzen, die niet wordt inge-
trokken.”b 13 Onmiddellĳk ant-
woordden zĳ, en zĳ zeiden voor de
koning: „D _ani

¨
el,c die uit de ballin-

gen van J _uda is,d heeft geen aan-
dacht aanu geschonken, o koning,
noch aan het verbod dat gĳ onder-
tekend hebt, maar driemaal per
dag zendt hĳ zĳn smeekbede op.”e

14 Dientengevolge stond het de
koning, zodra hĳ het woord hoor-
de, zeer slecht aan,f en op D _ani

¨
el

richtte hĳ [zĳn] geest ten ein-
de hem te verlossen;g en tot het
ondergaan van de zon bleef hĳ
zĳn best doen hem te bevrĳden.
15 Ten slotte traden deze fysiek
sterke mannen zelf in menigte
bĳ de koning binnen, en zĳ zei-
den tot de koning: „Weet, o ko-
ning, dat het bĳ de Meden en Per-
zen een wet is, dat welk verbodh of
welke inzetting ook die de koning
zelf bevestigt, niet te veranderen
is.”i

16 Bĳgevolg gaf de koning zelf
bevel, en zĳ brachten D _ani

¨
el en

wierpen hem in de leeuwenkuil.j

De koning nam het woord en zei
tot D _ani

¨
el: „Uw God die gĳ met

standvastigheid dient, h
´
ı
´
j zal u

verlossen.”k 17 En er werd een
steen gebracht en op de opening
van de kuil geplaatst, en de ko-
ning verzegelde die met zĳn ze-
gelring en met de zegelring van
zĳn rĳksgroten, opdat er niets in
de zaak van D _ani

¨
el veranderd zou

worden.l

18 Terstond ging de koning
naar zĳn paleis en bracht de nacht
in vastenm door, en er werden
geen muziekinstrumenten voor
hem gebracht, en zelfs zĳn slaap
week van hem.n 19 Ten slotte
nu stond de koning zelf bĳ het
ochtendkrieken, met het daglicht,
op, en haastig ging hĳ regelrecht

naar de leeuwenkuil. 20 En ter-
wĳl hĳ in de nabĳheid van de kuil
kwam, riep hĳ luid met een droe-
ve stem, ja, tot D _ani

¨
el. De ko-

ning nam het woord en zei tot D _a-
ni

¨
el: „O D _ani

¨
el, dienaar van de

levende God, heeft uw God die gĳ
met standvastigheid dient,a u van
de leeuwen kunnen verlossen?”b

21 Onmiddellĳk sprak D _ani
¨
el zelf

ook met de koning: „O koning, blĳf
in leven, ja, tot onbepaalde tĳden.
22 Mĳn eigen Godc heeft zĳn en-
gel gezondend en de muil der leeu-
wen gesloten,e en ze hebben mĳ
niet te gronde gericht, aangezien
er voor hem niets dan onschuld in
mĳ werd gevonden;f en ook tegen-
over u, o koning, heb ik geen scha-
delĳke daad begaan.”g

23 Toen was het dat de koning
zelf zeer verheugd werd,h en hĳ
gaf bevel dat men D _ani

¨
el uit de

kuil zou optrekken. En D _ani
¨
el

werd uit de kuil opgetrokken, en
er werd geen enkel letsel aan hem
gevonden, omdat hĳ op zĳn God
had vertrouwd.i

24 En de koning gaf bevel, en
men bracht die fysiek sterke man-
nen die D _ani

¨
el beschuldigd had-

den,j en in de leeuwenkuil wierp
men hen,k hun zonen en hun vrou-
wen;l en zĳ hadden de bodem van
de kuil nog niet bereikt of de leeu-
wen hadden zich al van hen mees-
ter gemaakt, en al hun beenderen
verbrĳzelden ze.m

25 Toen was het dat koning
Dar _ius zelf aan alle volken, na-
tionale groepen en talen die op
heel de aarde wonen, schreef:n

„Moge UW vrede zeer groot wor-
den!o 26 Van voor mĳn aange-
zicht is er een bevel uitgevaar-
digdp dat in elkmachtsgebiedvan
mĳn koninkrĳk de mensen dienen
te beven en te vrezen voor de God
van D _ani

¨
el.q Want hĳ is de leven-

de God en Degene die blĳft tot
onbepaalde tĳden,r en zĳn konink-
rĳks is er een dat niet te gronde
zal worden gericht,t en zĳn heer-
schappĳ is voor immer.u 27 Hĳ
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verlost en bevrĳdta en verricht te-
kenen en wonderen in de hemelb

en op de aarde,c want hĳ heeft D _a-
ni

¨
el uit de klauw der leeuwen ver-

lost.”

28 En wat deze D _ani
¨
el aangaat,

het ging hem goed in het konink-
rĳk van Dar _iusd en in het ko-
ninkrĳk van C_yrus de Pers.e

7 In het eerste jaar van B _el-
sazar,f de koning van B _aby-

lon, aanschouwde D _ani
¨
el zelf een

droom en visioenen van zĳn hoofd
op zĳn bed.g Terstond schreef hĳ
de droom op.h Het volledige relaas
van de zaken vertelde hĳ. 2 D _a-
ni

¨
el nam het woord en zei:

„Ik aanschouwde dan in mĳn
visioenen tĳdens de nacht, en zie-
daar! de vier windeni van de he-
mel zweepten de uitgestrekte zee
op.j 3 Envier reusachtige bees-
tenk stegen op uit de zee,l elk ver-
schillendm van de andere.

4 Het eerste was gelĳk een
leeuw,n en het had de vleugels
van een arend.o Ik bleef aanschou-
wen tot zĳn vleugels uitgerukt
werden, en het werd van de aar-
de opgehevenp en werd net als een
mens op twee voeten overeind ge-
zet, en er werd een mensenhart
aan gegeven.q

5 En ziedaar! een ander beest,
een tweede, dat gelĳk een beerr

was. En aan
´
e

´
en zĳde werd het

opgericht,s en er waren drie rib-
ben in zĳn muil tussen zĳn tan-
den; en dit zei men ertegen: ’Sta
op, eet veel vlees.’t

6 Hierna bleef ik aanschouwen,
en ziedaar! een ander [beest], een
gelĳk een luipaard,u maar het had
vier vleugels van een vliegend
schepsel op zĳn rug. En het beest
had vier koppen,v en er werd wer-
kelĳk heerschappĳ aan gegeven.

7 Hierna bleef ik aanschouwen
in de nachtvisioenen, en ziedaar!
een vierde beest, vreeswekkend
en verschrikkelĳk en ongewoon
sterk.w En het had grote ĳzeren
tanden. Het verslond en verbrĳ-
zelde, en wat er overbleef, ver-
trad het met zĳn poten. En het

was verschillend van al de [an-
dere] beesten die eraan vooraf-
gegaan waren, en het had tien
hoorns.a 8 Ik bleef op de hoorns
letten, en zie! een andere hoorn,
een kleine,b rees daartussen op,
en er waren drie van de eerste
hoorns die van voor hem werden
uitgerukt. En zie! er waren ogen
als de ogen van een mens in deze
hoorn, en er was een mond die
grandioze dingen sprak.c

9 Ik bleef aanschouwen tot er
tronen werden geplaatstd en de
Oude van Dagene zich neerzet-
te. Zĳn kleding was zo wit als
sneeuw,f en het haar van zĳn
hoofd was als zuivere wol.g Zĳn
troon bestond uit vuurvlam-
men;h de wielen ervan waren een
brandend vuur.i 10 Er was een
stroom van vuur die vloeide en
van voor hem uitging.j Er wa-
ren duizend duizenden die hem
bleven dienen,k en tienduizend
maal tienduizend die vlak voor
hem bleven staan.l Het Gerechtm

nam plaats, en er waren boeken
die geopend werden.

11 Ik bleef toen aanschouwen
vanwege het geluid van de gran-
diozewoorden die de hoorn sprak;n

ik bleef aanschouwen tot het
beest gedood werd en zĳn li-
chaam vernietigd werd en het aan
het brandende vuur werd overge-
geven.o 12 Maar wat de overige
beestenp aangaat, hun heerschap-
pĳ werd weggenomen, en er werd
hun een verlenging van leven ge-
geven voor een tĳd en een tĳd-
perk.q

13 Ik bleef aanschouwen in
de nachtvisioenen, en ziedaar!
met de wolkenr des hemels bleek
iemand gelĳk een mensenzoons

te komen; en tot de Oude van
Dagent verkreeg hĳ toegang, en

l De 33:2; 1Kon 22:19; Ps 68:17; Heb 12:22; Ju 14;

Opb 5:11; m De 32:36; 1Sa 2:10; Ps 7:11; Ps 50:6;

Pr 3:17; n Da 7:8; Da 7:25; Da 8:23; o Da 8:25;

Opb 19:20; Opb 20:10; p Da 7:3; q Da 2:21; Han

1:7; r Mt 24:30; Mt 26:64; Mr 13:26; Mr 14:62; Lu

21:27; Opb 1:7; s Mt 25:31; Jo 3:13; Han 7:56; Fil

2:7; Heb 2:14; Opb 1:13; Opb 14:14; t Da 7:9; Hab

1:12.
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men bracht hem dicht bĳ, ja v
´
o

´
or

Deze.a 14 En hem werd heer-
schappĳb en waardigheidc en [een]
koninkrĳkd gegeven, opdat de
volken, nationale groepen en ta-
len alle h

´
em zouden dienen.e Zĳn

heerschappĳ is een heerschappĳ
van onbepaalde duur, die niet zal
voorbĳgaan, en zĳn koninkrĳk
een dat niet te gronde gericht zal
worden.f

15 Wat mĳ, D _ani
¨
el, aangaat,

mĳn geest werd hierdoor beklemd
binnen in [mĳ], en het waren de
visioenen van mĳn hoofd die mĳ
schrik aanjoegen.g 16 Ik trad
toe op een van degenen die er
stonden, opdat ik hem om be-
trouwbare inlichtingen omtrent
dit alles zou kunnen verzoeken.h

En hĳ zei tot mĳ, terwĳl hĳ voort-
ging mĳ de

´
u
´
ıtlegging der zaken

bekend te maken:

17 ’Wat deze reusachtige bees-
ten aangaat, omdat het er vieri

zĳn: het zĳn vier koningen die
uit de aarde zullen opstaan.j

18 Maar de heiligenk van het Op-
perwezenl zullen het koninkrĳk
ontvangen, en zĳ zullen het ko-
ninkrĳk voor onbepaalde tĳd in
bezit nemen,m ja, voor onbepaal-
de tĳd tot onbepaalde tĳden.’

19 Toenwas het dat ikmĳ wen-
ste te vergewissen omtrent het
vierde beest, dat verschillend
bleek te zĳn van alle andere, bui-
tengewoon vreeswekkend, waar-
van de tanden van ĳzer waren
en waarvan de klauwen van ko-
per waren, dat verslond [en] ver-
brĳzelde, en dat zelfs wat er over-
bleef, met zĳn poten vertrad;n

20 en omtrent de tien hoorns die
op zĳn kop waren,o en de andere
[hoorn]p die oprees en waarvoor
er drie vielen,q ja, die hoorn die
ogen had en een mond die gran-
dioze dingen sprakr en waarvan
de aanblik groterwas dan die van
zĳn metgezellen.

21 Ik bleef aanschouwen toen
diezelfde hoorn oorlog voerde te-
gen de heiligen, en hĳ overwel-
digde hen,s 22 totdat de Oude
van Dagent kwam en het oordeel

zelf werd geveld ten gunste van
de heiligen van het Opperwezen,a

en de bestemde tĳd aanbrak dat
de heiligen het k

´
oninkrĳk in be-

zit namen.b

23 Dit zei hĳ: ’Wat het vierde
beest aangaat, er is een vierde ko-
ninkrĳk dat op de aarde zal ko-
men, dat verschillend zal zĳn van
alle [andere] koninkrĳken; en het
zal heel de aarde verslinden en
zal haar vertrappen en verbrĳze-
len.c 24 En wat de tien hoorns
aangaat, uit dat koninkrĳk zul-
len tien koningen opstaan;d en
nog een ander zal er na hen op-
staan, en hĳzelf zal verschillend
zĳnvan de eersten,e en drie konin-
gen zal hĳ vernederen.f 25 En
hĳ zal zelfs woorden spreken te-
gen de Allerhoogste,g en de hei-
ligen van het Opperwezen zal hĳ
voortdurend bestoken.h En hĳ zal
eropuit zĳn tĳdeni en wet te ver-
anderen,j en zĳ zullen in zĳn hand
worden gegeven voor een tĳd en
tĳden en een halve tĳd.k 26 En
het Gerecht zelf zette zich ver-
volgens neer,l en z

´
ı
´
jn heerschappĳ

nam men ten slotte weg, ten ein-
de [hem] te verdelgen en [hem] to-
taal te vernietigen.m

27 En het koninkrĳk en de
heerschappĳ en de grootheid van
de koninkrĳken onder de ganse
hemel werden aan het volk der
heiligen van het Opperwezen ge-
geven.n Hun koninkrĳk is een ko-
ninkrĳk van onbepaalde duur,o

en alle heerschappĳen zullen h
´
en

dienen en gehoorzamen.’p

28 Tot hiertoe is het einde der
zaak. Wat mĳ, D _ani

¨
el, aangaat,

mĳn eigen gedachten bleven mĳ
heel erg verschrikken, zodat zelfs
mĳn gelaatskleur aan mĳ veran-
derde; maar de zaak zelf bewaarde
ik in mĳn eigen hart.”q

8 In het derde jaar van het ko-
ningschap van koning B _elsa-

zarr was er een visioen dat mĳ,
ja mĳ, D _ani

¨
el, verscheen, na dat

k Da 12:7; Opb 11:2; Opb 11:3; Opb 13:5; l Da

7:10; m Da 7:11; n Jes 54:3; Da 7:22; Mt 19:28; Lu
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wat mĳ in het begin verschenen
was.a 2 Ik dan zag in het vi-
sioen; en het geschiedde, terwĳl
ik zag, dat ik in de burcht S _u-
sanb was, die in het rechtsgebied
_Elamc ligt; vervolgens zag ik in
het visioen, en ikzelf bevond mĳ
aan de waterloop van de _Ulai.d

3 Toen ik mĳn ogen opsloeg, zag
ik voorts, en zie! een rame stond
voor de waterloop, en hĳ had twee
hoorns. En de twee hoorns waren
hoog, maar de ene was hoger dan
de andere, en de hoogste was die
welke later oprees.f 4 Ik zag de
ram stotende bewegingen maken
naar het westen en naar het noor-
den en naar het zuiden, en geen
enkel wild beest hield voor hem
stand, en er was niemand die uit
zĳn hand bevrĳdde.g En hĳ deed
naar zĳn wil, en hĳ nam een groot
air aan.

5 En ik, van mĳn kant, bleef
acht geven, en zie! daar kwam een
geitenbokh van de ondergang [der
zon] over de oppervlakte der ge-
hele aarde, en hĳ raakte de aar-
de niet aan. En wat de bok betreft,
er was een opvallende hoorn tus-
sen zĳn ogen.i 6 En hĳ bleef he-
lemaal naar de ram toe komen die
de twee hoorns had, die ik voor
de waterloop had zien staan; en
hĳ kwamop hemtoerennen in zĳn
geweldige woede.

7 En ik zag hem in nauw con-
tact met de ram komen, en hĳ
ging van bitterheid jegens hem
blĳk geven, en vervolgens stoot-
te hĳ de ram neer en brak zĳn
twee hoorns, en er bleek geen
kracht in de ram te zĳn om voor
hem stand te houden. Hĳ wierp
hem derhalve ter aarde en ver-
trapte hem, en de ram bleek nie-
mand te hebben die hem uit zĳn
hand bevrĳdde.j

8 En de geitenbok, van zĳn
kant, nam een uitermate groot
air aan;k maar zodra hĳ mach-
tig werd, werd de grote hoorn ge-
broken, waarna er op een in het
oog springende wĳze vier voor in
de plaats oprezen, naar de vier
windstreken van de hemel.l

9 Enuit een van die kwam nog
een hoorn voort, een kleine,a en
hĳ bleef in aanzienlĳke mate gro-
ter worden naar het zuiden en
naar de opgang [der zon] en naar
het Sieraad.b 10 En hĳ bleef gro-
ter worden, totdat hĳ zelfs tot aan
het heerleger van de hemel reik-
te,c zodat hĳ er van het heerle-
ger en van de sterrend ter aar-
de deed vallen en ze vervolgens
vertrapte.e 11 En zelfs tegen de
Vorstf van het heerleger nam hĳ
een groot air aan, en hem werd
het bestendige [kenmerk]g ontno-
men, en de vaste plaats van zĳn
heiligdom werd omvergehaald.h

12 En een heerleger zelf werd ge-
leidelĳk overgegeven,i te zamen
met het bestendige [kenmerk],j

wegens overtreding;k en hĳ bleef
waarheidl ter aarde werpen,m en
hĳ handelde en had succes.n

13 En ik kreeg een zekere heili-
geo te horen die sprak, en een an-
dere heilige zei vervolgens tot die
ene die sprak: „Hoe lang zal het
visioen duren van het bestendige
[kenmerk]p en van de overtreding
die verwoesting veroorzaakt,q om
zowel [de] heilige plaats als [het]
heerleger tot dingen te maken
om te vertrappen?”r 14 Hĳ dan
zei tot mĳ: „Tot tweeduizend drie-
honderd avonden [en] morgens; en
[de] heilige plaats zal stellig in
haar juiste toestand worden ge-
bracht.”s

15 Toen geschiedde het dat, ter-
wĳl ikzelf, D _ani

¨
el, het visioen zag

en [het] zocht te verstaan,t wel,
zie! daar stond iemand voor mĳ
die eruitzag als een fysiek ster-
ke man.u 16 Ik dan hoorde de
stem van een aardse mens in het
midden van de _Ulai,v en hĳ riep
vervolgens en zei: „G _abri

¨
el,w doe

die daar het gezicht verstaan.”x

17 Hĳ kwam daarom tot waar ik
stond, maar toen hĳ kwam, werd
ik zo door schrik bevangen dat
ik op mĳn aangezicht viel. Ver-
volgens zei hĳ tot mĳ: „Versta,y

o mensenzoon,z dat het visioen

x Da 9:22; y Da 9:23; z Ez 2:1.
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voor de tĳd van [het] einde is.”a

18 En terwĳl hĳ met mĳ sprak,
was ik met mĳn aangezicht ter
aarde in een diepe slaap geval-
len.b Hĳ raakte mĳ daarom aan
en deed mĳ opstaan waar ik ge-
staan had.c 19 En hĳ zei ver-
der: „Zie, ik doe u weten wat er
op het laatst van de openlĳke ver-
oordeling zal geschieden, want het
is voor de bestemde tĳd van [het]
einde.d

20 De ram die gĳ gezien hebt,
die de twee hoorns had, [beduidt]
de koningen van M _edi

¨
e en P _erzi

¨
e.e

21 En de harige bok [beduidt] de
koning van Griekenland;f en wat
de grote hoorn aangaat die tus-
sen zĳn ogen was, die [beduidt]
de eerste koning.g 22 En dat die
gebroken werd, zodat er vier wa-
ren die ten slotte in zĳn plaats op-
stonden:h er zĳnvier koninkrĳken
uit [zĳn] natie die zullen opstaan,
maar niet met zĳn kracht.

23 En in het laatst van hun ko-
ninkrĳk, naarmate de overtreders
hun daden tot voltooiing brengen,
zal er een koning opstaan met
bars gelaat en die dubbelzinnige
gezegden verstaat.i 24 En zĳn
kracht moet machtig worden,
maar niet door zĳn eigen kracht.j

En op verwonderlĳke wĳze zal
hĳ verderf stichten,k en hĳ zal
stellig succesvol blĳken te zĳn en
doeltreffend handelen. En hĳ zal
machtigen werkelĳk in het ver-
derf storten, ook het volk dat
uit [de] heiligen bestaat.l 25 En
naar zĳn inzicht zal hĳ ook stel-
lig bedrog in zĳn hand doen ge-
lukken.m En in zĳn hart zal hĳ
een groot air aannemen,n en ge-
durende [een tĳdvan] onbezorgd-
heido zal hĳ velen in het verderf
storten. En tegen deVorst der vor-
stenp zal hĳ opstaan, maar zonder
hand zal hĳ verbroken worden.q

26 En het gezicht omtrent de
avond en de morgen, hetgeen ge-
zegd is, dat is waar.r En gĳ, van
uw kant, houd het visioen ge-
heim, want het is nog voor vele
dagen.”s

27 Enwatmĳ,D _ani
¨
el, aangaat,

ik voelde mĳ uitgeput en werd
[enige] dagen ziek.a Toen stond ik
op en deed het werk van de ko-
ning;b maar ik bleefmĳ ontzet be-
tonen wegens het gezicht, en er
was niemand die [het] verstond.c

9 In het eerste jaar van Dar _ius,d

de zoonvan Ahasv _eros, uit het
zaad der Meden,e die koning was
gemaakt over het koninkrĳk der
Chaldee

¨
en,f 2 in het eerste jaar

van zĳn regering, onderscheidde
ik, D _ani

¨
el, zelf aan de hand van

de boeken het getal der jaren
waarover het woord van Jehovah
tot de profeet Jerem _ia was geko-
men,g om de verwoestingen van
Jer _uzalem te vervullen,h [name-
lĳk] zeventig jaar.i 3 Toen richt-
te ik mĳn aangezichtj op Jehovah,
de [ware] God, ten einde [hem] te
zoeken met gebedk en met sme-
kingen, met vasten en zak en as.l

4 Ik bad dan tot Jehovah, mĳn
God, en deed belĳdenis en zei:m

„Ach Jehovah, de [ware] God, de
groten en de vrees inboezemende
[God], die het verbond en de lief-
derĳke goedheido in acht neemtp

jegens hen die hem liefhebben
en jegens hen die zĳn geboden
onderhouden,q 5 wĳ hebben ge-
zondigdr en onrecht gedaan en
goddeloos gehandeld en zĳn weer-
spannig geweest;s en er is van uw
geboden en van uw rechterlĳke
beslissingen afgeweken.t 6 En
wĳ hebben niet geluisterd naar
uw knechten, de profeten,u die in
uw naam tot onze koningen, onze
vorsten en onze voorvaders en tot
heel het volk van het land heb-
ben gesproken.v 7 Aanu, o Jeho-
vah, behoort de rechtvaardigheid,
maar aan ons de schaamte van
aangezicht, zoals op deze dag,w

aan de mannen van J _uda en aan
de inwoners van Jer _uzalem en
aan allen van _Isra

¨
el, degenen die

dichtbĳ zĳn en degenen die ver

q De 5:10; r Ezr 9:6; Ps 106:6; s Ne 9:26; Ne 9:33;

t Jer 3:25; u 2Kon 17:14; 2Kr 36:16; Jer 7:13; Jer

29:19; Jer 44:5; v Ezr 9:7; Ne 9:32; w Ps 44:15;

Jer 2:26; Jer 3:25.
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weg zĳn in alle landen waarheen
gĳ hen verdreven hebt wegens
hun ontrouw waarmee zĳ tegen u
gehandeld hebben.a

8 O Jehovah, aan ons behoort
de schaamte van aangezicht, aan
onze koningen, aan onze vorsten
en aan onze voorvaders, want
wĳ hebben tegen u gezondigd.b

9 Aan Jehovah, onze God, be-
horen de barmhartighedenc en
de daden van vergeving,d want
wĳ zĳn weerspannig tegen hem
geweest.e 10 En wĳ hebben de
stem van Jehovah, onze God, niet
gehoorzaamd door in zĳn wet-
ten te wandelen die hĳ ons heeft
voorgelegd door de hand van zĳn
knechten, de profeten.f 11 En
allen van _Isra

¨
el hebben uw wet

overtreden, en men is afgeweken
door uw stem niet te gehoorza-
men,g zodat gĳ over ons hebt uit-
gestort de vloek en de gezworen
eedh die geschreven staat in de
wet van M _ozes, de knecht van de
[ware] God, want wĳ hebben te-
gen Hem gezondigd. 12 Vervol-
gens heeft hĳ zĳn woorden ge-
stand gedaan die hĳ tegen onsi en
tegen onze rechters die ons richt-
ten, gesproken had,j door over ons
grote rampspoed te brengen, zo-
dat er zich onder de ganse hemel
niet iets dergelĳks heeft voorge-
daan als zich in Jer _uzalem voorge-
daan heeft.k 13 Juist zoals het
in de wet van M _ozes geschreven
staat,l heel deze rampspoed — die
is over ons gekomen,m en wĳ heb-
ben het aangezicht van Jehovah,
onze God, niet vermurwd door ons
van onze dwaling af te kerenn en
door inzicht te tonen in uw waar-
achtigheid.o

14 En Jehovah bleef wakker
ten aanzien van de rampspoed en
bracht die ten slotte over ons,p

want Jehovah, onzeGod, is recht-
vaardig in al zĳn werken die hĳ
gedaan heeft; en wĳ hebben zĳn
stem niet gehoorzaamd.q

15 Nu dan, o Jehovah onze God,
gĳ die uw volk met een sterke
hand uit het land Eg _ypte hebt ge-
leidr en u vervolgens een naam

hebt gemaakt, zoals op deze dag,a

wĳ hebben gezondigd,b wĳ hebben
goddeloos gehandeld. 16 O Je-
hovah, mogen, naar al uw daden
van rechtvaardigheid,c uw toorn
en uw woede zich alstublieft af-
wenden van uw stad Jer _uzalem,
uw heilige berg;d want wegens
onze zonden en wegens de dwalin-
gen van onze voorvaderse zĳn Je-
r _uzalem en uw volk een voorwerp
van smaadvoor allen rondomons.f

17 Nu dan, o onze God, luister
naar het gebed van uw knecht en
naar zĳn smekingen, en doe uw
aangezicht lichteng over uw heilig-
dom, dat woest en verlaten ligt,h

ter wille van Jehovah. 18 Neig
uwoor, o mĳn God, en hoor.i Open
toch uw ogen en zie onze desola-
te toestanden en de stad die naar
uw naam genoemd is;j want niet
op grond van onze rechtvaardige
daden laten wĳ onze smekingen
voor u neervallen,k maar op grond
van uw vele barmhartigheden.l

19 O Jehovah, hoor toch.m O Je-
hovah, vergeef toch.n O Jehovah,
schenk toch aandacht en handel.o

Stel niet uit,p ter wille van uzelf,
o mĳn God, want uw eigen naam
is over uw stad en over uw volk
uitgeroepen.”q

20 Terwĳl ik nog sprak en bad
en mĳn zonder en de zonde van
mĳn volk _Isra

¨
el beleeds en mĳn

verzoek om gunst voor Jehovah,
mĳn God, liet neervallen betref-
fende de heilige bergt van mĳn
God, 21 en [terwĳl] ik nog sprak
in het gebed, zie, daar kwam de
man G _abri

¨
el,u die ik in het begin

in het visioen gezien had,v uitge-
put geraakt van vermoeidheid, bĳ
mĳ aan ten tĳde van de avond-
offergave.w 22 Vervolgens ver-
leende hĳ mĳ verstand en sprak
met mĳ en zei:

„O D _ani
¨
el, nu ben ik uitgegaan

omu inzicht met verstand te ver-
lenen.x 23 Bĳ het begin van uw
smekingen is er een woord uitge-
gaan, en ikzelf ben gekomen om

u Da 8:16; Lu 1:19; v Da 8:1; w 1Kon 18:36; Ezr

9:5; x Da 8:15.
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verslag uit te brengen, want gĳ
zĳt een zeer begeerd [man].a Geef
dus achtb op de zaak en heb ver-
stand met betrekking tot het ge-
zicht.

24 Zeventig weken zĳn vastge-
steld over uw volkc en over uw
heilige stad,d om de overtreding
te doen eindigene en aan zonde
een eind temakenf en verzoening
te doen voor dwalingg en omvoor
onbepaalde tĳden rechtvaardig-
heid in te voerenh en een zegel
te drukkeni op visioen en pro-
feet, en om het Heilige der Heili-
gen te zalven.j 25 En gĳ dient
te weten en het inzicht te heb-
ben [dat] er vanaf het uitgaan
van [het] woordk om Jer _uzalem
te herstellen en te herbouwenl

tot op Mess _iasm [de] Leider,n ze-
ven weken, alsook twee

¨
enzestig

weken, zullen zĳn.o Ze zal terug-
keren en werkelĳk herbouwd wor-
den, met een openbaar plein en
een gracht, maar in de druk der
tĳden.

26 En na de twee
¨
enzestig we-

ken zal [de] Mess _ias worden afge-
sneden,p met niets voor zichzelf.q

En de stad en de heilige plaatsr

zullen door het volk van een lei-
der die komt, ten verderve wor-
den gebracht.s En het einde er-
van zal door de vloed zĳn. En tot
[het] einde zal er oorlog zĳn; dat-
gene waartoe besloten is, is ver-
woestingen.t

27 En hĳ moet [het] verbondu

voor de velen
´
e

´
en week lang van

kracht laten blĳven;v en op de
helft van de week zal hĳ slacht-
offer en offergave doen ophou-
den.w

En op de vleugel van walge-
lĳkheden zal degene komen die
verwoesting veroorzaakt;x en tot-
dat een verdelging [voltrokken is],
zal zich dan juist datgene waartoe
besloten is, ook over degene die
woest ligt, uitstorten.”y

10 In het derde jaar van C_y-
rus,z de koning van P _erzi

¨
e,

werd er een zaak geopenbaard
aan D _ani

¨
el, wiens naam B _eltsa-

zar werd genoemd;a en de zaak
was waar, en er was een grote
krĳgsdienst.b En hĳ verstond de
zaak, en hĳ had verstand met be-
trekking tot het gezicht.c

2 In die dagen was ik, D _ani
¨
el,

zelf juist bezig rouw te bedrĳven,d

drie volle weken lang. 3 Heer-
lĳk brood at ik niet, en geen vlees
of wĳn kwam in mĳn mond, en op
generlei wĳze wreef ik mĳ met
olie in tot aan de voltooiing van
de drie volle weken.e 4 En op de
vierentwintigste dag van de eer-
ste maand, terwĳl ik mĳ aan de
oever van de grote rivier, dat
is de Hidd _ekel,f bevond, 5 sloeg
ik voorts ook mĳn ogen op en
zag, en zie, er was een zekere
man, in linnen gekleed,g zĳn heu-
penh omgord met goud uit _Ufaz.i

6 En zĳn lichaamwas als chryso-
liet,j en zĳn aangezicht zag eruit
als de bliksem,k en zĳn ogen als
vuurfakkels,l en zĳn armen en de
plaats van zĳn voeten waren als
de aanblik van gepolĳst koper,m

en het geluid van zĳn woorden
was als het geluid van een menig-
te. 7 En ik, D _ani

¨
el, ik alleen zag

de verschĳning; maar wat de man-
nen aangaat die zich bĳ mĳ be-
vonden, zĳ zagen de verschĳning
niet.n Een grote beving overviel
hen echter, zodat zĳ de wĳk na-
men om zich te verbergen.

8 En ik — ik bleef alleen over,
zodat ik deze grootse verschĳning
zag. En er bleef in mĳ geen kracht
over, en mĳn eigen waardigheid
werd aan mĳ veranderd ten ver-
derve, en ik behield geen kracht.o

9 Ik dan hoorde het geluid van
zĳn woorden; en terwĳl ik het ge-
luid van zĳn woorden hoorde, ge-
beurde het dat ikzelf mĳ ook in
een diepe slaapp bevond op mĳn
aangezicht, met mĳn aangezicht
ter aarde.q 10 En zie! er was een
hand die mĳ aanraakte,r en ge-
leidelĳk schudde ze mĳ wakker
om [mĳ] op mĳn knie

¨
en en mĳn
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handpalmen [overeind te doen
komen]. 11 Vervolgens zei hĳ
tot mĳ:

„O D _ani
¨
el, gĳ zeer begeerde

man,a heb verstand inzake de
woorden die ik tot u spreek,b en
ga overeind staan waar gĳ stondt,
want nu ben ik tot u gezonden.”

En toen hĳ dit woord met mĳ
sprak, stond ik inderdaad op, hui-
verend.

12 En voorts zei hĳ tot mĳ:
„Wees niet bevreesd,c o D _ani

¨
el,

want vanaf de eerste dag dat gĳ
uw hart hebt gegeven om te ver-
staand en u te verootmoedigen
voor uw God,e zĳn uw woorden
gehoord, en ikzelf benwegens uw
woorden gekomen.f 13 Maar de
vorstg van het koninklĳke gebied
van P _erzi

¨
eh bood mĳ eenentwin-

tig dagen lang tegenstand,i en zie!
M _icha

¨
el,j een van de voornaamste

vorsten,k kwam om mĳ te helpen;
en ik, van mĳn kant, bleef daar bĳ
de koningen van P _erzi

¨
e.l 14 En

ik ben gekomen om u te doen on-
derscheiden wat uw volkm in het
laatst der dagen zal overkomen,n

want het is een visioeno nog voor
de [toekomende] dagen.”p

15 Toen hĳ nu woorden als deze
met mĳ sprak, had ik mĳn aan-
gezicht naar de aarde gerichtq en
was verstomd. 16 En zie! een
die veel weg had van de gelĳke-
nis dermensenzonen raaktemĳn
lippen aan,r waarop ik mĳn mond
opende en ging sprekens en tot
degene die voor mĳ stond zei:
„O mĳn heer,t wegens de verschĳ-
ning werd ik van binnen door
krampen overvallen, en ik be-
hield in het geheel geen kracht.u

17 Hoe was de knecht van deze
mĳn heer dan in staat met deze
mĳn heer te spreken?v En wat
mĳ aangaat, tot nu toe bleef er
geen kracht in mĳ bestaan, en
volstrekt geen adem bleef er in
mĳ over.”w

18 En degene die eruitzag als
een aardse mens raakte mĳ ver-
volgens opnieuw aan en sterkte
mĳ.x 19 Toen zei hĳ: „Wees niet
bevreesd,y o zeer begeerde man.z

Moogt gĳ vrede hebben.a Wees
sterk, ja, wees sterk.”b En zodra
hĳ met mĳ sprak, verzamelde ik
mĳn krachten en zei ten slotte:
„Laat mĳn heer spreken,c want
gĳ hebt mĳ gesterkt.”d 20 Hĳ
vervolgde daarom:

„Weet gĳ werkelĳk waarom ik
tot u ben gekomen? En nu zal ik
terugkeren om met de vorst van
P _erzi

¨
e te strĳden.e Wanneer ik

heenga, zie! komt ook de vorst van
Griekenland.f 21 Ik zal u even-
wel de dingen vertellen die staan
opgetekend in het geschrift der
waarheid,g en er is niemand die
mĳ in deze [dingen] krachtig ter-
zĳde staat dan M _icha

¨
el,h de vorst

van ulieden.i

11 En wat mĳ aangaat, in het
eerste jaar van Dar _ius de

Mederj stond ik op als een ver-
sterker en als een vesting voor
hem. 2 Nu dan, wat waarheid
is, zal ik u vertellen:k

Zie! Nog drie koningen zullen er
voor P _erzi

¨
e opstaan,l en de vier-

dem zal grotere rĳkdom verga-
ren dan alle [anderen].n En zodra
hĳ sterk is geworden in zĳn rĳk-
dom, zal hĳ alles in beweging bren-
gen tegen het koninkrĳk Grieken-
land.o

3 En een machtige koning zal
stellig opstaan en heersen met
omvangrĳke heerschappĳp en
doen naar zĳn wil.q 4 En wan-
neer hĳ opgestaan zal zĳn,r zal
zĳn koninkrĳk verbroken worden
en naar de vier windstrekens van
de hemel verdeeld worden,t maar
niet aan zĳn nakomelingschapu en
niet naar zĳn heerschappĳ waar-
mee hĳ geheerst had; want zĳn
koninkrĳk zal uitgerukt worden,
en wel voor anderen dan deze.

5 En de koning van het zui-
den zal sterk worden, ja, [een] van
zĳn vorsten; en hĳ zal de over-
hand over hem hebben en zal stel-
lig met omvangrĳke heerschappĳ
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heersen, [groter dan] diens heer-
sende macht.

6 En na verloop van [enige] ja-
ren zullen zĳ zich met elkaar ver-
binden, en zelfs de dochter van
de koning van het zuiden zal tot
de koning van het noorden ko-
men ten einde een billĳke over-
eenkomst aan te gaan. Maar zĳ
zal de kracht van haar arm niet
behouden;a en hĳ zal niet stand-
houden, noch zĳn arm; en zĳ zal
worden prĳsgegeven, zĳzelf en
degenen die haar brachten, en
hĳ die haar geboorte veroorzaak-
te, en degene die haar in [die] tĳ-
den sterk maakte. 7 En een uit
de spruitb van haar wortels zal
stellig in zĳn positie opstaan, en
hĳ zal tot de krĳgsmacht komen
en tegen de vesting van de ko-
ning van het noorden komen en
zal stellig handelend tegen hen
optreden en zegevieren. 8 En
ook met hun goden,c met hun ge-
goten beelden, met hun begeerlĳ-
ke voorwerpen van zilver en van
goud, [en] met de gevangenen zal
hĳ naar Eg _ypte komen. En hĳzelf
zal zich [enige] jaren lang op een
afstand houdenvan de koning van
het noorden.

9 Enhĳ zal werkelĳk in het ko-
ninkrĳk van de koning van het
zuiden komen en naar zĳn eigen
bodem terugkeren.

10 Wat nu zĳn zonen aan-
gaat, zĳ zullen zichzelf aanzet-
ten enwerkelĳkeen menigte gro-
te strĳdkrachtenverzamelen. En
al komende zal hĳ stellig komen
en overstromen en doortrekken.
Maar hĳ zal terugkeren, en hĳ zal
zichzelf aanzetten [en doordrin-
gen] tot aan zĳn vesting.

11 En de koning van het zui-
den zal verbitterd worden en zal
moeten uittrekken en met hem
moeten strĳden, [dat wil zeggen]
met de koning van het noorden;
en hĳ zal stellig een grote me-
nigte op de been brengen, en de
menigte zal werkelĳk in diens
hand worden gegeven.d 12 En
de menigte zal stellig wegge-
voerd worden. Zĳn hart zal zich

verheffen,a en hĳ zal werkelĳk
tienduizenden doen vallen; maar
hĳ zal zĳn sterke positie niet be-
nutten.

13 En de koning van het noor-
den moet terugkeren en een gro-
tere menigte dan de eerste op
de been brengen; en aan het ein-
de van de tĳden, [enige] jaren, zal
hĳ komen, en wel met een gro-
te krĳgsmachtb en met heel veel
have.c 14 En in die tĳden zullen
er velen zĳn die tegen de koning
van het zuiden zullen opstaan.

En de zonen van de rovers die
tot uw volk behoren, zullen, van
hun kant, worden meegesleept om
te trachten een visioen te verwe-
zenlĳken;d en zĳ zullen moeten
struikelen.e

15 En de koning van het noor-
den zal komen en een belege-
ringsdamopwerpenf en werkelĳk
een stad met vestingwerken in-
nemen. En wat de strĳdkrach-
ten van het zuiden aangaat, ze
zullen niet standhouden, noch
het volk van zĳn uitgelezenen; en
er zal geen kracht zĳn om stand
te houden. 16 En degene die te-
gen hem komt, zal doen naar zĳn
wil, en niemand zal voor hem
standhouden. En hĳ zal vaste
voet krĳgen in het Sieraadland,g

en er zal verdelging in zĳn hand
zĳn.h 17 En hĳ zal zĳn aange-
zicht erop richteni met de kracht
van zĳn gehele koninkrĳk te ko-
men, en billĳkej [voorwaarden]
zullen hem vergezellen; en hĳ
zal doeltreffend handelen.k En
wat de dochter der vrouwen be-
treft, het zal hem vergund wor-
den haar in het verderf te storten.
En zĳ zal niet standhouden, en zĳ
zal de zĳne niet blĳven.l 18 En
hĳ zal zĳn aangezicht keren naar
de kustlandenm en zal er werke-
lĳk vele innemen. En een bevel-
hebber zal de van hem afkomsti-
ge smaad voor zich moeten doen
ophouden, [zodat] zĳn smaad niet
zal zĳn. Hĳ zal die op hem doen
terugvallen. 19 En hĳ zal zĳn
aangezicht weer keren naar de
vestingen van zĳn [eigen] land,

HFDST. 11

a Job 38:15

b Job 14:7

c Jes 37:19

Jes 43:10

d Pr 9:11

�����������������������������

2ekolom

a 2Kon 14:10

2Kr 26:16

Sp 16:18

Ez 28:2

Da 5:20

b 2Kon 6:15

c 1Sa 25:13

d Han 5:36

e Han 5:37

f Jer 6:6

Jer 32:24

g Ps 48:2

Ez 20:6

Da 8:9

Da 11:41

Da 11:45

h Pr 8:9

i 2Kr 20:3

j Da 11:6

k Da 11:28

l Sp 19:21

m Jer 2:10

1145 Sieraadland. Afperser DANI
¨
EL 11:6-19



en hĳ zal stellig struikelen en
vallen, en hĳ zal niet gevonden
worden.a

20 En in zĳn positie moet er
eenb opstaan die een afperserc

door het prachtige koninkrĳk laat
trekken, en in enkele dagen zal hĳ
verbroken worden, maar niet in
toorn, noch in oorlogvoering.

21 En in zĳn positie moet er
een opstaan die te verachten is,d

en men zal hem stellig niet de
waardigheid van [het] konink-
rĳk verlenen; en hĳ zal werkelĳk
binnenkomen gedurende [een tĳd
van] onbezorgdheide en door mid-
del van geslepen gladheidf [het]
koninkrĳk bemachtigen. 22 En
wat de armeng van de vloed be-
treft, ze zullen wegens hem over-
stroomd worden, en ze zullen ver-
brokenworden;h zo ooki de Leiderj

van [het] verbond.k 23 En om-
dat men zich met hem verbonden
heeft, zal hĳ bedrog plegen en
werkelĳk opkomen en machtig
worden door middel van een klei-
ne natie.l 24 Gedurende [een
tĳd van] onbezorgdheidm zal hĳ
zelfs in de vetheidvan het rechts-
gebied binnenkomen en werke-
lĳk doen wat zĳn vaderen en de
vaderen van zĳn vaderen niet ge-
daan hebben. Roofgoed en buit en
have zal hĳ onder hen uitstrooien;
en tegen versterkte plaatsen zal
hĳ zĳn snode plannen beramen,n

doch slechts tot een [zekere] tĳd.

25 En hĳ zal zĳn kracht en zĳn
hart tegen de koning van het
zuiden opwekken met een gro-
te krĳgsmacht; en de koning van
het zuiden, van zĳn kant, zal zich-
zelf tot de oorlog aanzetten met
een buitengewoon grote en ster-
ke krĳgsmacht. En hĳ zal niet
standhouden, omdat men snode
plannen tegen hem zal beramen.
26 En dezelfden die zĳn lekker-
nĳen eten, zullen zĳn verbreking
veroorzaken.

En wat zĳn krĳgsmacht aan-
gaat, die zal weggespoeld worden,
en er zullen stellig vele verslage-
nen vallen.

27 En wat deze twee koningen
betreft, hun hart zal geneigd zĳn
het kwade te doen, en aan

´
e

´
en ta-

fela zullen zĳ louter leugen blĳ-
ven spreken.b Maar niets zal suc-
ces hebben,c want [het] einde is
nog voor de bestemde tĳd.d

28 En hĳ zal met een grote hoe-
veelheid have naar zĳn land te-
rugkeren, en zĳn hart zal tegen
het heilig verbonde zĳn. En hĳ zal
doeltreffend handelenf en stellig
naar zĳn land terugkeren.

29 Op de bestemde tĳdg zal hĳ
terugkeren, en hĳ zal werkelĳk te-
gen het zuiden komen;h maar het
zal in het laatst niet zo blĳken te
zĳn als in het eerst. 30 En tegen
hem zullen stellig de schepen van
K _ittimi komen, en hĳ zal moede-
loos moeten worden.

En hĳ zal werkelĳk terugkeren
en verdoemenissenj tegen het hei-
lig verbond slingerenk en doeltref-
fend handelen; en hĳ zal moeten
terugkeren en zal acht geven op
hen die het heilig verbond verla-
ten. 31 En er zullen strĳdkrach-
ten opstaan die uit hem voortko-
men; en ze zullen werkelĳk het
heiligdom, de vesting, ontwĳdenl

en het bestendige [kenmerk] ver-
wĳderen.m

En men zal stellig het walgelĳ-
ke dingn dat verwoesting veroor-
zaakt,o plaatsen.

32 En degenen die goddeloos
handelen tegen [het] verbond,p

zal hĳ door middel van gladde
woordenq tot afvalr brengen. Maar
wat het volk betreft dat zĳn God
kent,s zĳ zullen zegevierent en
doeltreffend handelen. 33 En
wat hen betreft die inzicht heb-
benu onder het volk, zĳ zullen
verstand verlenen aan de velen.v

En zĳ zullen stellig tot struikelen
worden gebracht door zwaard en
door vlam, door gevangenschap
en door plundering,w [enige] da-
gen lang. 34 Maar wanneer zĳ
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tot struikelen worden gebracht,
zullen zĳ met een kleine hulp ge-
holpen worden;a en velen zullen
zich stellig door middel van ge-
slepen gladheid bĳ hen aanslui-
ten.b 35 En enigen van hen die
inzicht hebben, zullen tot strui-
kelen worden gebracht,c opdat er
wegens hen een louteringswerk
wordt verricht en om [hen] te rei-
nigen en wit te maken,d tot de
tĳdvan [het] einde toe;e want het
is nog voor de bestemde tĳd.f

36 En de koning zal werkelĳk
doen naar zĳn eigen wil, en hĳ
zal zich verheffen en zich groot-
maken boven elke god;g en tegen
de God der godenh zal hĳ verwon-
derlĳke dingen spreken. En hĳ zal
stellig succesvol blĳken te zĳn tot-
dat [de] openlĳke veroordeling tot
een eind zal zĳn gekomen;i want
dat waartoe besloten is, moet ge-
schieden. 37 En op de God van
zĳn vaderen zal hĳ geen acht ge-
ven; en op de begeerte der vrou-
wen en op elke andere god zal
hĳ geen acht geven, maar boven
iedereen zal hĳ zich grootmaken.j

38 Maar de god der vestingen zal
hĳ in zĳn positie heerlĳkheid ge-
ven; en een god die zĳn vaderen
niet gekend hebben, zal hĳ heer-
lĳkheid geven door middel van
goud en door middel van zilver en
door middel van kostbaar gesteen-
te en door middel van begeerlĳ-
ke dingen. 39 En hĳ zal doel-
treffend handelen tegen de zeer
versterkte vestingen, te zamen
met een buitenlandse god. Al wie
[hem] erkenning heeft gegeven,
zal hĳ overvloedvan heerlĳkheid
verlenen, en hĳ zal hen werkelĳk
onder velen doen heersen; en [de]
grond zal hĳ uitdelen tegen een
prĳs.

40 En in de tĳd van [het] einde
zal de koning van het zuidenk met
hem in botsing komen, en de ko-
ning van het noorden zal op hem
aanstormen met wagens en met
ruiters en met vele schepen; en hĳ
zal stellig de landen binnentrek-
ken en overstromen en doortrek-

ken. 41 Ook zal hĳ werkelĳk het
Sieraadlanda binnentrekken,b en
vele [landen] zullen tot struikelen
worden gebracht.c Maar deze zĳn
het die aan zĳn hand zullen ontko-
men: _Edom en M _oabd en het voor-
naamste deel van de zonen van
_Ammon. 42 En hĳ zal zĳn hand
blĳven uitsteken tegen de landen;
en wat het land Eg _yptee betreft,
het zal geen ontkomene blĳken
te zĳn. 43 En hĳ zal werkelĳk
heersen over de verborgen schat-
ten van het goud en het zilver en
over al de begeerlĳke dingen van
Eg _ypte. En de Libi

¨
ers en de Ethio-

pi
¨
ers zullen hem op zĳn schreden

volgen.

44 Maar er zullen berichten zĳn
die hem zullen ontstellen,f van de
opgang [der zon]g en uit het noor-
den, en hĳ zal stellig uitgaan in
grote woede ten einde te verdel-
gen en velen aan de vernietiging
prĳs te geven.h 45 En hĳ zal zĳn
paleistenten planten tussen [de]
grote zee en de heilige Sieraad-
berg;i en hĳ zal volledig aan zĳn
eind moeten komen,j en er zal
geen helper voor hem zĳn.k

12 En gedurende die tĳd zal
M _icha

¨
ell opstaan, de grote

vorstm die staatn ten behoeve van
de zonen van uw volk.o En er zal
zich stellig een tĳd van benauwd-
heid voordoen zoals er niet is te-
weeggebracht sedert er een natie
is ontstaan tot op die tĳd.p En ge-
durende die tĳd zal uw volk ont-
komen,q een ieder die geschre-
venwordt bevonden in het boek.r

2 En er zullen er velen zĳn van
hen die in de stofbodem slapen,
die zullen ontwaken,s dezen tot
leven voor onbepaalde tĳdt en die
tot smaadheden [en] tot afschuw
voor onbepaalde tĳd.u

3 En zĳ die inzicht hebben, zul-
len stralen als de glans van het
uitspansel;v en degenen die de
velen tot rechtvaardigheid bren-
gen,w als de sterren tot onbepaal-
de tĳd, ja, voor eeuwig.

4 En wat u betreft, o D _ani
¨
el,

maak de woorden geheim en
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cccdccc

1 Het woord van Jehovaha dat
tot Hos _ea,b de zoon van Be _

¨
e-

ri, kwam in de dagenc vanUzz _ia,d

J _otham,e _Achazf [en] Hizk _ia,g ko-
ningen van J _uda, en in de dagen
van Jer _obeam,h de zoonvan J _oas,i

de koning van _Isra
¨
el. 2 Er was

een begin van het woord [dat] Je-
hovah [sprak] door Hos _ea, en Je-
hovah zei nu tot Hos _ea: „Ga,j neem
u een vrouw van hoererĳ en kin-
derenvan hoererĳ, want door hoe-
rerĳ keert het land zich er beslist
van af Jehovah te volgen.”k

3 Hĳ dan ging en nam G _omer,
de dochter van Dibl _a

¨
ım, zodat zĳ

zwanger werd en hem mettertĳd
een zoon baarde.a

4 Vervolgens zei Jehovah tot
hem: „Noem zĳn naam J _izre

¨
el,b

want nog een korte tĳd en ik
moet het huis van J _ehuc reken-
schap vragen wegens de daden
van bloedvergieting van J _izre

¨
el,

en ik moet de koninklĳke heer-
schappĳ van het huis van _Isra

¨
el

doen ophouden.d 5 En het moet
op die dag geschieden dat ik de
boog van _Isra

¨
el moet verbrekene

in de laagvlakte van J _izre
¨
el.”

c 2Kon 10:31; d 2Kon 15:10; e Ps 37:15.
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b Ho 2:22

verzegel het boek,a tot de tĳdvan
[het] einde.b Velen zullen her- en
derwaarts gaan, en de [ware] ken-
nis zal overvloedig worden.”c

5 En ik, D _ani
¨
el, ik zag, en zie!

er stonden twee anderen,d
´
e

´
en op

de oever aan deze zĳde van de
stroom en de ander op de oever
aan gindse zĳde van de stroom.e

6 Toen zei [de]
´
e

´
en tot de in het

linnen gekledeman,f die boven de
wateren van de stroomwas: „Hoe
lang zal het duren tot het ein-
de van de wonderbare dingen?”g

7 Nu hoorde ik de in het linnen
geklede man, die boven de wate-
ren van de stroom was, terwĳl
hĳ vervolgens zĳn rechter[hand]
en zĳn linker[hand] ten hemel
ophief en zwoerh bĳ Degene die
voor onbepaalde tĳd leeft:i „Het
zal zĳn voor een bestemde tĳd,
bestemde tĳden en een halve.j

En zodra er een eind zal zĳn ge-
maakt aan het verpletteren van
de macht van het heilige volk,k

zullen al deze dingen een einde
nemen.”

8 Wat mĳ nu betreft, ik hoor-
de, maar ik kon [het] niet begrĳ-
pen,l zodat ik zei: „O mĳn heer,
wat zal het laatst zĳn van deze
dingen?”m

9 Vervolgens zei hĳ: „Ga, D _a-
ni

¨
el, want de woorden blĳven

geheim en verzegeld tot de tĳd
van [het] einde.a 10 Velen zul-
len zich reinigenb en zichwit ma-
kenc en zullen gelouterdworden.d

En de goddelozen zullen stellig
goddeloos handelen,e en geen der
goddelozen zal [het] verstaan;f

maar zĳ die inzicht hebben, zul-
len [het] verstaan.g

11 En vanaf de tĳd dat het be-
stendige [kenmerk]h verwĳderd
isi en het walgelĳke dingj dat ver-
woesting veroorzaakt is geplaatst,
zullen er duizend tweehonderd
negentig dagen zĳn.

12 Gelukkigk is hĳ die blĳft ver-
wachten en die de duizend drie-
honderd vĳfendertig dagen be-
reikt!

13 En wat uzelf betreft, ga het
einde tegemoet;l en gĳ zult rus-
ten,m maar gĳ zult opstaan tot
uw bestemming aan het einde der
dagen.”n

b Ps 51:7; Ez 36:25; c Jes 1:18; Opb 7:14; d Da
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6 Zĳ dan werd nogmaals zwan-
ger en baarde een dochter. Toen
zei Hĳ tot hem: „Noem haar naam
Lo-Ruch _ama,a want ik zal het huis
van _Isra

¨
el niet weer barmhartig-

heid betonen,b omdat ik hen be-
slist zal wegnemen.c 7 Maar het
huis van J _uda zal ik barmhartig-
heid betonen,d en ik wil hen red-
den door Jehovah, hun God;e maar
ik zal hen niet redden door een
boog of door een zwaard of door
oorlog, door paarden of door rui-
ters.”f

8 En geleidelĳk speende zĳ
Lo-Ruch _ama, en zĳ werd voorts
zwanger en baarde een zoon.
9 Hĳ dan zei: „Noem zĳn naam
Lo- _Ammi, want gĳlieden zĳt mĳn
volk niet en ikzelf zal niet de UWE

blĳken te zĳn.

10 En het getal van de zonen
van _Isra

¨
el moet worden als de

zandkorrels der zee, die niet ge-
meten noch geteld kunnen wor-
den.g En het moet geschieden dat
op de plaats waar tot hen gezegd
placht te worden: ’GIJ zĳt mĳn
volk niet’,h tot hen gezegd zal
worden: ’De zonen van de leven-
de God.’i 11 En de zonen van
J _uda en de zonen van _Isra

¨
el zul-

len stellig worden bĳeengebracht
tot een eenheidj en zullen werke-
lĳk

´
e

´
en hoofd voor zich aanstel-

len en optrekken uit het land,k

want groot zal de dag van J _izre
¨
ell

zĳn.

2 Zegt tot UW broeders: ’Mĳn
volk!’,m en tot UW zusters: ’O

vrouw die barmhartigheid is be-
toond!’n 2 Voert een rechtsge-
ding met UW moeder;o voert een
rechtsgeding, want zĳ is niet mĳn
vrouwp en ik ben niet haar echt-
genoot.q En zĳ dient haar hoererĳ
van voor haar aangezicht weg te
doen en haar daden van overspel
van tussen haar borsten,r 3 op-
dat ik haar niet naakt uitkleeds en
haar werkelĳk neerzet als op de
dag dat zĳ geboren werd,t en haar
werkelĳk maak als een wilder-
nisu en haar stel als een waterloos
landv en haar door dorst ter dood

breng.a 4 En haar zonen zal ik
geen barmhartigheid betonen,b

want zĳ zĳn de zonen van hoere-
rĳ.c 5 Want hun moeder heeft
hoererĳ bedreven.d Zĳ die zwan-
ger van hen was, heeft schan-
delĳk gehandeld,e want zĳ heeft
gezegd: ’Ikwil degenen achterna-
lopen die mĳ hartstochtelĳk lief-
hebben,f degenen die [mĳ] mĳn
brood en mĳn water geven, mĳn
wol en mĳn linnen, mĳn olie en
mĳn drank.’g

6 Daarom, zie, ik omhein uw
weg met doorns; en ik wil een
stenen muur tegen haar optrek-
ken,h zodat zĳ haar eigen paden
niet zal vinden.i 7 En zĳ zal wer-
kelĳk haar hartstochtelĳke min-
naars najagen, maar zĳ zal hen
niet inhalen;j en zĳ zal hen stel-
lig zoeken, maar zĳ zal [hen] niet
vinden. En zĳ zal moeten zeggen:
’Ik wil gaan en terugkeren naar
mĳn echtgenoot,k de eerste,l want
ik had het toen beter dan nu.’m

8 Zĳ echter erkende nietn dat ik
het was die haar het koren en de
zoetewĳn en de olie had gegeven,o

en dat ik zelfs het zilver overvloe-
dig had doen zĳn voor haar, en
goud, [waarvan] zĳ gebruik maak-
ten voor B _a

¨
al.p

9 ’Daarom zal ik terugkeren
en stellig mĳn koren wegnemen
op zĳn tĳd en mĳn zoete wĳn als
het de juiste tĳd ervoor is,q en ik
wil mĳn wol en mĳn linnen ter be-
dekking van haar naaktheid weg-
rukken.r 10 En nu zal ik haar
schaamdelen ontbloten voor de
ogen van haar hartstochtelĳke
minnaars,s en er zal geen man
zĳn die haar uit mĳn hand rukt.t

11 En ik zal stellig al haar uitbun-
dige vreugde,u haar feest,v haar
nieuwe maanw en haar sabbat en
elk van haar feesttĳden doen op-
houden. 12 En ik wil haar wĳn-
stokx en haar vĳgenboom woest
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maken,a waarvan zĳ heeft ge-
zegd: „Ze zĳn een geschenk aan
mĳ, dat mĳn hartstochtelĳke min-
naars mĳ gegeven hebben”; en ik
wil ze maken als een woud,b en
het wild gedierte van het veld
zal ze stellig verslinden. 13 En
ik wil haar rekenschap vragenc

voor de dagen van de Ba
¨
alsbeel-

den,d waarvoor zĳ offerrook bleef
brengen,e toen zĳ zich bleef tooien
met haar ring en haar versierself

en haar hartstochtelĳke minnaars
achterna bleef lopen,g en m

´
ı
´
j ver-

gat zĳ’,h is de uitspraak van Je-
hovah.

14 ’Daarom, zie, ik overreed
haar, en ik wil haar de wilder-
nis in doen gaan,i en ik wil tot
haar hart spreken.j 15 En ik wil
haar van die tĳd af haar wĳn-
gaarden geven,k en de laagvlak-
te van _Achorl als een toegang tot
de hoop; en zĳ zal daar stellig
antwoorden als in de dagen van
haar jeugdm en als op de dag dat
zĳ uit het land Eg _ypte optrok.n

16 En het moet op die dag ge-
schieden’, is de uitspraak van Je-
hovah, ’dat gĳ [mĳ] Mĳn echtge-
noot zult noemen, en gĳ zult mĳ
niet langer Mĳn eigenaar noe-
men.’o

17 ’En ik wil de namen van de
Ba

¨
alsbeelden uit haar mond ver-

wĳderen,p en zĳ zullen niet lan-
ger bĳ hun naam gedacht wor-
den.q 18 En voor hen zal ik op
die dag stellig een verbond sluiten
in verband met het wild gedierte
van het veldr en met het vliegende
schepsel des hemels en het krui-
pend gedierte van de aardbodem,
en de boog en het zwaard en oor-
log zal ik uit het land verbreken,s

en ik wil hen in zekerheid doen
neerliggen.t 19 En ik wil u voor
onbepaalde tĳd aan mĳ verloven,u

en ik wil u aan mĳ verloven in
rechtvaardigheid en in gerechtig-
heid en in liefderĳke goedheid en
in barmhartigheden.v 20 En ik
wil u aan mĳ verloven in getrouw-
heid; en gĳ zult Jehovah stellig
kennen.’w

21 ’En het moet op die dag ge-
schieden dat ik zal antwoorden,’
is de uitspraak van Jehovah, ’ik
zal de hemel antwoorden en die,
van zĳn kant, zal de aarde ant-
woorden;a 22 en de aarde zal
van haar kant het koren en de
zoete wĳn en de olie antwoor-
den;b en die zullen, van hun kant,
J _izre

¨
el [„God zal zaaien”] ant-

woorden.c 23 En ik zal haar stel-
lig voor mĳ zaaien in de aarde,d

en ik wil barmhartigheid betonen
aan haar die geen barmhartigheid
werd betoond,e en ik wil tot hen
die niet mĳnvolk zĳn, zeggen: „Gĳ
zĳt mĳn volk”;f en zĳ zullen van
hun kant zeggen: „[Gĳ zĳt] mĳn
God.” ’ ”g

3 En Jehovah zei vervolgens
tot mĳ: „Ga nogmaals, bemin

een vrouw die door een metge-
zel wordt bemindh en overspel
pleegt, zoals in het geval van Je-
hovah’s liefde voor de zonen van

_Isra
¨
eli terwĳl zĳ zich tot andere

godenwendenj en liefhebbers zĳn
van rozĳnenkoeken.”k

2 Toen kocht ik mĳ haar voor
vĳftien zilver[stukken]l en een ho-
mer-maat gerst en een halve ho-
mer gerst. 3 Daarop zei ik tot
haar: „Vele dagen zult gĳ als de
mĳne wonen.m Gĳ moogt geen
hoererĳ bedrĳven,n en gĳ moogt
geen [andere] man gaan toebeho-
ren;o en ook ik wil voor u zĳn.”

4 Het is omdat de zonen van

_Isra
¨
el vele dagen zonder koningp

en zonder vorst en zonder slacht-
offerq en zonder zuil en zonder
efodr en terafims zullen wonen.
5 Daarna zullen de zonen van _Is-
ra

¨
el terugkeren en stellig Jeho-

vah, hun God, en D _avid, hun ko-
ning,t zoeken;u en zĳ zullen stellig
sidderend tot Jehovah en tot zĳn
goedheid komen,v in het laatst der
dagen.w
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4 Hoort het woord van Jehovah,
o zonen van _Isra

¨
el, want Je-

hovah heeft een rechtsgeding met
de bewoners van het land,a want
er is geen waarheidb noch liefde-
rĳke goedheid noch kennis van
God in het land.c 2 Het uitspre-
ken van vervloekingend en beoefe-
nen van bedroge en moordenf en
steleng en overspel plegen,h d

´
at is

losgebroken, en daden van bloed-
vergieting hebben aan andere da-
den van bloedvergieting geraakt.i

3 Daarom zal het land in rouw
gedompeld zĳnj en een ieder die
erin woont, zal moeten wegkwĳ-
nen met het wild gedierte van het
veld en met het vliegende schep-
sel des hemels, en ook de vissen
der zee zelf zullen vergaderd wor-
den [in de dood].k

4 „Laat echter geen man twis-
ten,l en laat ook geen man te-
rechtwĳzen, daar uw volk is als
degenen die met een priester twis-
ten.m 5 En gĳ zult stellig strui-
kelen bĳ dag,n en zelfs een pro-
feet moet met u struikelen, als
bĳ nacht.o En ik wil uw moe-
der tot zwĳgen brengen.p 6 Mĳn
volk zal stellig tot zwĳgen wor-
den gebracht, omdat er geen ken-
nis is.q Omdat gĳzelf de k

´
ennis

hebt verworpen,r zal ik ook u
verwerpen, zodat gĳ mĳ niet als
priester dient;s en [omdat] gĳ de
wet van uw God blĳft vergeten,t

zal ik, ja ik, uw zonen vergeten.u

7 Naar gelang van demenigte van
hen, zo hebben zĳ tegen mĳ ge-
zondigd.v Mĳn eigen heerlĳkheid
hebben zĳ verruild voor louter on-
eer.w 8 De zonde van mĳn volk
blĳven zĳ verslinden, en naar hun
dwaling blĳven zĳ hun ziel op-
heffen.x

9 En het zal voor het volk net
zo moeten worden als voor de
priester;y en ik zal hun stellig
rekenschap vragen van hun we-
gen;z en hun handelingen zal ik op
hen doen terugkomen.a 10 En
zĳ zullen werkelĳk eten, maar zul-
len niet verzadigd raken.b Zĳ zul-
len werkelĳk [vrouwen] als hoe-

ren behandelen; maar zĳ zullen
niet [in aantal] toenemen,a omdat
zĳ hebben nagelaten aandacht
te schenken aan Jehovah zelf.b

11 Hoererĳ enwĳn en zoete wĳn
zĳn het die de goede beweegre-
den wegnemen.c 12 Bĳ hun hou-
tend [afgod] blĳft mĳn eigen volk
navraag doene en hun eigen staf
blĳft hen inlichten; want juist de
geest van hoererĳ heeft hen doen
afdwalen,f en door hoererĳ gaan
zĳ van onder hun God vandaan.g

13 Op de toppen van de bergen
brengen zĳ slachtoffersh en op de
heuvels brengen zĳ offerrook,i on-
der statige boom en storaxboom
en grote boom, omdat de schaduw
ervan goed is.j Daarom bedrĳven
UWdochters hoererĳ en plegenUW

eigen schoondochters overspel.

14 Ik zal geen rekenschap vra-
gen aan UW dochters, omdat zĳ
hoererĳ bedrĳven, en aan UW

schoondochters, omdat zĳ over-
spel plegen. Want wat de [man-
nen] betreft, met de hoeren zonde-
ren zĳ zich af,k en te zamen met
de vrouwelĳke tempelprostitueesl

brengen zĳ slachtoffers; en een
volk [dat] geen verstand heeft,m

zal vertreden worden. 15 Al be-
drĳft gĳ ook hoererĳ, o _Isra

¨
el,n

moge J _uda niet schuldig worden,o

en komt niet naar G _ilgal,p gaat
ook niet op naar Beth- _Aven,q noch
zweert ’Zo waar Jehovah leeft!’r

16 Want gelĳk een onhandelbare
koe is _Isra

¨
el onhandelbaar gewor-

den.s Zal nu Jehovah hen als een
jonge ram in een ruime plaats wei-
den? 17 _Efra

¨
ım is met afgoden

verbonden.t Laat hem aan zich-
zelf over!u 18 Daar hun tarwe-
bier op is,v hebben zĳ [de vrouw]
beslist als een hoer behandeld.w

Haar beschermersx hebben be-
slist oneer bemind.y 19 Een
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wind heeft haar in zĳn vleugels
gewikkeld.a En zĳ zullen zich
schamen over hun slachtoffers.”b

5 „Hoort dit, o priesters,c en
schenkt aandacht, o huis van

_Isra
¨
el, en GIJ, o huis van de ko-

ning,d leent het oor, want ulieden
gaat het oordeel aan; want eenval-
strike zĳt GIJ geworden voor M _iz-
pa en als een net uitgespreid over
de T _abor.f 2 En in slachtwerk
zĳn de afvalligen diep verzon-
ken,g en ik was een vermaning
voor hen allen.h 3 Ik persoon-
lĳk heb _Efra

¨
ımi gekend, en _Isra

¨
el

zelf is niet voor mĳ verborgen ge-
weest.j Want nu, o _Efra

¨
ım, hebt

gĳ [vrouwen] als hoeren behan-
deld;k _Isra

¨
el heeft zich veront-

reinigd.l 4 Hun handelingen la-
ten een terugkeer tot hun God
niet toe,m omdat er een geest van
hoererĳn in hun midden is; en
Jehovah zelf hebben zĳ niet er-
kend.o 5 En de trots van _Isra

¨
el

heeft in zĳn gezicht getuigd;p en
_Isra

¨
el en _Efra

¨
ım zelf worden tot

struikelen gebracht in hun dwa-
ling.q Ook J _uda is met hen ge-
struikeld.r 6 Met hun kleinvee
en met hun rundvee gingen zĳ
voorts en zochten Jehovah, maar
zĳ konden [hem] niet vinden.s Hĳ
had zich van hen teruggetrok-
ken. 7 Jegens Jehovah zelf heb-
ben zĳ trouweloos gehandeld,t

want van vreemde zonen zĳn
zĳ vader geworden.u Nu zal een
maand hen met hun delen ver-
slinden.v

8 Blaast een hoornw in G _ibea,x

een trompet in R _ama! Heft een
strĳdkreet aan te Beth- _Aveny

— achter u, o B _enjamin!z 9 O
_Efra

¨
ım, louter een voorwerp van

ontzetting zult gĳ worden op
de dag der bestraffing.a Onder
de stammen van _Isra

¨
el heb ik

betrouwbare woorden bekend-
gemaakt.b 10 De vorsten van
J _uda zĳn geworden net als de-
genen die een grens verleggen.c

Over hen zal ik mĳn verbolgen-
heid uitstorten, net als water.
11 _Efra

¨
ım is onderdrukt, verbrĳ-

zeld in gerechtigheid,d want hĳ

had het op zich genomen zĳn te-
genstander achterna te lopen.a

12 En ik was voor _Efra
¨
ım gelĳk

demotb envoor het huis van J _uda
net als verrotting.

13 En _Efra
¨
ım zag ten slotte

zĳn ziekte en J _uda zĳn zweer.c

En _Efra
¨
ım ging toen naar As-

s _yri
¨
ed en zond [boden] naar een

groot koning.e Maar zelfs die was
niet in staat ulieden genezing
te schenken,f en hĳ kon van U

geen zweer wegnemen met enig
geneesmiddel.g 14 Want ik zal
voor _Efra

¨
ım als een jonge leeuw

zĳnh en voor het huis van J _uda
als een jonge leeuw met manen.
Ik, ikzelf zal in stukken scheu-
ren en ik zal heengaan [en] weg-
voeren, en er zal geen bevrĳder
zĳn.i 15 Ik zal heengaan, ik wil
naar mĳn plaats terugkeren tot-
dat zĳ hun schuld dragen;j en
zĳ zullen stellig mĳn aangezicht
zoeken.k Wanneer zĳ erg in be-
nauwdheid verkeren,l zullen zĳ
mĳ zoeken.”m

6 „Komt en laten wĳ toch terug-
keren tot Jehovah,n want hĳ-

zelf heeft in stukken gescheurdo

maar hĳ zal ons genezen.p Hĳ
bleef slaan, maar hĳ zal ons ver-
binden.q 2 Hĳ zal ons levend ma-
ken na twee dagen.r Op de derde
dag zal hĳ ons doen opstaan, en
wĳ zullen voor zĳn aangezicht le-
ven.s 3 En wĳ zullen stellig ken-
nen, wĳ zullen er stellig op uit zĳn
Jehovah te kennen.t Gelĳk de da-
geraadu is zĳn te voorschĳn tre-
den stevig bevestigd.v En hĳ zal
tot ons komen gelĳk een stortre-
gen;w gelĳkeen lenteregen die [de]
aarde drenkt.”x

4 „Wat zal ik u doen, o _Efra
¨
ım?

Wat zal ik u doen, o J _uda,y wan-
neer de liefderĳke goedheid van
ulieden als de morgenwolken is
en als de dauw die vroeg heen-
gaat? 5 Daarom zal ik [hen]
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moeten [neer]houwen door de
profeten;a ik zal hen moeten do-
den door de woorden van mĳn
mond.b En de oordelen over u zul-
len zĳn als het licht dat te voor-
schĳn komt.c 6 Want in liefde-
rĳke goedheid heb ik behagen
geschept,d en niet in slachtoffer;e

en in de kennis van God meer dan
involledige brandoffers.f 7 Maar
zĳzelf hebben, gelĳk de aardse
mens, [het] verbond overtreden.g

Daar hebben zĳ trouweloos je-
gens mĳ gehandeld.h 8 G _ileadi

is een stad van beoefenaars van
wat schadelĳk is; hun voetspo-
ren zĳn bloed.j 9 En zoals men
op een man loert,k [zo bestaat] de
gemeenschap van priesters [uit]
roversbenden.l Aan de kant van
de weg moorden zĳ te S _ichem,m

omdat zĳ niets dan losbandig-
heid beoefend hebben.n 10 In
het huis van _Isra

¨
el heb ik iets af-

schuwelĳks gezien.o Daar is hoe-
rerĳ van de zĳde van _Efra

¨
ım.p

_Isra
¨
el heeft zich verontreinigd.q

11 Bovendien, o J _uda, is voor u
een oogst vastgesteld, wanneer
ik de gevangenen van mĳn volk
doe terugkeren.”r

7 „In de tĳd dat ik _Isra
¨
el ge-

nezing zou willen brengen,s

wordt de dwaling van _Efra
¨
ım ook

werkelĳk blootgelegd,t alsook de
slechtheden van Sam _aria;u want
zĳ hebben bedrog beoefend,v en
een dief zelf komt binnen; een ro-
versbende slaat buiten werke-
lĳk haar slag.w 2 En zĳ zeggen
niet tot hun eigen hartx dat ik al
hun slechtheid stellig zal geden-
ken.y Nu hebben hun handelingen
hen omringd.z Voor mĳn aange-
zicht zĳn ze ten slotte gekomen.a

3 Met hun slechtheid verheugen
zĳ [de] koning en met hun bedrie-
gerĳen vorsten.b 4 Zĳ allen zĳn
overspelers,c als een oven, aange-
stoken door een bakker, [die] op-
houdt met oppoken na het kneden
van het deeg totdat het doorzuurd
is. 5 Op de dag van onze ko-
ning hebben vorsten zich ziek

gemaakta — er is woede vanwe-
ge de wĳn.b Hĳ heeft zĳn hand
uitgestrekt samen met spotters.
6 Want zĳ hebbenhunhart nader-
bĳ gebracht als tot een oven;c het
brandt binnen in hen.d De gehele
nacht slaapt hun bakker; ’s mor-
gens brandt [de oven] als met een
vlammend vuur.e 7 Zĳ worden
heet, zĳ allen, gelĳk de oven, en zĳ
verslindenwerkelĳk hun rechters.
Hun eigen koningen zĳn allen ge-
vallen;f niemand onder hen roept
tot mĳ.g

8 Wat _Efra
¨
ım betreft, onder de

volken mengt hĳ zich persoon-
lĳk.h _Efra

¨
ım zelf is een ronde koek

geworden die niet op de ande-
re kant gekeerd is.i 9 Vreemden
hebben zĳn kracht verteerd,j en
hĳzelf is [het] niet te weten geko-
men.k Ook zĳn zelfs de grĳze ha-
ren wit op hem geworden, maar
hĳzelf is [het] niet te weten ge-
komen. 10 En de trots van _Is-
ra

¨
el heeft in zĳn gezicht getuigd,l

en zĳ zĳn niet teruggekeerd tot
Jehovah, hun God,m noch hebben
zĳ hem wegens dit alles gezocht.n

11 En _Efra
¨
ım blĳkt als een on-

nozele duifo zonder hart te zĳn.p

Naar Eg _ypte hebben zĳ geroe-
pen;q naar Ass _yri

¨
e zĳn zĳ gegaan.r

12 Waarheen zĳ ook gaan, ik
zal mĳn net over hen uitsprei-
den.s Als vliegende schepselen
des hemels zal ik hen neerha-
len.t Ik zal hen streng onderrich-
ten overeenkomstig het bericht
aan hun vergadering.u 13 Wee
hun,v want zĳ zĳn van mĳ wegge-
vlucht!w Gewelddadige plundering
over hen, want zĳ hebben overtre-
dingen tegen mĳ begaan! En ikzelf
ging ertoe over hen te verlossen,x

maar z
´
ı
´
j hebben leugens gespro-

ken, ja, tegen mĳ.y 14 En zĳ rie-
pen niet tot mĳ om hulp met hun
hart,z hoewel zĳ bleven jammeren
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op hun bed. Wegens hun koren en
zoete wĳn bleven zĳ rondhangen;a

zĳ bleven zich tegen mĳ keren.b

15 En ik, van mĳn kant, onder-
richtte streng;c ik sterkte hun ar-
men,d maar tegen mĳ bleven zĳ
kwaad beramen.e 16 En zĳ keer-
den voorts terug, niet tot iets ho-
gers;f zĳ waren geworden als een
slappe boog.g Door het zwaard
zullen hun vorsten vallen wegens
de openlĳke veroordeling van hun
tong.h Dit zal hun bespotting zĳn
in het land Eg _ypte.”i

8 „Aan uw mond — een hoorn!j

[Iemand komt] als een arendk

tegen het huis van Jehovah, om-
dat zĳ mĳn verbond hebben over-
treden,l en tegen mĳn wet heb-
ben zĳ overtredingen begaan.m

2 Tot mĳ blĳven zĳ luid roepen:
’O mĳn God, wĳ, _Isra

¨
el, hebben u

gekend.’n

3 _Isra
¨
el heeft het goede versto-

ten.o Laat iemand die een vĳand
is, hem achtervolgen.p 4 Zĳzelf
hebben koningen aangesteld,q

maar niet vanwege mĳ. Zĳ heb-
ben vorsten aangesteld, maar ik
wist [het] niet. Met hun zilver
en hun goud hebben zĳ zich af-
goden gemaakt,r opdat zĳ wor-
den afgesneden.s 5 Uw kalf is
verstoten,t o Sam _aria. Mĳn toorn
is tegen hen ontbrand.u Hoe lang
zullen zĳ niet tot onschuld in
staat zĳn?v 6 Want uit _Isra

¨
el

was zelfs dit.w Louter een hand-
werksman heeft het gemaakt,x

en het is niet God; want het kalf
van Sam _aria zal tot louter splin-
ters worden.y

7 Want wind blĳven zĳ zaaien,
en een stormwind zullen zĳ oog-
sten.z Niets heeft staand koren.a

Geen uitspruitsel brengt meel
voort.b Mocht iets [het] misschien
voortbrengen, dan zullen vr

´
e

´
em-

den het opslokken.c

8 _Isra
¨
el moet verzwolgen wor-

den.d Nu moeten zĳ onder de
nati

¨
ene worden als een vat waar-

in men geen behagen heeft.f

9 Want zĳzelf zĳn opgetrokken
naar Ass _yri

¨
e,g als een aan zich-

zelf overgelaten zebra.h In _Efra
¨
ıms

geval hebben zĳ minnaars ge-
huurd.a 10 Ook zal ik, hoewel
zĳ [hen] onder de nati

¨
en blĳven

huren,b hen nu bĳeenbrengen; en
zĳ zullen een korte tĳd in hevige
pĳnen zĳnc wegens de last van
koning [en] vorsten.

11 Want _Efra
¨
ım heeft altaren

vermenigvuldigd ten einde te zon-
digen.d Hĳ heeft altaren verkre-
gen ten einde te zondigen.e 12 Ik
schreef voorts voor hem vele din-
gen van mĳn wet;f net als iets
vreemds zĳn ze geacht.g 13 Als
mĳn slachtoffergaven bleven zĳ
vlees offeren,h en zĳ bleven datge-
ne eten waarin Jehovah zelf geen
welgevallen had.i Nu zal hĳ hun
dwaling gedenken en rekenschap
vragen van hun zonden.j Naar
Eg _ypte keerden zĳ voorts zelf
terug.k 14 En _Isra

¨
el ging zĳn

Maker vergetenl en tempels bou-
wen;m en J _uda, van zĳn kant, ver-
menigvuldigde versterkte steden.n

En ik zal stellig vuur in zĳn steden
zenden enhet moet dewoontorens
van [elk] daarvan verslinden.”o

9 „Verheug u niet, o _Isra
¨
el.p Han-

del niet blĳ gelĳk de volken.q

Want door hoererĳ hebt gĳ de
zĳde van uw God verlaten.r Gĳ
hebt gaven van hoerenloon be-
mind op alle dorsvloeren van ko-
ren.s 2 Dorsvloer en wĳnpers
voeden hen niet,t en de zoete wĳn
zelf blĳkt voor haar teleurstel-
lend te zĳn.u 3 Zĳ zullen niet in
het land van Jehovah blĳven wo-
nenv en _Efra

¨
ım moet naar Eg _ypte

terugkeren,w en in Ass _yri
¨
e zullen

zĳ eten wat onrein is.x 4 Zĳ zul-
len geenwĳnvoor Jehovah blĳven
uitgieten.y En hun slachtoffers
zullen hem niet aangenaam zĳn;z

ze zĳn voor hen als het brood van
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rouwtĳden;a allen die het eten,
zullen zich verontreinigen. Want
hun brood is voor hun eigen ziel;
het zal niet in het huis van Je-
hovah komen.b 5 Wat zult gĳlie-
den doen op de dag van samen-
komst en op de dag van het feest
van Jehovah?c 6 Want ziet! zĳ
zullen moeten gaan vanwege de
gewelddadige plundering.d Eg _yp-
te zelf zal hen bĳeenbrengen;e

M _emphis,f van zĳn kant, zal hen
begraven. Wat hun begeerlĳke
dingen van zilver betreft, netels
zelf zullen ze in bezit nemen;g

doornachtige struiken zullen in
hun tenten zĳn.h

7 De dagen dat er aandacht
wordt geschonken, moeten ko-
men;i de dagen van de verschul-
digde betaling moeten komen.j Die
van _Isra

¨
el zullen [het] weten.k

De profeet zal verdwaasd zĳn,l

de man van ge
¨
ınspireerde uiting

zal waanzinnig worden wegens de
overvloed van uw dwaling,m ter-
wĳl zelfs de vĳandige gezindheid
overvloedig is.”

8 De wachtern van _Efra
¨
ım was

met mĳn God.o Wat een profeetp

aangaat, het klapnet van een vo-
gelvanger is op al zĳn wegen;q er
is een vĳandige gezindheid in het
huis van zĳn God. 9 Zĳ zĳn diep
verzonken in het brengen van ver-
derf,r zoals in de dagen van G _ibea.s

Hĳ zal hun dwaling gedenken;t hĳ
zal aandacht schenken aan hun
zonden.

10 „Als druiven in de wilder-
nis vond ik _Isra

¨
el.u Als de vroege

vĳg aan een vĳgenboom in zĳn
begin[stadium] zag ik UW voor-
vaders.v Zĳzelf gingen naar B _a

¨
al

van P _eor,w en zĳ droegen zich
voorts op aan het schandelĳke
ding,x en zĳ werden toen even
walgelĳk als [het voorwerp van]
hun liefde.y 11 Wat _Efra

¨
ım be-

treft, als een vliegend schepsel
vliegt hun heerlĳkheid weg,z zo-
dat er geen geboorte is en geen
[zwangere] buik en geen ontvan-
genis.a 12 Want hoewel zĳ hun
zonen grootbrengen, zal ik hen
ook stellig van kinderen bero-

ven, zodat er geen mens zal zĳn;a

want — wee ook hun wanneer ik
mĳ van hen afkeer!b 13 _Efra

¨
ım,

dat ik heb gezien als T_yrus ge-
plant in een weidegrond,c ja,
_Efra

¨
ım is ertoe bestemd zĳn zo-

nenuit te brengen tot iemand die
d

´
o

´
odt.”d

14 Geef hun, o Jehovah, wat
gĳ dient te geven.e Geef hun een
schoot die miskramen geeftf en
verschrompelde borsten.

15 „Al hun slechtheid was in
G _ilgal,g want daar moest ik hen
haten.h Wegens de boosheid van
hun handelingen zal ik hen uit
mĳn eigen huis verdrĳven.i Ik wil
hen niet langer liefhebben.j Al hun
vorsten handelen eigenzinnig.k

16 _Efra
¨
ım moet worden neerge-

slagen.l Zelfs hunwortel moet ver-
dorren.m Geen vrucht zullen zĳ
voortbrengen.n Ja, ingeval zĳ ba-
ren, zal ik stellig zelfs de begeer-
lĳke [vruchten] van hun buik ter
dood brengen.”o

17 Mĳn Godp zal hen verwer-
pen, want zĳ hebben niet naar
hem geluisterd,q en zĳ zullen
vluchtelingen onder de nati

¨
en

worden.r

10 „ _Isra
¨
el is een verwilderen-

de wĳnstok.s Vrucht blĳft
hĳ voor zich voortbrengen.t Naar
gelang van de overvloed van zĳn
vrucht heeft hĳ [zĳn] altaren ver-
menigvuldigd.u Naar gelang van
de goedheid van zĳn land richt-
ten zĳ goede zuilen op.v 2 Hun
hart is huichelachtig geworden;w

nu zullen zĳ schuldig bevonden
worden.

Er is er een die hun altaren
zal breken; hĳ zal hun zuilen ge-
welddadig plunderen.x 3 Want
nu zullen zĳ zeggen: ’Wĳ hebben
geen koning,y want wĳ hebben
Jehovah niet gevreesd. Enwat de
koning betreft, wat zal hĳ voor
ons doen?’
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4 Zĳ sprekenwoorden, doordat
zĳ valse eden afleggen,a een ver-
bond sluiten;b en het oordeel is
uitgesproten als een giftige plant
in de voren van het open veld.c

5 Om het [afgods]kalf van Beth-
_Avend zullen de inwoners van
Sam _aria bevreesd worden; want
daarover zal zĳnvolk stellig treu-
ren, evenals zĳn priesters van bui-
tenlandse goden, [die] er blĳ om
plachten te zĳn wegens zĳn heer-
lĳkheid, want die zal van hem
weg in ballingschap zĳn gegaan.e

6 Ook zelf wordt het door iemand
naar Ass

´
yri

¨
e gebracht als een ge-

schenk voor een groot koning.f

Schande zal _Efra
¨
ım op zich laden,g

en _Isra
¨
el zal zich schamen over

zĳn raad.h 7 Sam _aria [en] haar
koning zullen stellig tot zwĳgen
worden gebracht,i als een afge-
knapte twĳg op het oppervlak van
wateren. 8 En de hoge plaatsen
van [Beth-] _Aven,j de zonde van _Is-
ra

¨
el,k zullen werkelĳk worden ver-

delgd. Ja, doorns en distelsl zullen
opschieten op hun altaren.m En
men zal in feite tot de bergen zeg-
gen: ’Bedekt ons!’, en tot de heu-
vels: ’Valt op ons!’n

9 Sinds de dagen van G _ibeao

hebt gĳ gezondigd,p o _Isra
¨
el. Daar

zĳn zĳ blĳven staan. Te G _ibea
haalde de oorlog tegen de zonen
der onrechtvaardigheid hen niet
in.q 10 Wanneer het mĳn hevige
verlangen is, zal ik hen ook streng
onderrichten.r En tegen hen zul-
len stellig volken vergaderd wor-
den, wanneer zĳ aan hun twee
dwalingen gespannen worden.s

11 En _Efra
¨
ım was een afgerich-

te vaars die ervanhield te dorsen;t

en ik, van mĳn kant, kwam over
haar mooie hals. Ik laat [iemand]
_Efra

¨
ım berĳden.u J _uda ploegt;v

J _akob egtw voor hem. 12 Zaait
voor UZELF in rechtvaardigheid;x

oogst in overeenstemming met
liefderĳke goedheid.y Bewerkt
voor UZELF bebouwbaar land,z

wanneer er tĳd is om Jehovah
te zoeken totdat hĳ komta en U

onderricht geeft in rechtvaardig-
heid.b

13 Gĳlieden hebt goddeloos-
heid geploegd.a Onrechtvaardig-
heid hebt GIJ geoogst.b GIJ hebt
de vrucht van bedrog gegeten,c

want gĳ hebt op uw weg ver-
trouwd,d op de menigte van uw
sterken.e 14 En er is een ge-
druis opgegaan onder uw volk,f

en uw eigen versterkte steden
zullen alle gewelddadig geplun-
derdworden,g zoals bĳ de geweld-
dadige plundering van het huis
van _Arbel door S _alman op de dag
van de strĳd, [toen] zelfs een moe-
der aan de zĳde van [haar] eigen
zonen verpletterd werd.h 15 Al-
dus zal men ulieden stellig doen,
o B _ethel, wegens UW uitermate
grote slechtheid.i In de dageraad
zal de koning van _Isra

¨
el beslist

tot zwĳgen gebracht moeten wor-
den.”j

11 „Toen _Isra
¨
el een knaap was,

toen had ik hem lief,k en uit
Eg _ypte heb ik mĳn zoon geroe-
pen.l

2 Zĳ riepen hen.m In diezelf-
de mate gingen zĳ van voor hun
aangezicht weg.n Aan de Ba

¨
als-

beelden gingen zĳ slachtoffers
brengen,o en voor de gehouwen
beelden gingen zĳ offerrook bren-
gen.p 3 Maar wat mĳ betreft, ik
leerde _Efra

¨
ım lopen,q nam hen

op [mĳn] armen;r en zĳ erken-
den niet dat ik hen had gene-
zen.s 4 Met de touwen van de
aardse mens bleef ik hen trekken,
met de koorden der liefde,t zodat
ik hun werd als degenen die een
juk van hun kaken aflichten,u en
met zachtheid bracht ik [elk]een
voedsel.v 5 Hĳ zal niet naar het
land Eg _ypte terugkeren, maar As-
s _yri

¨
e zal zĳn koning zĳn,w omdat

zĳ geweigerd hebben terug te ke-
ren.x 6 En een zwaard zal stellig
rondwaren in zĳn stedeny en een
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eind maken aan zĳn grendels en
verslindena vanwege hun raad-
slagen.b 7 En mĳnvolk neigt tot
ontrouw jegens mĳ.c En naar om-
hoog roepen zĳ het; volstrekt nie-
mandverheft zich ookmaar enigs-
zins.

8 Hoe kan ik u opgeven,
o _Efra

¨
ım?d [Hoe] kan ik u overleve-

ren, o _Isra
¨
el?e Hoe kan ik u ma-

ken als _Adma?f [Hoe] kan ik u ge-
lĳkstellen met Z _ebo

¨
ım?g Mĳn hart

is in mĳ veranderd;h terzelfder
tĳd is al mĳn mededogen ont-
vlamd. 9 Ik zal geen uiting ge-
ven aan mĳn brandende toorn.i Ik
zal _Efra

¨
ım niet weer verderven,j

want ik ben Godk en geen mens,
de Heilige in uw midden;l en ik
zal niet in opwinding geraken.
10 Achter Jehovah zullen zĳ aan
gaan.m Als een leeuw zal hĳ brul-
len;n want hĳzelf zal brullen,o

en zonen zullen bevend uit het
westen komen.p 11 Als een vo-
gel zullen zĳ bevend uit Eg _ypte
komen,q en als een duif uit het
land Ass _yri

¨
e;r en ik zal hen stellig

in hun huizen doen wonen”, is de
uitspraak van Jehovah.s

12 „Met leugen heeft _Efra
¨
ım

mĳ omringd,t en met bedrog het
huis van _Isra

¨
el. Maar J _uda doolt

nog rond bĳ God,u en bĳ de Aller-
heiligste is hĳ betrouwbaar.”

12 „ _Efra
¨
ım voedt zich met

windv en jaagt de gehele
dag de oostenwind na.w Leugen
en gewelddadige plundering ver-
menigvuldigt hĳ.x En een ver-
bond met Ass _yri

¨
e sluiten zĳ,y en

olie wordt er naar Eg _ypte ge-
bracht.

2 En Jehovah heeft een rechts-
geding met J _uda,z ja, om J _akob
rekenschap te vragen overeen-
komstig zĳn wegen;a overeen-
komstig zĳn handelingen zal hĳ
hem vergelden.b 3 In de buik
greep hĳ zĳn broer bĳ de hiel,c

en met zĳn dynamische energie
streed hĳ met God.d 4 En hĳ
bleef strĳden met een engel en
kreeg ten slotte de overhand.e

Hĳ weende, om gunst voor zich
af te smeken.”a

Te B _ethel vond Hĳ hem ten slot-
te,b en daar ging Hĳ met ons spre-
ken.c 5 En Jehovah, de God der
legerscharen,d Jehovah is zĳn ge-
dachtenis.e

6 „En wat u betreft, tot uw God
dient gĳ terug te keren,f doordat
gĳ liefderĳke goedheidg en gerech-
tigheidh in acht neemt; en hoop
voortdurend op uw God.i 7 Wat
[de] handelaar aangaat, in zĳn
hand is de weegschaal van be-
drog;j afzetten heeft hĳ liefge-
had.k 8 En _Efra

¨
ım blĳft zeggen:

’Inderdaad, ik ben rĳk geworden;l

ik heb waardevolle dingen voor
mĳ gevonden.m Wat al mĳn moei-
zame arbeid betreft, zĳ zullen, van
mĳn kant, geen dwaling vinden
die zonde is.’n

9 Maar ik ben Jehovah, uw God,
van het land Eg _ypte af.o Toch zal
ik u in de tenten doenwonen zoals
in de dagen van een bestemde
tĳd. 10 En ik sprak tot de pro-
feten,p en visioenen vermenigvul-
digde ik zelf, en door de hand van
de profeten bleef ik gelĳkenissen
geven.q

11 Bĳ G _ilead heeft iets ma-
gisch,r ook onwaarheid,s plaats-
gevonden. In G _ilgal heeft men
zelfs stieren geofferd.t Boven-
dien zĳn hun altaren als steen-
hopen in de voren van het open
veld.u 12 En J _akob nam voorts
de wĳk naar het veld van S _yri

¨
e,v

en _Isra
¨
elw bleef dienen om een

vrouw,x en om een vrouw hoed-
de hĳ [schapen].y 13 En door
een profeet voerde Jehovah _Is-
ra

¨
el op uit Eg _ypte,z en door

een profeet werd hĳ gehoed.a

14 _Efra
¨
ım heeft krenking tot bit-

terheid veroorzaakt,b en zĳn da-
den van bloedvergieting laat hĳ
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op zichzelf [rusten],a en zĳn smaad
zal zĳn grote Meester hem vergel-
den.”b

13 „Wanneer _Efra
¨
ım sprak,

was er beving; hĳzelf stond
in hoog aanzien in _Isra

¨
el.c Maar hĳ

werd voorts schuldig met betrek-
king tot B _a

¨
ald en stierf.e 2 En

nu bedrĳven zĳ nog meer zonde
en maken zich een gegoten beeld
van hun zilver,f afgoden naar hun
eigen verstand,g het werk van
handwerkslieden, allemaal.h Daar-
tegen zeggen zĳ: ’Laten de offe-
raars die mensen zĳn, louter kal-
veren kussen.’i 3 Daarom zullen
zĳ worden als de morgenwolkenj

en als de dauw die vroeg ver-
dwĳnt; als kaf dat door een storm
van de dorsvloer wordt wegge-
blazenk en als rook uit het [dak]-
gat.

4 Maar ik ben Jehovah, uw God,
van het land Eg _ypte af,l en er
was geen God behalve mĳ die gĳ
placht te kennen; en er was geen
redder dan ik.m 5 Ikzelf ken-
de u in de wildernis,n in het land
van koortsen.o 6 Overeenkom-
stig hun weide geraakten zĳ ook
verzadigd.p Zĳ werden verzadigd
en hun hart ging zich verheffen.q

Daarom vergaten zĳ mĳ.r 7 En
ik zal hun worden als een jon-
ge leeuw.s Als een luipaard langs
[de] weg zal ik blĳven kĳken.t

8 Ik zal hen tegenkomen als een
berin die haar jongen kwĳt is,u en
ik zal het omhulsel van hun hart
vaneenrĳten. En ik zal hen daar
verslinden als een leeuw;v ja, een
wild dier van het veld zal hen aan
stukken scheuren.w 9 Het zal u
stellig in het verderf storten,x o _Is-
ra

¨
el, omdat het tegen mĳ was, te-

gen uw helper.y

10 Waar is dan uw koning, op-
dat hĳ u redde in al uw steden,z

en uw rechters, [betreffende] wie
gĳ hebt gezegd: ’Geef mĳ toch
een koning en vorsten’?a 11 Ik
ging ertoe over u een koning te
geven in mĳn toorn,b en ik zal
[hem] wegnemen in mĳn verbol-
genheid.c

12 De dwaling van _Efra
¨
ım is

samengebundeld, zĳn zonde is
als een schat weggelegd.a 13 De
wee

¨
envan een barende vrouw zul-

len over hem komen.b Hĳ is een
onwĳze zoon,c want te rechter tĳd
zal hĳ niet stilstaan bĳ het door-
breken van zonen [uit de moeder-
schoot].d

14 Uit de hand van Sje _o _ol zal
ik hen verlossen;e uit de dood zal
ik hen terughalen.f Waar zĳn uw
angels, o Dood?g Waar is uw ver-
nietigende kracht, o Sje _o _ol?h Ja,
mededogen zal voormĳn ogenver-
borgen zĳn.i

15 Ingeval hĳzelf als de zoon
van rietplanten van vruchtbaar-
heid blĳk zou geven,j zal een oos-
tenwind, de wind van Jehovah,
komen.k Uit een wildernis steekt
hĳ op, en hĳ zal zĳnwel opdrogen
en zĳn bron droogleggen.l Die zal
de schat van alle begeerlĳke voor-
werpen plunderen.m

16 Sam _aria zal schuldig gehou-
den worden,n want ze is werke-
lĳk weerspannig tegen haar God.o

Door het zwaard zullen zĳ vallen.p

Hun eigen kinderen zullen ver-
pletterdwordenq en hun zwangere
vrouwen, die zullen worden open-
gereten.”r

14 „Keer toch terug, o _Isra
¨
el,

tot Jehovah, uw God,s want
gĳ zĳt gestruikeld in uw dwaling.t

2 Neemt woorden met U en keert
terug tot Jehovah.u Zegt tot hem,
GIJ allen: ’Moogt gĳ dwaling ver-
geven;v en aanvaard wat goed is,
en wĳ willen als tegenprestatie de
jonge stieren van onze lippen offe-
ren.w 3 Ass _yri

¨
e zelf zal ons niet

redden.x Op paarden zullen wĳ
niet rĳden.y En niet meer zullen
wĳ tot het werk van onze han-
den zeggen: „O onze God!”, want
door uwordt eenvaderloze jongen
barmhartigheid betoond.’z
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cccdccc

1 Het woord van Jehovah dat
tot J _o

¨
el, de zoon van P _ethu

¨
el,

kwam:a

2 „Hoort dit, GIJ oudere man-
nen, en leent het oor, al GIJ be-
woners van het land.b Is dit in
UW dagen gebeurd, of zelfs in
de dagen van UW voorvaders?c

3 Brengt daarover verslag uit
aan UW eigen zonen, en UW zo-
nen aan hun zonen, en hun zo-
nen aan het volgende geslacht.d

4 Wat de rups overliet, heeft de
sprinkhaan opgegeten;e en wat
de sprinkhaan overliet, heeft de
kruipende, ongevleugelde sprink-
haan opgegeten; en wat de krui-
pende, ongevleugelde sprinkhaan
heeft overgelaten, heeft de kak-
kerlak opgegeten.f

5 Ontwaakt, GIJ dronkaards,g

en weent; en jammert,h al GIJ

wĳndrinkers, vanwege de zoete
wĳn,i want hĳ is van UW mond af-
gesneden.j 6 Want er is een na-
tie die is opgekomen over mĳn
land, machtig en zonder tal.k

Haar tanden zĳn leeuwentandenl

en ze heeft de kaken van een
leeuw. 7 Ze heeft mĳn wĳnstok
tot een voorwerp van ontzetting

gemaakta en mĳnvĳgenboom tot
een stomp.b Ze heeft hem beslist
ontschorst en weggeworpen.c De
ranken ervan zĳn wit gewor-
den. 8 Weeklaag, zoals een met
een zakd omgorde maagd [wee-
klaagt] om de eigenaar van haar
jeugd.

9 Graanoffere en drankofferf

zĳn afgesneden van het huis van
Jehovah; de priesters, de die-
nareng van Jehovah, hebben ge-
treurd.h 10 [Het] veld is geweld-
dadig geplunderd,i [de] grond is
gaan treuren;j want [het] koren
is gewelddadig geplunderd, [de]
nieuwe wĳn is verdroogd,k [de]
olie is verkwĳnd.l 11 Landbou-
wers hebben zich beschaamd ge-
voeld;m wĳngaardeniers hebben
gejammerd, vanwege de tarwe
en vanwege de gerst; want de
oogst van [het] veld is vergaan.n

12 De wĳnstok zelf heeft dor-
heid vertoond en zelfs de vĳgen-
boom is verwelkt. Wat [de] gra-
naatappelboom betreft, alsook
[de] palmboom en [de] appelboom,
alle bomen van het veld, ze zĳn

l De 28:40; m Jer 14:4; n Jes 17:11.
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4 Ik zal hun ontrouw gene-
zen.a Ik zal hen uit eigen vrĳe
wil liefhebben,b omdat mĳn toorn
zich van hem heeft afgewend.c

5 Ik zal voor _Isra
¨
el worden als de

dauw.d Hĳ zal bloeien als de le-
lie en zal zĳn wortels uitslaan als
de L _ibanon. 6 Zĳn loten zullen
uitlopen en zĳn waardigheid zal
worden als die van de olĳfboom,e

en zĳn geur zal zĳn als die van de
L _ibanon. 7 Zĳ zullen weer in
zĳn schaduw wonen.f Zĳ zullen
koren verbouwen en zullen uit-
botten als de wĳnstok.g Zĳn ge-
dachtenis zal zĳn als de wĳn van
de L _ibanon.

8 _Efra
¨
ım [zal zeggen]: ’Wat heb

ik nog langer met de afgoden te
maken?’a

Ikzelf zal stellig antwoord ge-
ven en ik zal naar hem blĳven
omzien.b Ik ben als een lommer-
rĳke jeneverboom.c Van mĳ moet
voor u vrucht worden gevon-
den.”

9 Wie is wĳs, dat hĳ deze din-
gen begrĳpt?d Beleidvol, dat hĳ
ze weet?e Want de wegen van Je-
hovah zĳn recht,f en het zĳn de
rechtvaardigen die ze zullen be-
wandelen;g maar de overtreders
zĳn het die erop zullen struike-
len.h
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verdord;a want [de] uitbundige
vreugde is beschaamdvandemen-
senzonen heengegaan.b

13 Omgordt U en slaat U op de
borst,c GIJ priesters. Jammert, GIJ

dienaren van [het] altaar.d Komt
binnen, brengt de nacht in een
zak door, GIJ dienaren van mĳn
God; want aan het huis van UW

God zĳn graanoffere en drank-
offer onthouden.f 14 Heiligt een
vastentĳd.g Roept een plechtige
vergadering bĳeen.h Vergadert
[de] oudere mannen, alle bewo-
ners van het land, tot het huis
van Jehovah, UW God,i en roept
luid tot Jehovah om hulp.j

15 Ach de dag;k want de dag
van Jehovah is nabĳ,l en als een
gewelddadige plundering van de
Almachtige zal hĳ komen! 16 Is
niet het voedsel zelf voor onze
eigen ogen afgesneden, van het
huis van onze God verheuging
en blĳdschap?m 17 Verdroog-
de vĳgen zĳn verschrompeld on-
der hun spaden. Voorraadschu-
ren zĳn verwoest. Graanschuren
zĳn omvergehaald,want [het] ko-
ren is verdord. 18 O hoe heeft
het huisdier gezucht! [Hoe] heb-
ben de kudden runderen in ver-
warring rondgedoold! Want er is
geen weide voor ze.n Ook zĳn
het de kudden schapen geweest
die schuld hebben moeten dra-
gen.

19 Tot u, o Jehovah, zal ik roe-
pen;o want het vuur zelf heeft
de weidegronden van [de] wilder-
nis verslonden, en een vlam zelf
heeft alle bomen van het veld
verteerd.p 20 Ook de dieren van
het veld blĳven naar u smachten,q

want de waterkanalen zĳn opge-
droogd,r en het vuur zelf heeft
de weidegronden van de wildernis
verslonden.”

2 „Blaast een hoorn in S _ion,s en
heft een strĳdkreet aant op

mĳn heilige berg.u Laten alle be-
woners van het land in beroe-
ring komen;v want de dag van Je-

hovah komt,a want hĳ is nabĳ!
2 Het is een dag van duisternis
en donkerheid,b een dag van wol-
ken en dikke donkerheid, gelĳk
licht van de dageraad uitgespreid
over de bergen.c

Er is een talrĳk en machtig
volk;d zĳns gelĳke is niet tot be-
staan gebracht sedert het on-
bepaalde verleden,e en na hen
zal er geen meer zĳn tot de ja-
ren van geslacht op geslacht.
3 V

´
o

´
or hen heeft een vuur ver-

slonden,f en achter hen verteert
een vlam.g Gelĳk de tuin van
_Eden is het land v

´
o

´
or hen;h maar

achter hen is een verlaten wil-
dernis, en er is ook gebleken dat
niets ervan ontkomt.

4 Hun aanblik is als de aanblik
van paarden, en als rĳpaarden,
zo blĳven zĳ rennen.i 5 Als met
het geluid van wagens op de top-
pen der bergen blĳven zĳ voort-
huppelen,j als met het geluid van
een vlammend vuur dat stoppels
verslindt.k Het is als een mach-
tig volk, in slagorde geschaard.l

6 Wegens hen zullen volken van
pĳn ineenkrimpen.m Wat alle ge-
zichten betreft, ze zullen stellig
een gloed [van opwinding] krĳ-
gen.n

7 Als sterke mannen rennen
zĳ.o Als krĳgslieden beklimmen
zĳ een muur. En zĳ gaan ieder
hun eigen wegen en zĳ verande-
ren hun paden niet.p 8 En zĳ
verdringen elkaar niet. Als een
fysiek sterke man op zĳn baan
blĳven zĳ gaan; en mochten som-
migen zelfs onder de werpsperen
vallen, de [anderen] verbreken de
baan niet.

9 De stad stormen zĳ binnen.
Op de muur rennen zĳ. Op de
huizen klimmen zĳ. Door de ven-
sters gaan zĳ naar binnen als de
dief. 10 Voor hen uit is [het]
land in beroering geraakt, [de]
hemel heeft geschud. De zon
en de maan zelf zĳn verduis-
terd gewordenq en zelfs de ster-
ren hebben hun glans ingetrok-
ken.r 11 En Jehovah zelf zal
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stellig voor zĳn krĳgsmachta uit
zĳn stem laten weerklinken,b

want zĳn kamp is zeer talrĳk.c

Want hĳ die zĳn woord ten uit-
voer brengt, is machtig; want
de dag van Jehovah is grootd en
zeer vrees inboezemend, en wie
kan zich daaronder staande hou-
den?”e

12 „En ook nu,” is de uitspraak
van Jehovah, „keert tot mĳ terug
met heel UW hartf en met vasteng

en met geween en met gewee-
klaag.h 13 En scheurt UW harti

en niet UW kleren;j en keert te-
rug tot Jehovah, UW God, want
hĳ is goedgunstig en barmhar-
tig,k langzaam tot toornl en over-
vloedig in liefderĳke goedheid,m

en hĳ zal stellig spĳt gevoelen
wegens de rampspoed.n 14 Wie
weet of hĳ zal terugkeren enwer-
kelĳk spĳt zal gevoeleno en daar-
na een zegen zal achterlaten,p een
graanoffer en een drankoffer voor
Jehovah, UW God?

15 Blaast een hoorn in S _ion.q

Heiligt een vastentĳd.r Roept
een plechtige vergadering bĳeen.s

16 Vergadert [het] volk. Heiligt
eenvergadering.t Brengt [de] oude
mannen bĳeen. Vergadert kinde-
ren en degenen die de borsten
zuigen.u Laat [de] bruidegom uit-
gaan uit zĳn binnenkamer en [de]
bruid uit haar bruidsvertrek.

17 Dat tussen de voorhal en
het altaarv de priesters, de diena-
ren van Jehovah, wenen en zeg-
gen: ’Gevoel toch deernis, o Je-
hovah, met uw volk, en maak
uw erfdeel niet tot een smaad,w

zodat nati
¨
en over hen heersen.

Waarom zou men onder de vol-
ken zeggen: „Waar is hun God?” ’x

18 En Jehovah zal voor zĳn land
ĳvereny en zal zĳn volk mede-
dogen betonen.z 19 En Jehovah
zal antwoorden en tot zĳn volk
zeggen: ’Ziet, ik zend U het koren
en de nieuwe wĳn en de olie, en
gĳlieden zult er stellig mee ver-
zadigd worden;a en ik zal U niet
meer tot een smaad onder de na-

ti
¨
en maken.a 20 En de noorder-

lingb zal ik ver vanU verwĳderen,
en ik zal hem werkelĳk verdrĳ-
ven naar een waterloos land en
een verlaten woestenĳ, met zĳn
gezicht naar de oostelĳke zeec en
zĳn achtergedeelte naar de wes-
telĳke zee.d En de stank van hem
zal stellig opstĳgen en de kwalĳk
riekende geur van hem zal blĳ-
ven opstĳgen;e want Hĳ zal wer-
kelĳk iets groots verrichten in
hetgeen Hĳ doet.’

21 Wees niet bevreesd, o grond.
Wees blĳ en verheug u; want Je-
hovah zal werkelĳk iets groots
verrichten in hetgeen Hĳ doet.f

22 Weest niet bevreesd, GIJ die-
ren van het open veld,g want de
weidegronden van [de] wilder-
nis zullen stellig groen worden.h

Want de boom zal werkelĳk zĳn
vrucht geven.i De vĳgenboom
en de wĳnstok moeten hun vita-
le kracht geven.j 23 En GIJ, zo-
nen van S _ion, weest blĳ en ver-
heugt U in Jehovah, UW God;k

want hĳ zal U stellig de herfstre-
gen in juiste mate geven,l en hĳ
zal op ulieden een stortregen
doen neerdalen, herfstregen en
lenteregen, zoals in het begin.m

24 En de dorsvloeren moeten
vol [gezuiverd] koren zĳn, en de
perskuipen moeten overvloeien
van nieuwewĳn en olie.n 25 En
ik wil Ude jaren vergoeden die de
sprinkhaan, de kruipende, onge-
vleugelde sprinkhaan en de kak-
kerlak en de rups hebben opgege-
ten, mĳn grote krĳgsmacht die ik
onder U heb gezonden.o 26 En
GIJ zult stellig eten, eten en ver-
zadigd worden,p en GIJ zult zeer
zeker de naam van Jehovah, UW

God, loven,q die zo wonderbaar
met U heeft gehandeld;r en mĳn
volk zal tot onbepaalde tĳd niet
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beschaamd staan.a 27 En gĳ-
lieden zult moeten weten dat ik
in het midden van _Isra

¨
el ben,b

en dat ik Jehovah, UW God, ben
en er geen ander is.c En mĳnvolk
zal tot onbepaalde tĳd niet be-
schaamd staan.

28 En daarna moet het geschie-
den dat ik mĳn geest zal uitstor-
tend op alle soorten van vlees,e en
UW zonen en UW dochtersf zullen
stellig profeteren. Wat UW oude
mannen betreft, dromen zullen zĳ
dromen. Wat UW jonge mannen
betreft, visioenen zullen zĳ zien.
29 En zelfs op de dienstknech-
ten en op de dienstmaagden zal
ik in die dagenmĳn geest uitstor-
ten.g

30 En ik wil wondertekenen ge-
ven in de hemelh en op de aar-
de, bloed en vuur en rookzuilen.i

31 De zon zelf zal in duisternis
worden veranderdj en de maan
in bloed,k v

´
o

´
or de komst van de

grote en vrees inboezemende dag
van Jehovah.l 32 En het moet
geschieden dat een ieder die de
naam van Jehovah aanroept, vei-
lig zal ontkomen;m want op de
berg S _ion en in Jer _uzalem zullen
de ontkomenen blĳken te zĳn,n

juist zoals Jehovah heeft gezegd,
en onder de overlevenden, die Je-
hovah roept.”o

3 „Want zie! in die dagen en in
die tĳd,p wanneer ik de ge-

vangenen van J _uda en Jer _uza-
lem zal terugbrengen,q 2 wil
ik ook alle nati

¨
en bĳeenbren-

genr en hen doen afdalen naar
de laagvlakte van J _osafat;s en
ik wil daar met hen in het ge-
richt treden wegens mĳn volk en
mĳn erfdeel _Isra

¨
el,t dat zĳ onder

de nati
¨
en hebben verstrooid; en

zĳ hebben mĳn eigen land ver-
deeld.u 3 En over mĳn volk ble-
ven zĳ het lot werpen;v en zĳ
plachten het mannelĳke kind
voor een prostituee te geven,w

en het vrouwelĳke kind verkoch-
ten zĳ voorwĳn, opdat zĳ konden
drinken.

4 En ook GIJ, oT_yrus en S _idona

en al GIJ streken van Filist _ea,b

wat hebt GIJ met mĳ te doen? Is
het de behandeling die GIJ mĳ bĳ
wĳze van vergelding geeft? En
indien GIJ mĳ een dergelĳke be-
handeling geeft, zal ik snel, spoe-
dig, UW behandeling op UW hoofd
doen terugvallen.c 5 Omdat gĳ-
lieden mĳn eigen zilver en mĳn
eigen goud hebt genomen,d en
GIJ mĳn eigen begeerlĳke goe-
de dingen in UW tempels hebt ge-
bracht;e 6 en GIJ de zonen van
J _uda en de zonen van Jer _uzalem
aan de zonen van de Griekenf

hebt verkocht,g met het doel hen
ver van hun eigen gebied te ver-
wĳderenh — 7 ziet, ik wek hen
op [om te komen] van de plaats
waarheen GIJ hen hebt verkocht,i

en ik wil UW behandeling op UW

eigen hoofd doen terugvallen.j

8 En ik wil UW zonen enUWdoch-
ters in de hand van de zonen van
J _uda verkopen,k en zĳ moeten
henverkopen aan demannenvan
Sch _eba,l aan een natie ver weg;m

want Jehovah zelf heeft [het] ge-
sproken.

9 Kondigt dit af onder de na-
ti

¨
en:n ’Heiligt de oorlog! Wekt de

sterke mannen op!o Laten zĳ na-
derbĳ komen! Laten zĳ optrekken,
al de krĳgslieden!p 10 Smeedt
UW ploegscharen tot zwaarden
en UW snoeimessenq tot lansen.
Wat de zwakke betreft, laat hĳ
zeggen: „Ik ben een sterke man.”r

11 Biedt hulp en komt, al GIJ na-
ti

¨
en van rondom,s en schaart U

bĳeen.’ ”t

Laat naar die plaats, o Jehovah,
uw sterken afdalen.u

12 „Laten de nati
¨
en zich opma-

ken en optrekken naar de laag-
vlakte van J _osafat;v want daar
zal ik zitten ten einde alle nati

¨
en

van rondom te oordelen.w
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cccdccc

1 De woorden van _Amos, die
zich onder de schapenfokkers

uit Tek _oaa bevond, welke hĳ ge-
schouwd heeft betreffende _Is-
ra

¨
elb in de dagen van Uzz _ia,c de

koning van J _uda, en in de da-
gen van Jer _obeam,d de zoon van
J _oas,e de koning van _Isra

¨
el, twee

jaar v
´
o

´
or de aardbeving.f 2 Hĳ

dan zei:

„Jehovah — uit S _ion zal hĳ
brullen,g en uit Jer _uzalem zal hĳ
zĳn stem laten weerklinken;h en
de weidegronden van de herders
moeten gaan treuren, en de top
van de K _armel moet verdorren.”i

3 „Dit heeft Jehovah gezegd:
’„Vanwege drie daden van op-
standigheid van Dam _askus,j en

vanwege vier, zal ik het niet af-
wenden, omdat zĳ G _ilead zelfs
met ĳzeren dorswerktuigen heb-
ben gedorst.a 4 En ik wil een
vuur zendenb tegen het huis van
H _aza

¨
el,c en het moet de woonto-

rens van Ben-H _adad verslinden.d

5 En ik wil de grendel van Da-
m _askuse verbreken en [de] inwo-
ner uit B _ikeath- _Aven afsnĳden,
en de houder van [de] scepter
uit Beth- _Eden; en het volk van
S _yri

¨
e zal als ballingen naar Kir

moeten gaan”,f heeft Jehovah ge-
zegd.’

6 Dit heeft Jehovah gezegd:
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13 Slaat er een sikkel in,a want
de oogst is rĳp geworden.b Komt,
daalt af, want [de] wĳnpers is
vol geworden.c De perskuipen
vloeien werkelĳk over; want hun
slechtheid is overvloedig gewor-
den.d 14 Menigten, menigten
zĳn in de laagvlakte der beslis-
sing,e want de dag van Jehovah
is nabĳ in de laagvlakte der be-
slissing.f 15 De zon en de maan
zelf zullen stellig verduisterd
worden en zelfs de sterren zul-
len werkelĳk hun glans intrek-
ken.g 16 En uit S _ion zal Jeho-
vah zelf brullen, en uit Jer _uzalem
zal hĳ zĳn stem laten weerklin-
ken.h En hemel en aarde zul-
len stellig schudden;i maar Jeho-
vah zal een toevlucht zĳn voor
zĳn volk,j en een vesting voor de
zonen van _Isra

¨
el.k 17 En gĳlie-

den zult moeten weten dat ik Je-
hovah, UW God, ben,l die verblĳf
houdt op S _ion,mĳn heilige berg.m

En Jer _uzalem moet een heilige
plaats worden;n enwat vreemden
betreft, zĳ zullen er niet meer
doortrekken.o

18 En het moet op die dag ge-
schieden dat de bergen zullen
druipen van zoete wĳn,a en zelfs
de heuvels zullen vloeien van
melk, en zelfs de stroombeddin-
gen van J _uda zullen alle vloeien
vanwater. Enuit het huis van Je-
hovah zal een bron uitgaan,b en
ze moet het stroomdal der Aca-
cia’s bevloeien.c 19 Wat Eg _yp-
te betreft, een verlaten woeste-
nĳ zal het worden;d en wat _Edom
aangaat, een wildernis van een
verlaten woestenĳ zal het wor-
den,e wegens de geweldpleging
tegenover de zonen van J _uda, in
wier land zĳ onschuldig bloed
hebben vergoten.f 20 Maar wat
J _uda betreft, tot onbepaalde tĳd
zal het bewoond worden,g en Je-
r _uzalem van geslacht tot ge-
slacht.h 21 En ik wil hun bloed
dat ik niet als onschuldig had
beschouwd, als onschuldig be-
schouwen;i en Jehovah zal ver-
blĳf houden in S _ion.”j
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’„Vanwege drie daden van opstan-
digheid van G _aza,a en vanwege
vier, zal ik het niet afwenden,
omdat zĳ een complete ballingen-
schaar in ballingschap hebben ge-
voerdb om [die] aan _Edom over te
leveren.c 7 En ik wil een vuur
zenden tegen de muur van G _aza,d

en het moet haar woontorens ver-
slinden. 8 En ik wil [de] inwoner
uit _Asdod afsnĳden,e en de hou-
der van [de] scepter uit _Askelon;f

en ik wil mĳn hand doen terugke-
reng op _Ekron,h en de overgebleve-
nen van de Filistĳnen moeten ver-
gaan”,i heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd.’

9 Dit heeft Jehovah gezegd:
’Vanwege drie daden van opstan-
digheid van T_yrus,j en vanwege
vier, zal ik het niet afwenden,
omdat zĳ een complete ballingen-
schaar aan _Edom hebben uitgele-
verd, en [omdat] zĳ aan het ver-
bond van broeders niet hebben
gedacht.k 10 En ik wil een vuur
zenden op de muur van T_yrus, en
het moet haarwoontorens verslin-
den.’l

11 Dit heeft Jehovah gezegd:
’Vanwege drie daden van opstan-
digheid van _Edom,m en vanwe-
ge vier, zal ik het niet afwenden,
omdat hĳ zĳn eigen broeder met
het zwaard heeft achtervolgdn

en hĳ zĳn [eigen] hoedanigheden
van barmhartigheid heeft verdor-
ven,o en zĳn toorn voor eeuwig
blĳft verscheuren; en zĳn verbol-
genheid — hĳ heeft ze voor altoos
bewaard.p 12 En ik wil een vuur
zenden in T _eman,q en het moet
dewoontorens van B _ozraverslin-
den.’r

13 Dit heeft Jehovah gezegd:
’„Vanwege drie daden van opstan-
digheid van de zonen van _Am-
mon,s en vanwege vier, zal ik het
niet afwenden,t omdat zĳ de zwan-
gere vrouwen van G _ilead heb-
ben opengereten, met het doel
hun eigen gebied uit te breiden.u

14 En ik wil een vuur leggen aan
de muur van R _abba,v en het moet
haar woontorens verslinden, met

een alarmsignaal op de dag van
de strĳd, met een orkaan op de
dag van de stormwind.a 15 En
hun koning moet in ballingschap
gaan, hĳ en zĳn vorsten te za-
men”,b heeft Jehovah gezegd.’

2 Dit heeft Jehovah gezegd:
’„Vanwege drie daden van op-

standigheid van M _oab,c en van-
wege vier, zal ik het niet afwen-
den, omdat hĳ de beenderen van
de koning van _Edom heeft ver-
brand om [er] kalk [van te ma-
ken].d 2 En ik wil een vuur in
M _oab zenden en het moet de
woontorens van K _eriothe verslin-
den; en met rumoer moet M _oab
sterven, met een alarmsignaal,
met het geluid van een hoorn.f

3 En ik wil [de] rechter uit haar
midden afsnĳden, en al haar vor-
sten zal ik met hem doden”,g heeft
Jehovah gezegd.’

4 Dit heeft Jehovah gezegd:
’Vanwege drie daden van opstan-
digheid van J _uda,h en vanwege
vier, zal ik het niet afwenden,
omdat zĳ de wet van Jehovah
hebben verworpeni en z

´
ı
´
jn voor-

schriften niet hebben onderhou-
den; maar hun leugens,j die door
hun voorvaders achterna waren
gelopen, hebben hen voortdurend
doen dolen.k 5 En ik wil een
vuur zenden in J _uda, en het moet
de woontorens van Jer _uzalem ver-
slinden.’l

6 Dit heeft Jehovah gezegd:
’Vanwege drie daden van opstan-
digheid van _Isra

¨
el,m en vanwege

vier, zal ik het niet afwenden,
omdat zĳ een rechtvaardige voor
niets dan zilver hebben verkocht
en een arme voor [de prĳs van]
een paar sandalen.n 7 Zĳ snak-
ken naar het stof van [de] aar-
de op het hoofd der geringen;o en
de weg der zachtmoedigen bui-
gen zĳ;p en een man en diens
eigen vader zĳn naar het[zelf-
de] meisje gegaan,q met het doel
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mĳn heilige naam te ontheiligen.a

8 En op tot pand genomen kleren
strekken zĳ zich uitb naast elk al-
taar;c en de wĳn van degenen die
beboet zĳn, drinken zĳ in het huis
van hun goden.’d

9 ’Maar wat mĳ betreft, ik had
vanwege hen de Amoriet ver-
delgd,e wiens hoogte was als de
hoogte van ceders en die zo sterk
was als de statige bomen;f en
ik verdelgde voorts zĳn vrucht
boven en zĳn wortels beneden.g

10 En ikzelf heb ulieden opge-
voerd uit het land Eg _ypte,h en
veertig jaar lang liet ik U door de
wildernis wandelen,i ten einde het
landvan de Amoriet in bezit te ne-
men.j 11 En ik bleef sommigen
van UW zonen verwekken als pro-
fetenk en sommigen van UW jonge
mannen als naziree

¨
ers.l Dient dit

werkelĳk niet zo te zĳn, o zonen
van _Isra

¨
el?’, is de uitspraak van

Jehovah.

12 ’Maar GIJ bleeft de nazi-
ree

¨
ers wĳn te drinken geven,m

en de profeten hebt GIJ een ge-
bod opgelegd, door te zeggen:
„GIJ moogt niet profeteren.”n

13 Ziet, ik laat dat wat onder U is
slingeren, net als de wagen slin-
gert die overvol is met een rĳ
pasgemaaid koren. 14 En een
toevluchtsoord moet de snelle
ontvallen,o en niemand die sterk
is zal zĳn kracht versterken, en
geen sterke man zal zĳn ziel ont-
koming verschaffen.p 15 En nie-
mand die de boog hanteert, zal
standhouden, en niemand die
snelvoetig is, zal ontkomen, en
geen berĳder van het paard zal
zĳn ziel ontkoming verschaffen.q

16 En wat iemand aangaat die
kloekhartig is onder de sterke
mannen, naakt zal hĳ op die dag
vluchten’,r is de uitspraak van Je-
hovah.”

3 „Hoort dit woord dat Jeho-
vah betreffende U gesproken

heeft,s o zonen van _Isra
¨
el, betref-

fende de gehele familie die ik uit
het land Eg _ypte heb opgevoerd,t

toen hĳ zei: 2 ’Ulieden alleen

heb ik gekenda uit alle families
van de aardbodem.b Daarom zal
ikUrekenschapvragenvan al UW

dwalingen.c

3 Zullen er twee samen wan-
delen tenzĳ zĳ elkaar volgens af-
spraakontmoet hebben?d 4 Zal
een leeuw in het woud brullen
wanneer hĳ geen prooi heeft?e

Zal een jonge leeuw met manen
zĳn stem uit zĳn schuilplaats
laten weerklinken indien hĳ he-
lemaal niets gevangen heeft?
5 Zal een vogel in een klapnet
ter aarde vallen wanneer er geen
strik voor hem [gespannen] is?f

Springt een klapnet op van de
grond wanneer het absoluut niets
gevangen heeft? 6 Indien een
hoorn in een stad wordt gebla-
zen, beeft dan niet ook het volk
zelf?g Indien er een rampspoed
in de stad plaatsvindt, is het dan
niet Jehovah die gehandeld heeft?
7 Want de Soevereine Heer Je-
hovah zal niets doen tenzĳ hĳ
zĳn vertrouwelĳke aangelegen-
heid heeft geopenbaard aan zĳn
knechten, de profeten.h 8 Er is
een leeuw die heeft gebruld!i Wie
zal niet bevreesd zĳn? De Soe-
vereine Heer Jehovah zelf heeft
gesproken! Wie zal niet profete-
ren?’j

9 ’Verkondigt het op [de]woon-
torens in _Asdod en op [de] woon-
torens in het land Eg _ypte,k en
zegt: „Verzamelt U tegen de ber-
gen van Sam _aria,l en ziet de vele
ongeregeldheden in haar midden
en de gevallen van afzetterĳ in
haar.m 10 En zĳ hebben dat wat
recht is niet weten te doen,”n is
de uitspraak van Jehovah, „de-
genen die geweldplegingo en ge-
welddadige plundering opstape-
len in hun woontorens.” ’

11 Daarom, dit heeft de Soeve-
reine Heer Jehovah gezegd: ’Er
is een tegenstander zelfs rondom
het land,p en hĳ zal stellig uw
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sterkte van u neerhalen, en uw
woontorens zullen werkelĳk ge-
plunderd worden.’a

12 Dit heeft Jehovah gezegd:
’Net zoals de herder uit de muil
van de leeuw twee schenkels of
een stuk van een oor wegrukt,b

zo zullen de zonen van _Isra
¨
el

worden weggerukt, degenen die
in Sam _aria op een prachtig rust-
bedc en op een Damascener divan
zitten.’d

13 ’Hoort en geeft getuigenise

in het huis van J _akob’, is de uit-
spraak van de Soevereine Heer
Jehovah, de God der legerscha-
ren. 14 ’Want op de dag dat ik

_Isra
¨
el rekenschap vraagf van zĳn

daden van opstandigheid, wil ik
ook de altaren van B _ethel om re-
kenschap vragen;g en de hoornen
van het altaar zullen stellig wor-
den afgehouwen en moeten ter
aarde vallen.h 15 En ik wil het
winterhuisi neerslaan alsmede het
zomerhuis.’j

’En de ivoren huizen zullen moe-
ten vergaan,k en veel huizen zul-
len tot een eind moeten komen’,l is
de uitspraak van Jehovah.”

4 „Hoort dit woord, GIJ koeien
van B _asan,m die op de berg

van Sam _aria zĳt,n die de geringen
te kort doet,o die de armen ver-
brĳzelt, die tot hun meesters zegt:
’Brengt toch, en laat ons drin-
ken!’ 2 De Soevereine Heer Je-
hovah heeft gezworen bĳ zĳn hei-
ligheid:p ’„Ziet! Er komen dagen
over U, en hĳ zal U stellig op-
trekken met slagershaken en het
laatste deel van U met vishaken.q

3 En [door] bressen zult GIJ uit-
gaan,r elkeen recht vooruit; en
GIJ zult stellig worden weggewor-
pen naar H _armon”, is de uitspraak
van Jehovah.’

4 ’Komt naar B _ethel en begaat
overtredingen.s Begaat te G _il-
gal veelvuldig overtredingen,t en
brengt UW slachtoffers in de mor-
gen, op de derde dag UW tienden.u

5 En laat van het gezuurde een
dankoffer in rook opgaan,v en

kondigt vrĳwillige gaven af;a ver-
kondigt [het], want zo hebt GIJ

het graag gehad, o zonen van _Is-
ra

¨
el’,b is de uitspraak van de Soe-

vereine Heer Jehovah.

6 ’En ik, van mĳn kant, gaf ulie-
den ook reinheid van tandenc in al
UW steden en gebrek aan brood in
al UW plaatsen;d maar GIJ zĳt niet
tot mĳ teruggekeerd’,e is de uit-
spraak van Jehovah.

7 ’En wat mĳ betreft, ik heb
ulieden ook de stortregen ont-
houden toen het nog drie maan-
den tot de oogst was;f en ik liet
het regenen op de ene stad maar
op een andere stad liet ik het
dan niet regenen. Er was

´
e

´
en

stuk land waarop het dan regen-
de, maar een stuk land waarop ik
het dan niet liet regenen, verdor-
de.g 8 En twee of drie steden
wankelden naar

´
e

´
en stad om wa-

ter te drinken,h en zĳ werden dan
niet verzadigd; maar GIJ zĳt niet
tot mĳ teruggekeerd’,i is de uit-
spraak van Jehovah.

9 ’Ik sloeg ulieden met [ko-
ren]brand en meeldauw.j UW tui-
nen en UW wĳngaarden ver-
menigvuldigden zich, maar UW

vĳgenbomen en UW olĳfbomen
werden telkens door de rups ver-
slonden;k toch zĳt GIJ niet tot mĳ
teruggekeerd’,l is de uitspraak
van Jehovah.

10 ’Ik zond onder ulieden een
pestilentie naar de wĳze van die
van Eg _ypte.m Met het zwaard
doodde ik UW jonge mannen,n

terwĳl UW paarden werden weg-
gevoerd.o En voortdurend liet ik
de stank van UW kampen zelfs in
UW neusgaten opstĳgen;p maar GIJ

zĳt niet tot mĳ teruggekeerd’,q is
de uitspraak van Jehovah.

11 ’Ik heb een omkering on-
der ulieden teweeggebracht, als
Gods omkering van S _odom en
Gom _orra.r En GIJ werdt toen als
een uit [de] brand gerukt hout-
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blok;a maar GIJ zĳt niet tot mĳ te-
ruggekeerd’,b is de uitspraak van
Jehovah.

12 Daarom zal ik d
´
at met u

doen, o _Isra
¨
el. Maak u, ten gevol-

ge van het feit dat ik u juist dit
zal doen, gereed om uw God te
ontmoeten,c o _Isra

¨
el. 13 Want

zie! de Formeerder van [de] ber-
gend en de Schepper van [de]
wind,e en Hĳ die de aardse mens
vertelt waar de intense belang-
stelling van zĳn geest naar uit-
gaat,f die de dageraad in donker-
te verandertg en die op de hoge
plaatsen van de aarde treedt,h Je-
hovah, de God der legerscharen,
is zĳn naam.”i

5 „Hoort dit woord dat ik over
ulieden aanhef als een klaag-

lied,j o huis van _Isra
¨
el:

2 De maagd,k _Isra
¨
el, is gevallen;l

Zĳ kan niet meer opstaan.m

Zĳ is verlaten op haar eigen
grond;

Er is niemand die haar op-
richt.n

3 Want dit heeft de Soeverei-
ne Heer Jehovah gezegd: ’Dezelf-
de stad die uittrok met duizend,
zal er honderd over hebben; en
die welke uittrok met honderd,
zal er tien over hebben, voor het
huis van _Isra

¨
el.’o

4 Want dit heeft Jehovah ge-
zegd tot het huis van _Isra

¨
el:

’Zoekt mĳ,p en blĳft in leven.q

5 En zoekt niet B _ethel,r en naar
G _ilgals moogt GIJ niet komen,
en naar Bers _eba moogt GIJ niet
overtrekken,t want G _ilgal zelf
zal zonder mankeren in balling-
schap gaan;u en wat B _ethel be-
treft, het zal iets magisch wor-
den.v 6 Zoekt Jehovah, en blĳft
in leven,w opdat hĳ niet werk-
zaam wordt net als een vuur,x

o huis van J _ozef,y en het [vuur]
niet werkelĳk verslindt, en B _ethel
niet wordt zonder iemand die
[het] uitblust,z 7 o GIJ die ge-
rechtigheid in niets dan alsem
verandert,a en degenen die recht-
v

´
a

´
ardigheid ter aarde hebben ge-

worpen.a 8 De Maker van het
sterrenbeeld Kimahb en het ster-
renbeeld K _esil,c en Hĳ die diepe
schaduw verandertd in de morgen
zelf, en die de dag zelf zo duis-
ter heeft gemaakt als de nacht,e

die de wateren der zee roept, op-
dat hĳ ze kan uitstorten op de op-
pervlakte der aardef — Jehovah
is zĳn naam;g 9 hĳ die een ge-
welddadige plundering doet op-
flitsen over een sterke, zodat er
zelfs over een versterkte plaats
niets dan gewelddadige plunde-
ring komt.

10 In de poort heeft men ie-
mand die terechtwĳst gehaat,h

en iemand die volmaakte dingen
spreekt, verfoeit men.i 11 Daar-
om, omdat GIJ de geringe pacht-
geld afperst en GIJ de schatting
van koren van hem blĳft nemen;j

huizen van gehouwen steen hebt
GIJ gebouwd,k maar GIJ zult er
niet in blĳven wonen; en begeer-
lĳke wĳngaarden hebt GIJ geplant,
maar GIJ zult de wĳn ervan niet
blĳven drinken.l 12 Want ik heb
geweten hoe talrĳk UW daden van
opstandigheidm zĳn en hoe mach-
tig UW zonden zĳn,n o GIJ die van
vĳandschap blĳk geeft tegenover
de rechtvaardige,o GIJ die zwĳg-
geld neemt,p en degenen die arme
mensen zelfs in de poort terzĳ-
de hebben gedrongen.q 13 Daar-
om zal juist hĳ die inzicht heeft,
in die tĳd het stilzwĳgen bewa-
ren, want het zal een rampspoedi-
ge tĳd zĳn.r

14 Zoekt het goede, en niet
het kwade,s opdat gĳlieden in
leven moogt blĳven,t en opdat al-
dus Jehovah, de God der leger-
scharen, met U mag blĳken te
zĳn, juist zoals GIJ hebt gezegd.u

15 Haat het kwade en hebt het
goede lief,v en geeft gerechtig-
heid een plaats in de poort.w Het
kan zĳn dat Jehovah, de God der
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legerscharen, de overgeblevenen
van J _ozefa gunst zal betonen.’b

16 Daarom, dit heeft Jehovah,
de God der legerscharen, Jeho-
vah, gezegd: ’Op alle openbare
pleinen zal er geweeklaag zĳn,c

en in alle straten zullen de men-
sen zeggen: „Ach! Ach!” En zĳ
zullen een landbouwer moeten
oproepen tot rouwmisbaar,d en
tot weeklacht degenen die er-
varen zĳn in jammerklachten.’e

17 ’En in alle wĳngaarden zal er
geweeklaag zĳn;f want ik zal door
uw midden trekken’,g heeft Jeho-
vah gezegd.

18 ’Wee degenen die hevig naar
de dag van Jehovah verlangen!h

Wat zal de dag van Jehovah dan
voor ulieden betekenen?i Hĳ zal
duisternis zĳn en geen licht,j

19 net als wanneer een man
vlucht vanwege de leeuw, en de
beer hem zowaar tegenkomt; en
[als toen] hĳ het huis inging en
met zĳn hand tegen de muur
steunde, en de slang hem beet.k

20 Zal de dag van Jehovah niet
duisternis zĳn en geen licht; en
zal hĳ niet donkerheid hebben en
geen glans?l 21 Ik heb gehaat,
ik heb verworpen UW feesten,m

en ik zal mĳ niet verheugen in
de geur van UW plechtige verga-
deringen.n 22 Maar indien gĳ-
lieden mĳ volledige brandoffers
brengt,o zal ik zelfs in UWofferga-
ven geen behagen scheppen,p en
UW gemeenschapsoffers van ge-
meste [dieren] zal ik niet aan-
zien.q 23 Neem van mĳ het la-
waai van uw liederenweg; en laat
mĳ het melodieuze geluidvanuw
snaarinstrumenten niet horen.r

24 En laat gerechtigheid voort-
rollen net als wateren,s en recht-
vaardigheid als een altĳdvlie-
tende stroom.t 25 Waren het
slachtoffers en offergaven die gĳ-
lieden mĳ veertig jaar lang in de
wildernis hebt gebracht, o huis
van _Isra

¨
el?u 26 En GIJ zult stel-

lig S _akkuth, UW koning,v dragen
en K _ewan, UW beelden, de ster
van UW god, die GIJ U hebt ge-

maakt.a 27 En ik wil U in bal-
lingschap doen gaan nog voor-
bĳ Dam _askus’,b heeft hĳ gezegd
wiens naam is Jehovah, de God
der legerscharen.”c

6 „Wee degenen die onbezorgd
zĳnd in S _ion en degenen die

op de berg van Sam _aria vertrou-
wen! Zĳ zĳn de aanzienlĳken
van het voornaamste deel der na-
ti

¨
en, en tot hen is het huis van

_Isra
¨
el gekomen. 2 Trekt over

naar K _alne en ziet; en gaat van-
daar naar het volkrĳke H _amath,e

en daalt af naar Gathf van de Fi-
listĳnen. Zĳn ze beter dan deze
koninkrĳken, of is hun gebied
groter dan UW gebied?g 3 Zet
[GIJ] de rampspoedige dag uit
[UW] geest,h en brengt GIJ de zetel
der geweldpleging nabĳ?i 4 Die
daar neerliggen op ivoren rust-
beddenj en zich uitstrekken op
hun divans, en de rammen uit
een kudde eten en de jonge stie-
ren uit het midden van de mest-
kalveren;k 5 die improviseren
overeenkomstig het geluid van
het snaarinstrument;l die, als D _a-
vid, zich instrumenten voor de
zang uitgedacht hebben;m 6 die
drinken uit schalen vol wĳnn en
die zich met de meest uitgelezen
oli

¨
eno zalven en die niet ziek zĳn

geworden wegens de catastrofe
van J _ozef.p

7 Daarom zullen zĳ nu in bal-
lingschap gaan aan de spits van
degenen die in ballingschap gaan,q

en de brasserĳ van degenen die
zich uitstrekken, moet verdwĳ-
nen.

8 ’De Soevereine Heer Jehovah
heeft gezworen bĳ zĳn eigen ziel’,r

is de uitspraak van Jehovah, de
God der legerscharen: ’„Ik verfoei
de trots van J _akob,s en zĳn woon-
torens heb ik gehaat,t en ik wil
[de] stad en dat wat haar vult,
overleveren.u 9 En het moet ge-
schieden dat indien er tien man-
nen in

´
e

´
en huis overgebleven zou-
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den zĳn, zĳ ook moeten sterven.a

10 En de broer van zĳn vader zal
hen

´
e

´
en voor

´
e

´
en eruit moeten

dragen, en zal hen
´
e

´
en voor

´
e

´
en

verbranden, ten einde [de] beende-
ren uit het huis te halen.b En hĳ
zal tot al wie in de binnenste
vertrekken van het huis is, moe-
ten zeggen: ’Zĳn er nog meer bĳ
u?’ En hĳ zal stellig zeggen: ’Nie-
mand!’ En hĳ zal moeten zeggen:
’Bewaar het stilzwĳgen! Want dit
is niet de gelegenheid om enige
melding te maken van de naam
van Jehovah.’ ”c

11 Want ziet, Jehovah gebiedt,d

en hĳ zal stellig het grote huis tot
puin neerslaan en het kleine huis
tot brokstukken.e

12 Zullen op een steile rots soms
paarden rennen, of zal iemand
[daar] met runderen ploegen?
Want in een giftige plant hebt
gĳlieden de gerechtigheid veran-
derd,f en de vrucht der rechtvaar-
digheid in alsem, 13 [GIJ die] U

verheugt over iets wat er niet is;g

die zegt: „Hebben wĳ ons in onze
sterkte geen hoorns genomen?”h

14 Ziet! Ik verwek tegen U, o huis
van _Isra

¨
el,’ is de uitspraak van Je-

hovah, de God der legerscharen,
’een natie,i en zĳ moeten ulieden
verdrukken vanaf de toegang van
H _amathj tot aan het stroomdal
van de Ar _aba.’ ”

7 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah mĳ doen zien, en

zie! hĳ vormde een [sprinkha-
nen]zwermaan het beginvan het
opkomen van de late zaaiing.k En
zie! het was de late zaaiing na
het gemaaide gras van de koning.
2 En het geschiedde dat toen die
de plantengroei van het land vol-
ledig had opgegeten, ik vervol-
gens zei: „O Soevereine Heer Je-
hovah, vergeef alstublieft.l Wie zal
er van J _akob opstaan? Want hĳ is
klein!”m

3 Jehovah gevoelde hierover
spĳt.n „Het zal niet geschieden”,
zei Jehovah.

4 Dit deed de Soevereine Heer
Jehovah mĳ zien, en zie! de Soe-

vereine Heer Jehovah riep om
een twist door middel van vuur;a

en het verteerde voorts de uit-
gestrekte waterdiepte en ver-
teerde het stuk land. 5 Toen
zei ik: „O Soevereine Heer Jeho-
vah, laat alstublieft af.b Wie zal
er van J _akob opstaan? Want hĳ is
klein!”c

6 Jehovah gevoelde hierover
spĳt.d „Ook dat zal niet geschie-
den”, zei de Soevereine Heer Je-
hovah.

7 Dit deed hĳ mĳ zien, en zie!
Jehovah had post gevat op een
muur [gemaakt met] een schiet-
lood,e en er was een schietlood
in zĳn hand. 8 Toen zei Jeho-
vah tot mĳ: „Wat ziet gĳ, _Amos?”
Dus zei ik: „Een schietlood.” En
Jehovah zei vervolgens: „Zie, ik
laat midden in mĳn volk _Isra

¨
el

een schietlood neer.f Ik zal het
voortaan niet meer verschonen.g

9 En de hoge plaatsenvan _Isa
¨
akh

zullen stellig woest gelegd wor-
den en zelfs de heiligdommeni

van _Isra
¨
el zullen verwoest wor-

den;j en ik wil tegen het huis
van Jer _obeam opstaan met een
zwaard.”k

10 Toen zond Am _azia, de pries-
ter van B _ethel,l [bericht] aan Je-
r _obeam,m de koning van _Isra

¨
el,

en liet zeggen: „ _Amos heeft een
samenzwering tegen u gesmeed,
midden in het huis van _Isra

¨
el.n

Het land kan al zĳn woorden niet
verdragen.o 11 Want dit heeft

_Amos gezegd: ’Door het zwaard
zal Jer _obeam sterven; en wat _Is-
ra

¨
el betreft, het zal zonder man-

keren in ballingschap gaan, weg
van zĳn eigen grond.’ ”p

12 Vervolgens zei Am _azia tot

_Amos: „O visionair,q ga, maak dat
gĳ wegkomt naar het land J _uda,
en eet daar brood, en daar moogt
gĳ profeteren. 13 Maar te B _eth-
el moogt gĳ voortaan niet meer
profeteren,r want het is het heilig-
dom van een konings en het is het
huis van een koninkrĳk.”

14 Toen antwoordde _Amos en
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zei tot Am _azia: „Ik was geen pro-
feet, nochwas ik de zoon van een
profeet;a maar ik was een vee-
hoederb en een kerver van vĳgen
van sycomoorbomen. 15 Jeho-
vah haalde mĳ toen van achter
het kleinvee vandaan, en Jeho-
vah zei vervolgens tot mĳ: ’Ga,
profeteer tot mĳn volk _Isra

¨
el.’c

16 En hoor nu het woord van Je-
hovah: ’Zegt gĳ: „Gĳ moogt niet
profeteren tegen _Isra

¨
el,d en gĳ

moogt geen [woord] laten val-
lene tegen het huis van _Isa

¨
ak?”

17 Daarom, dit heeft Jehovah ge-
zegd: „Wat uw vrouw betreft, in
de stad zal zĳ een prostituee wor-
den.f Enwat uw zonen enuwdoch-
ters aangaat, door het zwaard zul-
len zĳ vallen. En wat uw grond
betreft, met het meetsnoer zal
die worden verdeeld. En wat uzelf
aangaat, op onreine grond zult gĳ
sterven;g enwat _Isra

¨
el betreft, het

zal zonder mankeren in balling-
schap gaan, weg van zĳn eigen
grond.” ’”h

8 Dit deed de Soevereine Heer
Jehovah mĳ zien, en zie! er

was een mand met zomerfruit.i

2 Toen zei hĳ: „Wat ziet gĳ,j

_Amos?” Dus zei ik: „Een mand
met zomerfruit.”k En Jehovah zei
vervolgens tot mĳ: „Het einde is
gekomen voor mĳn volk _Isra

¨
el.l

Ik zal hen voortaan niet meer
verschonen.m 3 ’En de tempel-
liederen zullen werkelĳk een ge-
jammer zĳn op die dag’,n is de uit-
spraak van de Soevereine Heer
Jehovah. ’Talloos zullen de lĳken
zĳn.o Op elke plaats zal men [ze]
stellig neerwerpen — stil!’

4 Hoort dit, GIJ die begerig naar
de arme grĳpt,p ja, om de zacht-
moedigen der aarde te laten ver-
dwĳnen,q 5 door te zeggen: ’Hoe
lang zal het [duren] voordat de
nieuwe maan voorbĳ isr en wĳ
graan kunnen verkopen?s En de
sabbat,t dat wĳ koren te koop kun-
nen aanbieden; om de efa klein
te makenu en de sikkel groot te
maken en de weegschaal van het
bedrog te vervalsen;v 6 om ge-

ringen voor niets dan zilver te ko-
pen en een arme voor [de prĳs
van] een paar sandalen, en opdat
wĳ louter afval van koren kunnen
verkopen?’a

7 Jehovah heeft gezworen bĳ de
Superioriteit van J _akob:b ’Nooit
wil ik al hun werken vergeten.c

8 Zal het niet hierom zĳn dat het
land in beroering zal komend en
elke bewoner erin rouw zal moe-
ten bedrĳven;e en het, in zĳn ge-
heel, stellig zal oprĳzen net als
de Nĳl en opgezweept zal worden
en zal neerzinken als de Nĳl van
Eg _ypte?’f

9 ’En het moet op die dag ge-
schieden,’ is de uitspraak van
de Soevereine Heer Jehovah, ’dat
ik de zon wil laten ondergaan
op de volle middag,g en ik zal stel-
lig duisternis voor het land te-
weegbrengen op klaarlichte dag.
10 En ik wil UW feesten in rouw
veranderenh en al UW liederen in
een klaaglied, en ik wil op alle
heupen een zak doen komen en
op elk hoofd kaalheid;i en ik wil
de situatie maken als de rouw om
een enige [zoon],j en het eindre-
sultaat ervan als een bittere dag.’

11 ’Zie! Er komen dagen,’ is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah, ’en ik zal stellig een hon-
gersnood in het land zenden, geen
honger naar brood, en geen dorst
naar water, maar naar het ho-
ren van de woorden van Jeho-
vah.k 12 En zĳ zullen stellig
wankelen van zee tot zee, en van
het noorden zelfs tot de opgang
[der zon]. Zĳ zullen her- en der-
waarts blĳven gaan op zoek naar
het woord van Jehovah, maar zĳ
zullen [het] niet vinden.l 13 Op
die dag zullen de schone maag-
den, alsook de jonge mannen,
bezwĳmen vanwege de dorst;m

14 zĳ die zweren bĳ de schuld van
Sam _aria,n en die werkelĳk zeggen:
„Zo waar uw god leeft, o Dan!”,o

en: „Zo waar de weg van Bers _e-
bap leeft!” En zĳ zullen stellig val-
len, en zĳ zullen niet meer op-
staan.’ ”q
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9 Ik zag Jehovah boven het al-
taar staan,a en hĳ zei vervol-

gens: „Sla de kop van de zuil,
zodat de drempels zullen schud-
den. En houw ze af aan het
hoofd, allemaal.b En het laatste
deel van hen zal ik doden met
het zwaard zelf. Niemand van
hen die vlucht, zal slagen in zĳn
vlucht, en niemand van hen die
ontkomt, zal erin slagen te ont-
komen.c 2 Indien zĳ graven tot
in Sje _o _ol, vandaar zal mĳn eigen
hand henweghalen;d en indien zĳ
opstĳgen naar de hemel, vandaar
zal ik hen neerhalen.e 3 En in-
dien zĳ zich verschuilen op de
top van deK _armel, vandaar zal ik
[hen] zorgvuldig zoeken en hen
wis en zeker weghalen.f En in-
dien zĳ zich van voor mĳn ogen
verbergen op de bodem van de
zee,g daar beneden zal ik de slang
gebieden en die moet hen bĳten.
4 En indien zĳ voor hun vĳan-
den uit in gevangenschap gaan,
vandaar zal ik het zwaard ge-
bieden en het moet hen doden;h

en ik wil mĳn ogen op hen rich-
ten ten kwade en niet ten goe-
de.i 5 En de Soevereine Heer,
Jehovah der legerscharen, is het
die het land aanraakt, zodat het
smelt;j en alle bewoners daarin
zullen rouw moeten bedrĳven;k

en het zal stellig oprĳzen als de
Nĳl, in zĳn geheel, en neerzinken
als de Nĳl van Eg _ypte.l

6 ’Hĳ die in de hemel zĳn trap
bouwtm en zĳn bouwsel boven de
aarde, die hĳ grondvestte;n hĳ
die de wateren der zee roept,o op-
dat hĳ ze kan uitstorten op de op-
pervlakte der aardep — Jehovah
is zĳn naam.’q

7 ’Zĳt GIJ mĳ niet als de zonen
der Kuschieten, o zonen van _Is-
ra

¨
el?’, is de uitspraak van Jeho-

vah. ’Heb ik niet _Isra
¨
el zelf opge-

voerd uit het land Eg _ypte,r en de
Filistĳnens uitKr _eta, en S _yri

¨
e uit

Kir?’t

8 ’Ziet! De ogen van de Soeve-
reine Heer Jehovah zĳn op het

zondige koninkrĳk [gericht],a en
hĳ zal het stellig van de opper-
vlakte van de aardbodem verdel-
gen.b Niettemin zal ik het huis
van J _akob niet geheel en al ver-
delgen’,c is de uitspraak van Je-
hovah. 9 ’Want ziet! ik geef be-
vel, en ik wil het huis van _Isra

¨
el

onder alle nati
¨
en schudden,d net

zoals men de zeef schudt, zo-
dat er geen steentje ter aarde
valt. 10 Door het zwaard zul-
len zĳ sterven — alle zondaars
van mĳn volk,e degenen die zeg-
gen: „De rampspoed zal niet na-
derbĳ komen noch tot aan ons
reiken.” ’f

11 ’Op die dag zal ik de hutg

van D _avid, die vervallen is,h op-
richten,i en ik zal stellig hun bres-
sen herstellen. En haar puinho-
pen zal ik oprichten, en ik zal haar
stellig opbouwen als in de dagen
van weleer,j 12 opdat zĳ in bezit
mogen nemen wat er van _Edom
overgebleven is,k en alle nati

¨
en

waarover mĳn naam is uitgeroe-
pen’,l is de uitspraak van Jehovah,
die dit doet.

13 ’Ziet! Er komen dagen’, is
de uitspraak van Jehovah, ’en de
ploeger zal werkelĳk de oogster
inhalen,m en de druiventreder de
drager van het zaad;n en de ber-
gen moeten druipen van zoete
wĳn,o en zelfs de heuvels zullen
alle versmelten.p 14 En ik wil
de gevangenen van mĳn volk _Is-
ra

¨
el doen terugkeren,q en zĳ zul-

len werkelĳk [de] woest gelegde
steden bouwen en [ze] bewonen,r

en wĳngaarden planten en de
wĳn ervan drinken, en tuinen
aanleggen en de vrucht ervan
eten.’s

15 ’En ik zal hen stellig plan-
ten op hun grond, en zĳ zullen
niet meer uitgerukt worden uit
hun grond die ik hun heb ge-
geven’,t heeft Jehovah, uw God,
gezegd.”

q Ezr 3:1; Jer 30:3; Ez 39:25; r Jes 61:4; Jes 65:21;

Ez 36:33; s Jes 62:8; Jer 30:10; Ez 28:26; Mi 4:4;

t Jes 60:21; Jer 24:6; Ez 34:28; Ez 37:25; Jo
¨
e 3:20.
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1 Het visioen van Ob _adja:

Dit heeft de Soevereine Heer Je-
hovah gezegd betreffende _Edom:a

„Een bericht hebben wĳ van Jeho-
vah gehoord en een afgezant is on-
der de nati

¨
en gezonden: ’Staat op

en laten wĳ ertegen opstaan ten
strĳde.’ ”b

2 „Zie! Klein heb ik u gemaakt
onder de nati

¨
en.c Gĳ wordt zeer

veracht.d 3 De overmoed van
uw hart heeft u bedrogen,e gĳ
die verblĳf houdt in de schuilhoe-
ken van de steile rots,f de hoogte
waar hĳ woont, terwĳl hĳ in zĳn
hart zegt: ’Wie zal mĳ omlaag-
halen naar [de] aarde?’ 4 Indien
gĳ uw plaats hoog zoudt maken
als de arend, of indien tussen de
sterren uw nest geplaatst werd,
naar omlaag zou ik u vandaar
halen”,g is de uitspraak van Je-
hovah.

5 „Indien het dieven waren die
bĳ u binnenkwamen, indien er
’s nachts gewelddadige plunde-
raars [binnenkwamen], in welke
mate zoudt gĳ tot zwĳgen zĳn
gebracht?h Zouden zĳ niet stelen
zoveel als zĳ wilden? Of indien
het druivenlezers waren die bĳ
u binnenkwamen, zouden zĳ niet
wat nalezingen overlaten?i 6 O
de mate waarin degenen van _Esau
zĳn doorzocht!j [Hoe] zĳn zĳn
verborgen schatten opgespoord!
7 Tot aan de grens hebben zĳ u
gezonden. Juist de mannen die
in een verbond met u staan, heb-
ben u allen bedrogen.k De man-
nen invredemet uhebbenu over-
weldigd.l Degenen die voedsel
met u [eten], zullen een net on-
der u plaatsen als [onder] iemand
in wie geen onderscheidingsver-
mogen is.m 8 Zal het niet op die
dag zĳn?”, is de uitspraak van Je-
hovah.

„En ik zal stellig de wĳzen uit

_Edom verdelgen,n en het onder-
scheidingsvermogen uit het berg-

land van _Esau. 9 En uw sterke
mannen moeten verschrikt wor-
den,a o T _eman,b omdat elkeen
door dodingc afgesneden zal wor-
dend uit het bergland van _Esau.
10 Vanwege de gewelddaad te-
genover uw broeder J _akobe zal
schaamte u bedekken,f en gĳ zult
tot onbepaalde tĳd afgesneden
moeten worden.g 11 Op de dag
dat gĳ afzĳdig stondt, op de dag
dat vreemden zĳn krĳgsmacht
in gevangenschap voerdenh en
[dat] volslagen buitenlanders zĳn
poort binnenkwameni en zĳ over
Jer _uzalem het lot wierpen,j waart
ook gĳ als een van hen.

12 En gĳ hadt niet mogen kĳ-
ken naar wat er te zien was op
de dag van uw broeder,k op de
dag van zĳn tegenspoed; en gĳ
hadt u niet mogen verheugen
over de zonen van J _uda op de
dag dat zĳ omkwamen;l en gĳ
hadt geen grote mond mogen op-
zetten op de dag van [hun] be-
nauwdheid. 13 Gĳ hadt niet in
de poort van mĳnvolk mogen ko-
men op de dag van hun ongeluk.m

Gĳ, ja gĳ, hadt niet naar zĳn

rampspoed mogen turen op de
dag van zĳn ongeluk; en gĳ hadt
geen hand mogen uitsteken naar
zĳn vermogen op de dag van zĳn
ongeluk.n 14 En gĳ hadt niet
aan de splitsing van de wegen
mogen staan, om zĳn ontkome-
nen af te snĳden;o en gĳ hadt zĳn
overlevenden niet mogen uitleve-
ren op de dag van benauwdheid.p

15 Want de dag van Jehovah te-
gen alle nati

¨
en is nabĳ.q Zoals

gĳ gedaan hebt, zal u gedaan
worden.r Uw soort van behande-
ling zal op uw eigen hoofd terug-
komen.s 16 Want zoals gĳlieden
hebt gedronken op mĳn heilige
berg, zullen alle nati

¨
en voortdu-

rend blĳven drinken.t En ze zul-

len stellig drinken en inzwelgen
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cccdccc

1 Het woord van Jehovah kwam
voorts tot J _ona,a de zoon van

Am _ittai, en luidde: 2 „Sta op,
ga naar N _inev

´
e,b de grote stad,

en kondig tegen haar af dat hun
slechtheid voor mĳn aangezicht
is opgestegen.”c

3 Toen stond J _ona op om de
wĳk te nemen naar T _arsis,d weg
van het aangezicht van Jehovah;e

en hĳ daalde ten slotte naar J _op-
pef af en vond een schip dat naar
T _arsis ging. Hĳ betaalde dus de

prĳs voor de overtocht en steeg
erin af, ten einde met hen naar
T _arsis te gaan, weg van het aan-
gezicht van Jehovah.

4 En Jehovah zelf slingerde
een hevige wind op de zee,g en

er ontstond een zware stormh op
zee; en wat het schip betreft,
het dreigde schipbreuk te lĳden.
5 En de zeelieden werden be-

vreesd en gingen om hulp roe-
pen, ieder tot zĳn god.i En zĳ
bleven de voorwerpen die in het

schip waren in zee slingeren, ten

einde [het] daarvan te verlich-
ten.a J _ona echter was tot in de

binnenste ruimten van het van
een dek voorziene vaartuig af-

gedaald, en hĳ legde zich ver-
volgens neer en viel in een die-

pe slaap.b 6 Ten slotte kwam de

scheepskapitein naar hem toe en
zei tot hem: „Wat is er met u aan

de hand, slaper? Sta op, roep tot
uw god!c Misschien zal de [ware]

God tonen dat hĳ zich om ons be-

kommert, en zullen wĳ niet ver-
gaan.”d

7 Voorts zeiden zĳ tot elkaar:

„Komt, en laten wĳ het lot wer-

pen,e opdat wĳ weten door wiens
schuld wĳ deze rampspoed heb-

ben.”f En zĳ bleven het lot wer-
pen, en ten slotte viel het lot op

J _ona.g 8 Dus zeiden zĳ tot hem:

„Vertel ons toch, alstublieft, door
wiens schuld is het dat wĳ deze

rampspoed hebben?h Wat is uw
werk, en waar komt gĳ vandaan?

Wat is uw land, en van welk volk

zĳt gĳ?”
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en worden als waren ze nooit ge-
weest.

17 En op de berg S _ion zullen
de ontkomenen blĳken te zĳn,a

en die moet iets heiligs worden;b

en het huis van J _akob moet de
dingen in bezit nemen die zĳ

moeten bezitten.c 18 En het
huis van J _akob moet een vuur
worden,d en het huis van J _ozef
een vlam, en het huis van _Esau
als stoppels;e en zĳ moeten hen
in brand steken en hen verte-
ren. En er zal voor het huis van

_Esau geen overlevende blĳken
te zĳn;f want Jehovah zelf heeft
[het] gesproken. 19 En zĳ moe-
ten de N _egeb in bezit nemen, ja
het bergland van _Esau,g en de

Sjef _ela, ja de Filistĳnen.h En zĳ

moeten het veld van _Efra
¨
ıma en

het veld van Sam _ariab in bezit ne-
men; en B _enjamin [moet] G _ileadc

[in bezit nemen]. 20 En wat de
ballingenvan deze voormuurd be-
treft, aan de zonen van _Isra

¨
el

zal toebehoren wat de Kana
¨
anie-

tene [bezaten] tot aan S _arfathf

toe. En de ballingen van Jer _uza-
lem, die in Sef _arad waren, zullen
de steden van de N _egeb in bezit
nemen.g

21 En reddersh zullen stellig de
berg S _ion bestĳgen,i om het berg-
land van _Esau te oordelen;j en
het koningschap moet van Jeho-
vah worden.”k
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9 Hierop zei hĳ tot hen: „Ik ben
een Hebree

¨
er,a en Jehovah, de God

van de hemel,b vrees ik,c Degene
die de zee en het droge land heeft
gemaakt.”d

10 Toen werden de mannen
door grote vrees bevangen, en zĳ
zeiden voorts tot hem: „Wat hebt
gĳ toch gedaan?”e De mannen
waren namelĳk te weten geko-
men dat hĳ van voor het aange-
zicht van Jehovah de wĳk nam,
want hĳ had [het] hun verteld.
11 Ten slotte zeiden zĳ tot hem:
„Wat dienen wĳ met u te doen,f

opdat de zee voor ons tot rust
komt?” Want de zee werd steeds
stormachtiger. 12 Hĳ dan zei
tot hen: „Neemt mĳ op en werpt
mĳ in zee, en de zee zal voor
U tot rust komen; want ik weet
dat wegens m

´
ı
´
j deze zware storm

over U [gekomen] is.”g 13 Maar
de mannen trachtten erdoor te
komen ten einde [het schip] naar
het droge land terug te brengen;
doch zĳ konden [het] niet, omdat
de zee steeds stormachtiger te-
gen hen werd.h

14 En zĳ riepen vervolgens tot
Jehovah en zeiden:i „Ach, o Je-
hovah, mogen wĳ alstublieft niet
vergaan wegens de ziel van deze
man! En leg geen onschuldig bloed
op ons,j daar gĳzelf, o Jehovah,
gedaan hebt naar datgene waar-
in gĳ welbehagen hebt gevon-
den!”k 15 Toen namen zĳ J _ona
op enwierpen hem in de zee; en de
woede van de zee kwam tot beda-
ren.l 16 Hierop werden de man-
nen door grote vrees voor Jeho-
vah bevangen,m en dus brachten
zĳ Jehovah een slachtoffern en de-
den geloften.o

17 Nu beschikte Jehovah een
grote vis om J _ona op te slokken,p

zodat J _ona zich drie dagen en drie
nachten in de inwendige delenvan
de vis bevond.q

2 Toen bad J _ona tot Jehovah,
zĳn God, vanuit de inwendige

delen van de visr 2 en zei:

„Uitmĳn benauwdheid riep ik
tot Jehovah,s en hĳ ant-
woordde mĳ toen.t

Uit de buik van Sje _o _ol
schreeuwde ik om hulp.a

Gĳ hoorde mĳn stem.b

3 Toen gĳ mĳ [in] de diepten
wierpt, in het hart van de
open zee,c

Daar omgaf mĳ een rivier.
Al uw brandingen en uw gol-

ven — over mĳ zĳn ze
heen geslagen.d

4 En wat mĳ betreft, ik zei: ’Ik
benvanvoor uwogenver-
dreven!e

Hoe zal ik uwheilige tempel
weer aanschouwen?’f

5 Wateren omgaven mĳ tot aan
[de] ziel;g de waterdiepte
zelf bleef mĳ omsluiten.

Zeewier was om mĳn hoofd
gewonden.

6 Tot de grondvesten van [de]
bergen daalde ik neer.

Wat de aarde betreft, haar
grendels waren voor onbe-
paalde tĳd op mĳ.

Maar uit [de] kuil bracht
gĳ vervolgens mĳn leven
omhoog, o Jehovah, mĳn
God.h

7 Toen mĳn ziel in mĳ bezweek,i

was het Jehovah aan wie
ik dacht.j

Toen kwam mĳn gebed tot
u, in uw heilige tempel.k

8 Wat degenen betreft die op de
afgoden van onwaarheid
acht slaan, zĳ laten hun
eigen liefderĳke goedheid
varen.l

9 Maar wat mĳ betreft, met de
stem van dankzegging wil
ik u slachtoffers brengen.m

Wat ik plechtig beloofd heb,
wil ik betalen.n Redding
behoort Jehovah toe.”o

10 Na verloop van tĳd gaf Jeho-
vah de vis bevel, zodat deze J _ona
uitbraakte op het droge land.p

3 Het woord van Jehovah kwam
nu voor de tweede maal tot

J _ona en luidde:q 2 „Sta op, ga
naar N _inev

´
e, de grote stad, en doe

haar de afkondiging toekomenr

die ik tot u spreek.”
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3 Toen stond J _ona op en ging
naar N _inev

´
e, overeenkomstig het

woord van Jehovah.a N _inev
´
e nu

bleek een voor God grote stad
te zĳn,b van drie dagen gaans.
4 Ten slotte dan begon J _ona de
stad

´
e

´
en dag gaans binnen te trek-

ken, en hĳ bleef afkondigen en
zeggen: „Nog maar veertig dagen
en N _inev

´
e zal ondersteboven wor-

den gekeerd.”c

5 En de mannen van N _inev
´
e

gingen geloof stellen in God,d en
zĳ kondigden voorts een vasten
af en deden zakken aan,e van de
grootste onder hen tot zelfs de
geringste onder hen. 6 Toen het
woord de koning van N _inev

´
e be-

reikte,f stond hĳ vervolgens op
van zĳn troon en ontdeed zich
van zĳn ambtsgewaad en bedekte
zich met een zak en ging in de as
zitten.g 7 Bovendien liet hĳ om-
roepen en in N _inev

´
e op last van

de koning en zĳn groten aldus zeg-
gen:

„Geen mens en geen huisdier,
geen rundvee en geen kleinvee,
dient ook maar iets te proeven.
Niemand dient voedsel [tot zich]
te nemen. Zelfs water mogen zĳ
niet drinken.h 8 En laten zĳ zich
met zakken bedekken, mens en
huisdier; en laten zĳ uit alle macht
tot God roepen en zich afkeren,i

een ieder van zĳn slechte weg en
van het geweld dat aan hun han-
den kleefde. 9 Wie weet of de
[ware] God zich zal omwenden en
werkelĳk spĳt zal gevoelenj en
zich zal afkeren van zĳn bran-
dende toorn, zodat wĳ niet ver-
gaan?”k

10 De [ware] God dan zag hun
werken,l dat zĳ zichvan hun slech-
te weg hadden afgekeerd;m en dus
gevoelde de [ware] God spĳtn over
de rampspoed die hĳ gezegd had
hun te zullen aandoen; en hĳ deed
[het] niet.o

4 J _ona echter mishaagde dit ten
zeerste,p en hĳ ontbrandde in

toorn. 2 Derhalve bad hĳ tot Je-
hovah en zei: „Ach, o Jehovah, was
dit niet waar het mĳ om ging,
toen ik mĳ nog op mĳn eigen bo-

dem bevond? Daarom ben ik er-
toe overgegaan de wĳk te nemen
naar T _arsis;a want ik wist dat gĳ
een goedgunstig en barmhartig
God zĳt,b langzaam tot toorn en
overvloedig in liefderĳke goed-
heid,c en die spĳt gevoelt over
de rampspoed.d 3 En nu, o Je-
hovah, neemalstublieft mĳn ziele

vanmĳweg, want het is beter dat
ik sterf dan dat ik in leven ben.”f

4 Op zĳn beurt zei Jehovah:
„Zĳt gĳ met recht in toorn ont-
brand?”g

5 Toen ging J _ona de stad uit
en zette zich ten oosten van de
stad neer; en geleidelĳk maak-
te hĳ zich daar een loofhut, op-
dat hĳ eronder in de schaduw kon
zitten,h totdat hĳ zou zien wat er
van de stad zou worden.i 6 Bĳ-
gevolg beschikte Jehovah God een
fleskalebasplant, opdat deze bo-
ven J _ona zou opschieten, ten ein-
de een schaduw boven zĳn hoofd
te worden, om hem uit zĳn ramp-
spoedige toestand te bevrĳden.j

J _ona danverheugde zich zeer over
de fleskalebasplant.

7 Maar de [ware] God beschik-
te bĳ het opklimmen van de da-
geraad op de volgende dag een
worm,k opdat die de fleskalebas-
plant zou steken; en ze verdorde
geleidelĳk.l 8 En het geschied-
de dat zodra de zon ging schĳnen,
Godvoorts ookeenverschroeien-
de oostenwind beschikte,m en de
zon bleef op het hoofd van J _ona
steken, zodat hĳ bezwĳmde;n en
hĳ bleef vragen of zĳn ziel mocht
sterven, en hĳ zei herhaaldelĳk:
„Dat ik sterf, is beter dan dat ik
in leven ben.”o

9 En God zei vervolgens tot
J _ona: „Zĳt gĳ met recht in toorn
ontbrand over de fleskalebas-
plant?”p

Hierop zei hĳ: „Ik ben met recht
in toorn ontbrand, ten dode toe.”
10 Maar Jehovah zei: „Gĳ, van
uw kant, gevoelde deernis met de
fleskalebasplant, waaraan gĳ niet
hebt gezwoegd en die gĳ niet hebt
doen groeien, die niets dan een
groeisel van een nacht bleek te
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cccdccc

1 Het woord van Jehovah dat
tot M _ichaa van Mor _eseth

kwam, in de dagen van J _otham,b

_Achaz,c Hizk _ia,d koningen van
J _uda,e dat hĳ schouwde over Sa-
m _ariaf en Jer _uzalem:g

2 „Hoort, o GIJ volken, allemaal;
schenkaandacht, o aarde enwat u
vult,h en laat de Soevereine Heer
Jehovah tegen U als getuige die-
nen,i Jehovah vanuit zĳn heili-
ge tempel.j 3 Want ziet! Jeho-
vah gaat uit van zĳn plaats,k en
hĳ zal stellig neerdalen en tre-
den op de hoge plaatsen der aarde.l

4 En de bergen moeten onder
hem smelten,m en de laagvlak-
ten zelf zullen vaneensplĳten, als
was vanwege het vuur,n als water
dat van een steile plaats wordt
gestort.

5 Vanwege de opstandigheid
van J _akob is dit alles, ja, vanwege
de zondenvan het huis van _Isra

¨
el.o

Wat is de opstandigheid van J _a-
kob? Is het niet Sam _aria?p En wat
zĳn de hoge plaatsen van J _uda?q

Is het niet Jer _uzalem? 6 En ik
zal Sam _aria stellig maken tot een
puinhoop op het veld,r tot plaat-
sen om een wĳngaard te planten;
en ik wil haar stenen in het dal
storten, en haar fundamenten zal
ik blootleggen.s 7 En haar ge-
houwen beelden zullen alle stuk-
geslagen worden,t en alle geschen-
ken, haar als haar loon [gegeven],
zullen in het vuur verbrand wor-
den;u en al haar afgoden zal ik
tot een verlaten woestenĳ maken.
Want van dat wat als loon aan een
prostituee wordt gegeven, heeft
zĳ [ze] bĳeengebracht, en tot dat
wat als loon aan een prostituee

wordt gegeven, zullen ze terug-
keren.”a

8 Hierom wil ik weeklagen en
jammeren;b ik wil barrevoets
gaan en naakt.c Ik zal een wee-
klacht houden als de jakhalzen,
en een rouwklacht als wĳfjes-
struisvogels. 9 Want de slag
haar [toegebracht] is onheel-
baar;d want hĳ is tot aan J _uda
gekomen,e [de] plaag tot aan de
poort van mĳn volk, tot aan Je-
r _uzalem.f

10 „Vertelt [het] niet in Gath;
weent volstrekt niet.g

Wentel u in het huis van _Afra
in het stof.h 11 Trek over, o in-
woonster van S _afir, in schande-
lĳke naaktheid.i De inwoonster
van S _a

¨
anan is niet uitgetrokken.

Het geweeklaag van Beth-Ha _
¨
ezel

zal ulieden haar standplaats ont-
nemen. 12 Want de inwoonster
van M _aroth heeft op het goe-
de gewacht,j maar het kwade is
van Jehovah neergekomen tot de
poort van Jer _uzalem.k 13 Bind
de wagen aan het span paarden,
o inwoonster van L _achis.l Het
begin der zonde was zĳ voor de
dochter van S _ion,m want in u
zĳn _Isra

¨
els daden van opstan-

digheid gevonden.n 14 Daarom
zult gĳ afscheidsgeschenken ge-
ven aan Mor _eseth-Gath.o De hui-
zen van _Achzibp waren als iets
bedrieglĳks voor de koningen
van _Isra

¨
el. 15 De onteigenaar

zal ik nog tot u brengen,q o in-
woonster van Mar _esa.r Tot aan
Ad _ullams zal de heerlĳkheid van

n 2Kon 16:3; Jer 3:8; o 2Kon 15:19; p Joz 15:44;

q Jes 7:17; r 2Kr 11:8; s Ge 38:1; Ne 11:30.
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zĳn en als niets dan een groeisel
van een nacht is vergaan. 11 En
moest ik, van mĳn kant, geen
deernis gevoelen met N _inev

´
e, de

grote stad,a waarin meer dan hon-

derd twintig duizend mensen zĳn
die volstrekt het verschil niet we-
ten tussen hun rechterhand en
hun linker, benevens veel huis-
dieren?”a
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_Isra
¨
el komen. 16 Veroorzaak

kaalheid en scheer [uw haar] af
vanwege uw zonen van heerlĳke
verrukking.a Breid uw kaalheid
uit gelĳk [die van] de arend, om-
dat zĳ van u zĳn heengegaan in
ballingschap.”b

2 „Wee degenen die beramen
wat schadelĳk is, en degenen

die beoefenen wat slecht is, op
hun bed!c Bĳ het licht van de
morgen gaan zĳ ertoe over het
te doen,d omdat het in de macht
van hun hand is.e 2 En zĳ heb-
ben velden begeerd en zich [er]
meester van gemaakt;f ook hui-
zen, en zĳ hebben [ze] genomen;
en zĳ hebben een fysiek sterke
man en zĳn huisgezin, een man
en zĳn erfelĳkebezitting,g te kort
gedaan.h

3 Daarom, dit heeft Jehovah ge-
zegd: ’Ziet, ik bedenk tegen deze
familiei een rampspoedj waaraan
gĳlieden UW hals niet zult ont-
trekken,k zodat GIJ niet hoogmoe-
dig zult wandelen;l want het is
een tĳd van rampspoed.m 4 Op
die dag zal men over ulieden een
spreuk aanheffenn en stellig jam-
meren in een jammerklacht, ja,
een jammerklacht.o Men zal moe-
ten zeggen: „Wĳ zĳn beslist ge-
welddadig geplunderd!p Zelfs het
deel van mĳn volk wĳzigt hĳ.q

Hoe ontneemt hĳ [het] mĳ! Aan
de ontrouwe deelt hĳ onze eigen
velden uit.” 5 Daarom zult gĳ
niemand blĳken te hebben die
volgens het lot het snoer uit-
werptr in de gemeente van Je-
hovah. 6 LAAT geen [woorden]
vallen.s Zĳ laten [woorden] val-
len. Zĳ zullen over deze [dingen]
geen [woorden] laten vallen. De
smadelĳke bejegeningen zullen
niet wĳken.t

7 Wordt er gezegd, o huis van
J _akob:u „Is de geest van Jehovah
ontevreden geworden, of zĳn dit
zĳn handelingen?”v Doen mĳn
eigen woorden geen goedw in het
geval van degene die oprecht wan-
delt?x

8 En gisteren ging mĳn eigen
volk ertoe over als een uitge-
sproken vĳand op te staan.a Van
de voorkant van een kleed rukt
gĳlieden de majestueuze versie-
ring af van hen die vol ver-
trouwen voorbĳgaan, [gelĳk] de-
genen die terugkeren van de
oorlog. 9 De vrouwen van mĳn
volk verdrĳft GIJ uit het huis
waarin een vrouw [haar] heerlĳ-
ke verrukking vindt. Haar kin-
deren ontneemt GIJ mĳn pracht,b

tot onbepaalde tĳd.c 10 Staat
op en gaat heen,d want dit is
geen rustplaats.e Wegens het feit
dat ze onrein is geworden,f is er
een te gronde richten; en [het] te
gronde richtende werk is smar-
telĳk.g 11 Indien een man, die
wandelde in wind en valsheid,
de leugen heeft verteld:h „Ik zal
[woorden] tot u laten vallen aan-
gaande wĳn en aangaande be-
dwelmende drank”, dan zal hĳ
stellig degene worden die [woor-
den] voor dit volk laat vallen.i

12 Ik zal J _akob beslist verga-
deren, in zĳn geheel;j ik zal de
overgeblevenen van _Isra

¨
el zon-

der mankeren bĳeenbrengen.k In
eenheid zal ik hen stellen, als
schapen in de kooi, als een kudde
midden in haar weide;l het zal er
gonzen van mensen.’m

13 Hĳdie een doorbraak maakt,
zal stellig v

´
o

´
or hen optrekken:n

zĳ zullen werkelĳk doorbreken.
En zĳ zullen door een poort trek-
ken, en zĳ zullen daardoor uit-
gaan.o En hun koning zal v

´
o

´
or

hen doortrekken, met Jehovah
aan hun spits.”p

3 Voorts zei ik: „Hoort alstu-
blieft, GIJ hoofden van J _akob

en GIJ aanvoerders van het huis
van _Isra

¨
el.q Is het niet aan U ge-

rechtigheid te kennen?r 2 GIJ

die het goede haats en het kwa-
de liefhebt,t die de mensen hun
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huid aftrekt en hun organisme
van hun beenderen;a 3 GIJ die
ook het organisme van mĳn volk
hebt gegetenb en hun zelfs de
huid hebt afgestroopt en zelfs
hun beenderen hebt stukgesla-
gen en [hen] hebt verbrĳzeld als
dat wat in een pot met wĳde ope-
ning zit en als vlees midden in
een kookpot.c 4 In die tĳd zul-
len zĳ tot Jehovah roepen om
hulp, maar hĳ zal hen niet ant-
woorden.d En hĳ zal in die tĳd
zĳn aangezicht voor hen verber-
gen,e al naar zĳ slechtheid heb-
ben bedreven in hun handelin-
gen.f

5 Dit heeft Jehovah gezegd te-
gen de profeten die mĳn volk
doen dolen,g die met hun tan-
den bĳtenh en die werkelĳk uit-
roepen: ’Vrede!’;i die, wanneer
iemand niet [iets] in hun mond
stopt, ook werkelĳk de oorlog te-
gen hem heiligen:j 6 ’Daarom
zult gĳlieden nacht hebben,k zo-
dat er geen visioen zal zĳn;l en
duisternis zult GIJ hebben, zo-
dat GIJ geen waarzeggerĳ zult be-
oefenen. En de zon zal stellig on-
dergaan over de profeten, en de
dag moet donker worden over
hen.m 7 En de visionairsn zul-
len beschaamd moeten worden,o

en de waarzeggersp zullen stellig
teleurgesteld worden. En zĳ zul-
len de snor moeten bedekken,q

zĳ allen, omdat er geen antwoord
van God komt.’ ”r

8 En ikzelf daarentegen ben
vol van kracht geworden, met de
geest van Jehovah, en van ge-
rechtigheid en macht,s om J _akob
zĳn opstandigheid aan te zeggen
en _Isra

¨
el zĳn zonde.t

9 Hoort dit alstublieft, GIJ hoof-
den van het huis van J _akob en GIJ

aanvoerders van het huis van _Is-
ra

¨
el,u die gerechtigheid verfoeit

en die zelfs al wat recht is krom
maakt,v 10 die S _ion bouwt met
daden van bloedvergieten en Je-
r _uzalem met onrechtvaardig-
heid.w 11 Haar eigen hoofden
spreken recht louter om steek-

penningen,a en haar eigen pries-
ters onderrichten alleen om een
prĳs,b en haar eigen profeten be-
oefenen waarzeggerĳ enkel om
geld;c toch blĳven zĳ op Jeho-
vah steunen en zeggen: „Is Jeho-
vah niet in ons midden?d Ons zal
geen rampspoed overkomen.”e

12 Daarom zal wegens ulieden
S _ion worden omgeploegd als was
het een veld, en Jer _uzalem zelf
zal tot niets dan puinhopen wor-
den,f en de berg van het huis zal
zĳn als de hoge plaatsen van een
woud.

4 En het moet geschieden in
het laatst der dageng [dat] de

bergh van het huisi van Jehovah
stevig bevestigd zal worden bo-
ven de top der bergen, en hĳ zal
stellig verheven worden boven
de heuvels;j en daarheen moeten
volken stromen.k 2 En vele na-
ti

¨
en zullen stellig heengaan en

zeggen: „Komt,l en laten wĳ op-
gaan naar de berg van Jehovah
en naar het huis van de God van
J _akob;m en hĳ zal ons onderrich-
ten omtrent zĳn wegen,n en wĳ
willen zĳn paden bewandelen.”o

Want uit S _ion zal [de] wet uit-
gaan, en het woord van Jehovah
uit Jer _uzalem.p 3 En hĳ zal stel-
lig rechtspreken onder vele vol-
kenq en de zaken rechtzettenr met
betrekking tot verre, machtige
nati

¨
en.s En zĳ zullen hun zwaar-

den tot ploegscharen moeten sme-
den en hun speren tot snoeimes-
sen.t Zĳ zullen, natie tegen natie,
geen zwaard opheffen, ook zul-
len zĳ de oorlog niet meer leren.u

4 En zĳ zullen werkelĳk ieder on-
der hun wĳnstok en onder hun
vĳgenboom zitten,v en er zal nie-
mand zĳn die [hen] doet beven;w

want het is de mond van Jehovah
der legerscharen die [het] heeft
gesproken.x

k Ps 86:9; Jes 60:3; Opb 15:4; l Opb 22:17; m Jes

2:3; Jer 31:6; Za 8:20; n De 6:1; Ps 25:9; Jo 6:45;

o Sp 3:6; Jes 2:3; Heb 12:13; p Ps 128:5; q 1Sa

2:10; Ps 96:13; Jes 51:4; Jes 51:5; r 2Ti 3:16; s Jes

60:12; t Ho 2:18; Za 9:10; u Ps 72:7; Jes 2:4; Jes

9:7; Jes 60:18; Mt 26:52; Ef 6:12; v 1Kon 4:25; Za

3:10; w Jes 54:14; Ez 34:25; Ez 39:26; x Jes 55:11.

HFDST. 3

a Ez 22:27

Am8:4

Ze 3:3

b Ps 53:4

Ez 34:3

c Jes 3:15

d Sp 1:28

Jes 1:15

Jo 9:31

e De31:17

Jer 33:5

Klg 3:44

f Jes 3:11

Ro 2:8

g Jes 9:16

Jes 56:10

Ez 13:10

Mt 15:14

h Ez 13:19

Ez 34:2

Mt 7:15

Ro 16:18

i Jer 23:17

Ez 13:10

j Ps 55:3
Ps 120:7

Ps 140:2

k Jes 8:20

Jer 13:16

l Ps 74:9

Ez 13:23

m Jes 59:10

Am8:9

n 1Sa 9:9

Jes 29:10

o Za 13:4

p Jes 44:25

q Ez 24:17

r 1Sa 28:6

s Jes 11:2

Za 4:6

Han 4:8

1Kor 2:4

t Jes 58:1

Mt 3:7

Han 7:51

u Mi 3:1

v Le 26:15
De 27:19

Jer 5:28

w Jer 22:13

Hab 2:9

Hab 2:12

�����������������������������

2ekolom

a 1Sa 8:3

Jes 1:23
Jes 5:23

Ez 22:12

b Jer 6:13

Tit 1:11

c Jes 56:11

Ju 11

d Jes 48:2

Jer 7:4

Ro 2:17

e Am9:10

f Ps 79:1

Jer 26:18

Mi 1:6
Mt 24:2

�����������������������������

HFDST. 4

g Jes 2:2

Da 12:9
Han 2:17

h Jes 11:9

Za 8:3

Opb 21:10

i 1Pe 2:5

j Jes 2:2

MICHA 3:3–4:4 Berg van Jehovah. Wet vanuit Sion 1178



5 Want alle volken, van hun
kant, zullen elk in de naam van
hun god wandelen;a maar wĳ, van
onze kant, zullen wandelen in de
naam van Jehovah, onze God,b

tot onbepaalde tĳd, ja voor eeu-
wig.c

6 „Op die dag”, is de uitspraak
van Jehovah, „wil ik haar verga-
deren die kreupel ging;d en haar
die verdreven was, wil ik bĳeen-
brengen,e ja, haar die ik slecht
behandeld heb. 7 En ik zal haar
die kreupel ging, stellig tot een
overblĳfself maken, en haar die
ver verwĳderd was, tot een mach-
tige natie;g en Jehovah zal werke-
lĳk als koning over hen regeren op
de berg S _ion, van nu aan en tot on-
bepaalde tĳd.h

8 Enwat u aangaat, o toren der
kudde, de wal van de dochter van
S _ion,i tot u zal ze komen, ja, de
eerste heerschappĳ zal stellig ko-
men,j het koninkrĳk dat de doch-
ter van Jer _uzalem toebehoort.k

9 Waarom nu blĳft gĳ zo luid
schreeuwen?l Is er geen koning
in u, of is uw eigen raadsman om-
gekomen, zodat wee

¨
en als van een

barende vrouw u hebben aange-
grepen?m 10 Krimp van pĳn in-
een en barst uit [in geschreeuw],
o dochter van S _ion, als een ba-
rende vrouw,n want nu zult gĳ uit
een stad wegtrekken, en gĳ zult
op het veld moeten verblĳven.o En
gĳ zult tot aan B _abylon moeten
komen.p Daar zult gĳ bevrĳd wor-
den.q Daar zal Jehovah u terug-
kopen uit de handpalm van uw
vĳanden.r

11 En nu zullen er tegen u stel-
lig vele nati

¨
en vergaderdworden,

die daar zeggen: ’Laat zĳ bezoe-
deldworden, en mogen onze ogen
op S _ion zien.’s 12 Maar wat hen
aangaat, zĳ zĳn de gedachten van
Jehovah niet te weten gekomen,
en zĳ zĳn niet tot een begrip geko-
men van zĳn raadsbesluit;t want
hĳ zal hen stellig bĳeenbrengen
als een rĳ pasgemaaid koren op de
dorsvloer.u

13 Sta op en dors, o dochter van
S _ion;a want uw hoorn zal ik ver-
anderen in ĳzer, en uw hoeven zal
ik veranderen in koper, en gĳ zult
stellig vele volken verpulveren;b

en door een ban zult gĳ hun on-
rechtvaardigewinst werkelĳkaan
Jehovahwĳden,c en hunvermogen
aan de [ware] Heer van de gehele
aarde.”d

5 „Thans brengt gĳ u insnĳdin-
gen toe,e o dochter van een

invasie; een belegeringswal heeft
hĳ tegen ons opgeworpen.f Met
de stok zal men de rechter van _Is-
ra

¨
el op de wang slaan.g

2 En gĳ, o B _ethlehem _Efratha,h

die te klein zĳt om onder de dui-
zenden van J _uda [gerekend] te
worden,i uit uj zal mĳ voortkomen
degene die heerser in _Isra

¨
el zal

worden,k wiens oorsprong is uit
oude tĳden, uit de dagen van on-
bepaalde tĳd.l

3 Daarom zal hĳ hen prĳsge-
venm tot de tĳd dat de barende
werkelĳk baart.n En de overigen
van zĳn broeders zullen tot de zo-
nen van _Isra

¨
el terugkeren.

4 En hĳ zal stellig staan en als
herder optreden in de sterkte van
Jehovah,o in de superioriteit van
de naam van Jehovah, zĳn God.p

En zĳ zullen stellig blĳven wo-
nen,q want nu zal hĳ groot zĳn tot
aan de einden der aarde.r 5 En
deze moet vrede worden.s Wat de
Assyri

¨
er aangaat, wanneer hĳ in

ons land komt enwanneer hĳ onze
woontorens betreedt,t dan zul-
len wĳ zeven herders tegen hem
moeten verwekken, ja, acht her-
togen uit de mensheid. 6 En zĳ
zullen werkelĳk het land Ass _y-
ri

¨
e weiden met het zwaard,u en

het land van N _imrodv in zĳn in-
gangen. En hĳ zal stellig bevrĳ-
ding van de Assyri

¨
er teweeg-

brengen,w wanneer hĳ in ons
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land komt en wanneer hĳ ons ge-
bied betreedt.

7 En de overgeblevenen van J _a-
koba moeten te midden van vele
volken worden als dauw van Jeho-
vah,b als overvloedige regenbuien
op de plantengroei,c die niet hoopt
op de mens, noch wacht op de zo-
nen van de aardse mens.d 8 En
de overgeblevenen van J _akob moe-
ten onder de nati

¨
en, te midden

van vele volken, als een leeuw on-
der de dieren van een woud wor-
den, als een manen dragende jon-
ge leeuw onder schaapskudden,
die, wanneer hĳ werkelĳk door-
trekt, stellig zowel vertrapt als
verscheurt;e en er is geen bevrĳ-
der. 9 Uw hand zal hoog boven
uw tegenstanders zĳn,f en al uw
vĳanden zullen afgesneden wor-
den.”g

10 „En het moet op die dag ge-
schieden”, is de uitspraak van Je-
hovah, „dat ik uw paarden uit uw
midden wil afsnĳden en uw wa-
gens wil vernietigen.h 11 En ik
wil de steden van uw land afsnĳ-
den en al uw versterkte plaat-
sen omverhalen.i 12 En ik wil
de toverĳen uit uw hand afsnĳ-
den, en geen beoefenaars van ma-
gie zult gĳ nog langer hebben.j

13 En ik wil uw gehouwen beel-
den en uw zuilen uit uw mid-
den afsnĳden, en gĳ zult u niet
meer neerbuigen voor het werk
van uw handen.k 14 En ik wil
uw heilige palen uit uw midden
uitrukkenl en uw steden verdel-
gen. 15 En in toorn en in woe-
de wil ik wraak oefenen over de
nati

¨
en die niet hebben gehoor-

zaamd.”m

6 Hoort alstublieft wat Jeho-
vah zegt.n Sta op, voer een

rechtsgeding met de bergen, en
mogen de heuvels uw stem ho-
ren.o 2 Hoort, o GIJ bergen, het
rechtsgeding van Jehovah, ook GIJ

duurzame voorwerpen, GIJ grond-
vesten der aarde;p want Jehovah
heeft een rechtsgeding met zĳn
volk, en met _Isra

¨
el zal hĳ argu-

menteren:q

3 „O mĳn volk,a wat heb ik u
gedaan? En op welke wĳze heb ik
u vermoeid?b Getuig tegen mĳ.c

4 Want ik heb u uit het land
Eg _ypte opgevoerd,d en uit het
slavenhuis heb ik u verlost;e en
ik zond voorts M _ozes, A _

¨
aron en

M _irjam voor u uit.f 5 O mĳn
volk, gedenkg alstublieft wat B _a-
lak, de koning van M _oab, beraad-
slaagde,h en wat B _ileam, de zoon
van B _eor, hem antwoordde.i Van-
af S _ittimj was het, ja, tot G _ilgalk

toe, opdat de rechtvaardige da-
den van Jehovah bekend zouden
worden.”l

6 Waarmee zal ik Jehovah te-
gemoet treden?m [Waarmee] zal
ik mĳ buigen voor God in den
hoge?n Zal ik hem tegemoet tre-
den met volledige brandoffers,o

met eenjarige kalveren? 7 Zal
Jehovah een welgevallen heb-
ben aan duizenden rammen, aan
tienduizenden oliestromen?p Zal
ik mĳn eerstgeboren zoon ge-
ven voor mĳn opstandigheid, de
vrucht van mĳn buik voor de zon-
de van mĳn ziel?q 8 Hĳ heeft u
verteld, o aardse mens, wat goed
is.r En wat vraagt Jehovah van u
terug dan gerechtigheid te oefe-
nens en goedheid lief te hebbent

en bescheidenu te wandelen met
uw God?v

9 De stem van Jehovah zelf
roept de stad toe,w en [wie over]
praktische wĳsheid [beschikt,]
zal uw naam vrezen.x Hoort [de]
roede en wie het was die haar
bestemd heeft.y 10 Zĳn er [in]
het huis van een goddeloze nog
altĳd de schatten van goddeloos-
heid,z en de krappe efa-maat,
die openlĳk wordt veroordeeld?
11 Kan ik [moreel] rein zĳn bĳ
een goddeloze weegschaal en bĳ
een buidel vol bedrieglĳke weeg-
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stenen?a 12 Want haar eigen
rĳken zĳn vol gewelddaad ge-
worden, en haar eigen inwoners
hebben leugen gesprokenb en
hun tong is bedrieglĳk in hun
mond.c

13 „En ook ik, van mĳn kant,
zal [u] stellig ziek maken door
u te slaan;d verwoesting zal [uw
deel] zĳn wegens uw zonden.e

14 Gĳ, van uw kant, zult eten
en niet verzadigd worden, en uw
leegheid zal in uw midden zĳn.f

En gĳ zult [dingen] verwĳderen,
maar gĳ zult [ze] niet veilig weg-
voeren; en wat gĳ nog veilig zoudt

wegvoeren, zal ik aan het zw
´
a

´
ard

geven.g 15 Gĳ, vanuwkant, zult
zaaien, maar gĳ zult niet oog-
sten. Gĳ, van uw kant, zult olĳ-
ven treden, maar gĳ zult u niet
met olie inwrĳven; ook zoete wĳn,

maar gĳ zult geen wĳn drinken.h

16 En men handelt naar de in-
zettingen van _Omrii en naar al
hetwerk van het huis van _Achab,j

en gĳlieden wandelt in hun raad-

slagen,k opdat ik u tot een voor-
werp van ontzetting zou maken
en haar inwoners tot een aan-
fluiting;l en de smaad der volken
zult gĳlieden dragen.”m

7 Wee mĳ,n want ik ben ge-
worden als de inzamelingen

van zomerfruit, als de nalezing

van een druivenoogst!o Er is geen
druiventros omte eten, geen vroe-
ge vĳg, die mĳn ziel zou bege-
ren!p 2 De loyale is van de aar-
de vergaan, en onder de mensen
is er geen oprechte.q Zĳ allen, op

bloedvergieten loeren zĳ.r Zĳ ja-
gen, een ieder op zĳn eigen broe-
der, met een sleepnet.s 3 [Hun]
handen zĳn op het kwade [ge-
richt], om [het] goed uit te voe-
ren;t de vorst vraagt [om iets],

en degene die rechtspreekt, [doet
dit] om de beloning,u en de gro-
te spreekt de sterke begeerte van
zĳn ziel uit, ja, slechts zĳn eigen
[begeerte];v en zĳ weven het door-

een. 4 De beste van hen is als

een stekelstruik, [hun] oprecht-
ste is erger dan een doornhaag.a

De dag van uw wachters, [waar-
op] er aandacht aan u wordt ge-
schonken, moet komen.b Nu zal
hun ontsteltenis komen.c

5 Stelt UW geloof niet in een
metgezel. Stelt UW vertrouwen
niet in een vertrouwd vriend.d

Bewaak tegenover haar die aan
uw boezem ligt, de openingen
van uw mond.e 6 Want een
zoon veracht een vader; een doch-
ter staat op tegen haar moeder,f

een schoondochter tegen haar
schoonmoeder;g ’s mensen vĳan-
den zĳn zĳn huisgenoten.h

7 Maar wat mĳ aangaat, naar
Jehovah zal ik blĳven uitzien.i Ik
wil van een wachtende houding
jegens de God van mĳn redding
blĳk geven.j Mĳn God zal mĳ ho-
ren.k

8 Verheug u niet over mĳ,
o gĳ, mĳn vĳandin.l Al ben ik
gevallen, ik zal stellig opstaan;m

al woon ik in de duisternis,n Je-
hovah zal mĳ een licht zĳn.o

9 Jehovah’s woede zal ik dra-
gen — want ik heb tegen hem
gezondigdp — totdat hĳ mĳn
rechtsgeding voert en mĳ wer-
kelĳk recht verschaft.q Hĳ zal
mĳ uitleiden tot het licht; ik zal
zĳn rechtvaardigheid aanschou-
wen.r 10 En mĳn vĳandin zal
[het] zien, en schaamte zal haar
bedekkens die tot mĳ zei: „Waar
is hĳ, Jehovah, uw God?”t Mĳn
eigen ogen zullen op haar neer-
zien.u Nu zal zĳ een plaats van
vertrapping worden, als het slĳk
der straten.v

11 De dag voor het bouwen
van uw stenen muren, op die dag
zal [de] verordening ver zĳn.w

12 Op die dag zal men zelfs van
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cccdccc

1 De formele uitspraak tegen
N _inev

´
e:a Het boek van het

visioen van N _ahum, de Elkosiet:

2 Jehovah is eenGod die exclu-
sieve toewĳding eistb en wraak
neemt; Jehovah neemt wraakc en
is tot woede geneigd.d Jehovah
neemt wraak op zĳn tegenstan-
ders,e en hĳ toont zich gebelgd je-
gens zĳn vĳanden.f

3 Jehovah is langzaam tot
toorng en groot in kracht,h en
geenszins zal Jehovah zich er-
van weerhouden te straffen.i

In verwoestende wind en in on-
weer is zĳn weg, en het wolkge-
vaarte is het fĳne stof van zĳn
voeten.j

4 Hĳ bestraft de zee,k en hĳ
doet haar opdrogen; en alle rivie-
ren legt hĳ werkelĳk droog.l

B _asan en K _armel zĳn verwelkt,a

en zelfs de bloesem van de L _iba-
non is verwelkt.

5 Ja, de bergen hebben geschud
wegens hem, en zelfs de heuvels
versmolten.b

En de aarde zal opgehevenwor-
den wegens zĳn aangezicht; ook
het productieve land, en allen die
erop wonen.c

6 Wie kan voor zĳn openlĳke
veroordeling standhouden?d En
wie kan opstaan tegen zĳn bran-
dende toorn?e

Zĳn eigen woede zal stellig
uitgestort worden als vuur,f en
zelfs de rotsen zullen werke-

l Joz 3:16; Ps 74:15; Jes 19:5; 2e kolom

a Jes 33:9; Am 1:2; b 2Sa 22:8; Ps 68:8; Ps 97:5;

Heb 12:26; c Ps 97:4; Jes 24:1; d Jer 10:10; Opb

6:17; e De 32:22; Opb 16:1; f Opb 16:8.
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Ass _yri
¨
e en de steden van Eg _ypte

naar u toe komen, en van Eg _ypte
zelfs tot aan [de] Rivier,a en van
zee tot zee, en [van] berg tot de
berg.b 13 En het land moet een
verlaten woestenĳ worden van-
wege zĳn bewoners, wegens de
vrucht van hun handelingen.c

14 Weid uw volk met uw staf,d

de kudde van uw erfdeel, die wel-
ke alleen in een woud verbleef —
te midden van een boomgaard.e

Laat hen weiden in B _asan en G _i-
leadf als in lang vervlogen da-
gen.g

15 „Als in de dagen van uw uit-
tocht uit het land Eg _ypte zal
ik hem wonderbare dingen laten
zien.h 16 Nati

¨
en zullen [het]

zien en beschaamd worden over
al hun macht.i Zĳ zullen de hand
op de mond leggen;j ja, hun oren
zullen doof worden. 17 Zĳ zul-
len stof likken als de slangen;k

als reptielen der aarde zullen zĳ
in beroering uit hun bolwerken
komen.l Tot Jehovah, onze God,

zullen zĳ sidderend komen, en zĳ
zullen bevreesd voor u zĳn.”a

18 Wie is een God als gĳ,b een
die dwaling vergeeft en voor-
bĳgaat aan de overtredingc van
het overblĳfsel van zĳn erfdeel?d

Hĳ zal stellig niet voor eeuwig
aan zĳn toorn vasthouden, want
hĳ schept behagen in liefderĳ-
ke goedheid.e 19 Hĳ zal ons we-
derom barmhartigheid betonen;f

hĳ zal onze dwalingen onderwer-
pen.g En gĳ zult al hun zonden
in de diepten der zee werpen.h

20 Gĳ zult [de] aan J _akob [ge-
schonken] waarachtigheid, [de]
aan _Abraham [geschonken] lief-
derĳke goedheid geven, die gĳ
vanaf de dagen van weleer onder
ede aan onze voorvaders beloofd
hebt.i
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lĳk neergehaald worden wegens
hem.

7 Jehovah is goed,a een ves-
tingb op de dag der benauwd-
heid.c

En hĳ kent degenen die bĳ hem
hun toevlucht zoeken.d

8 En door de vloed die door-
trekt, zal hĳ een volslagen ver-
delging met betrekking tot haar
plaats aanrichten,e en duisternis
zal zĳn v

´
ı
´
janden najagen.f

9 Wat zult gĳlieden tegen Jeho-
vah uitdenken?g Hĳ veroorzaakt
een volslagen verdelging.

De benauwdheid zal geen twee-
de maal oprĳzen.h

10 Hoewel zĳ zelfs als doornsi

dooreengevlochten worden en zĳ
dronken zĳn als van hun tarwe-
bier,j zullen zĳ stellig verteerd
worden als volkomen droge stop-
pels.k

11 Uit u zal werkelĳk iemand
voortkomen die tegen Jehovah be-
denkt wat kwaad is,l die niets-
waardige raad geeft.m

12 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Hoewel zĳ volkomen in vorm
waren en er velen in die toestand
waren, moeten zĳ zelfs in die toe-
stand neergemaaid worden;n en
men moet doortrekken. En ik
zal u stellig kwellen, zodat ik u
niet verder kwellen zal.o 13 En
nu zal ik zĳn draagstok die op u
drukt, verbreken,p en de banden
op u zal ik in twee

¨
en scheuren.q

14 En aangaande u heeft Jeho-
vah geboden: ’Niets vanuwnaam
zal meer gezaaidworden.r Uit het
huis van uw goden zal ik afsnĳ-
den het gesneden en het gegoten
beeld.s Ik zal u een grafstede ma-
ken,t want gĳ zĳt van geen be-
lang geweest.’

15 Zie! Op de bergen de voe-
ten van iemand die goed nieuws
brengt, iemand die vrede verkon-
digt.u O J _uda, vier uw feesten.v Be-
taal uw geloften;w want voortaan
zal er geen nietswaardige meer
door u heen trekken.x Hĳ zal stel-
lig geheel en al worden afgesne-
den.”y

2 Iemand die een verstrooiing
bewerkt, is voor uw aange-

zicht opgetrokken.a Moge de ver-
sterkte plaats beveiligd worden.
Let op [de] weg. Sterk [de] heu-
pen. Versterk de kracht zeer.b

2 Want Jehovah zal stellig de
trots van J _akobc vergaderen, ge-
lĳk de trots van _Isra

¨
el, want zĳ

die leegmaken, hebben hen leeg-
gemaakt;d en hun ranken hebben
zĳ vernield.e

3 Het schild van zĳn sterke
mannen is rood geverfd; [zĳn]
mannen van vitale kracht zĳn in
karmozĳnen stof gekleed.f Met
het vuur van ĳzer[beslag] is de
strĳdwagen op de dag dat hĳ zich
gereedmaakt, en de [speren van
hout van de] jeneverboomg zĳn
tot trillen gebracht. 4 Op de
straten blĳven de strĳdwagens ra-
zen.h Ze blĳven af en aan stormen
op de openbare pleinen. De aan-
blik ervan is als fakkels. Als blik-
semschichteni blĳven ze voort-
snellen.

5 Hĳ zal zĳn majestueuzen ge-
denken.j Zĳ zullen struikelen in
hun gaan.k Zĳ zullen zich naar
haar muur haasten, en de barri-
cade zal stevig opgesteld moeten
worden. 6 Ja, de poorten van
de rivieren zullen stellig geopend
worden, en het paleis zelf zal wer-
kelĳk oplossen. 7 En het is vast-
gesteld; ze is ontbloot; ze zal stel-
lig weggevoerd worden,l en haar
slavinnen zullen kreunen, als het
geluid van duiven,m terwĳl zĳ zich
herhaaldelĳk op het hart slaan.n

8 En N _inev
´
e was, vanaf de dagen

[dat] ze [geweest is],o als een vĳ-
ver vol water;p maar zĳ zĳn op
de vlucht. „Staat stil! Staat stil!”
Maar er is niemand die zich om-
keert.q

9 Plundert zilver; plundert
goud;r want er komt geen eind
aan de uitstalling [van dingen].
Er is een geweldige hoeveelheid
van allerlei begeerlĳke voorwer-
pen.s

q Jer 50:16; Ze 2:13; r Jes 33:1; Ez 26:12; s Opb

18:12.
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10 Leegte en verlatenheid, en
een verwoeste [stad]!a En het
hart versmelt,b en er is een knik-
ken van [de] knie

¨
en,c en hevige

pĳnen zĳn in alle heupen;d en wat
de gezichten van hen allen aan-
gaat, ze hebben een gloed [van
opwinding] gekregen.e 11 Waar
is het leeuwenhol, en de grot
die de jonge leeuwen met ma-
nen toebehoort, waar de leeuw
rondliep en binnenging,f waar
de leeuwenwelp was en niemand
[ze] deed beven?g 12 [De] leeuw
verscheurde genoeg voor zĳn
welpen, en worgde voor zĳn leeu-
winnen. En hĳ hield zĳn holen
gevuld met prooi en zĳn schuil-
plaatsen met verscheurde die-
ren.h

13 „Zie! Ik ben tegen u”, is de
uitspraak van Jehovah der leger-
scharen,i „en ik wil haar strĳd-
wagen in rook verbranden.j En
een zwaard zal uw jonge leeuwen
met manen verslinden.k En ik wil
uw prooi van de aarde afsnĳden,
en de stem van uw boodschap-
pers zal niet meer gehoord wor-
den.”l

3 Wee de stad van bloedvergie-
ten.m Ze is geheel vervuldvan

bedrog [en] van roof. De prooi
wĳkt niet [van haar]! 2 Er is
het geluid van [de] zweepn en
het geluid van wielgeratel, en
het galopperende paard en de op-
springende wagen.o 3 De ruiter
te paard, en de vlam van [het]
zwaard, en het bliksemen van [de]
speer,p en het grote aantal ver-
slagenen, en de geweldige massa
lĳken; en er komt geen eind aan
de dode lichamen. Men blĳft strui-
kelen tussen hun dode lichamen;
4 vanwege de overvloed van de
daden van prostitutie van de pros-
tituee,q aantrekkelĳk door be-
koorlĳkheid, een meesteres in to-
verĳen, zĳ die nati

¨
en verstrikt

door haar daden van prostitu-
tie en families door haar tove-
rĳen.r

5 „Zie! Ik ben tegen u”,s is de

uitspraak van Jehovah der leger-
scharen, „en ik wil uw slippen,
die u tot bedekking dienen, over
uw gezicht trekken, en ik wil na-
ti

¨
en uw naaktheid doen zien,a en

koninkrĳken uw oneer. 6 En
ik wil walgelĳke dingen op u
werpen,b en ik wil u verachte-
lĳk maken; en ik wil u tot een
schouwspel stellen.c 7 En het
moet geschieden dat iedereen die
u ziet, van u zal wegvluchtend

en stellig zal zeggen: ’N _inev
´
e is

gewelddadig geplunderd! Wie zal
medegevoel met haar hebben?’
Waarvandaan zal ik troosters
voor u zoeken? 8 Zĳt gĳ beter
dan No- _Amon,e dat aan de Nĳlka-
nalenf gelegenwas? Water was er
overal rondom haar, wier vermo-
gen [de] zee was, wier muur was
vanuit [de] zee. 9 Ethi _opi

¨
e was

haar volledige macht, ook Eg _yp-
te;g en dat onbeperkt. Ja, Put en
de Libi

¨
ers bleken u tot hulp te

zĳn.h 10 Ook zĳ was voor bal-
lingschap bestemd; zĳ ging in
gevangenschap.i Ook haar eigen
kinderen werden verpletterd aan
het boveneinde van alle stra-
ten;j en over haar verheerlĳkten
wierp men het lot,k en haar gro-
ten zĳn allen met boeien gebon-
den.l

11 Ook gĳzelf zult dronkenwor-
den;m gĳ zult iets verborgens wor-
den.n Ook gĳzelf zult een vesting
tegen [de] vĳand zoeken.o 12 Al
uw versterkte plaatsen zĳn als
vĳgenbomen met de eerste rĳpe
vruchten, die, als ze geschud wor-
den, stellig in de mond van een
eter zullen vallen.p

13 Zie! Uw volk is [als] vrou-
wen inuw midden.q Voor uw vĳan-
den moeten de poorten van uw
land zonder mankeren geopend
worden. Vuur zal stellig uw gren-
dels verslinden.r 14 Put u wa-
ter voor een belegering.s Verste-
vig uw versterkte plaatsen.t Ga
in het slĳk, en treed het leem;
grĳp [de] vormvoor de bakstenen
vast. 15 Zelfs daar zal vuur u
verslinden. Een zwaard zal u af-
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cccdccc

1 De formele uitspraak die de
profeet H _abakuk geschouwd

heeft: 2 Hoe lang, o Jehovah,
moet ik om hulp schreeuwen,
zonder dat gĳ hoort?a [Hoe lang]
zal ik tot u roepen om hulp te-
gen geweld, zonder dat gĳ redt?b

3 Waarom doet gĳ mĳ het scha-
delĳke zien, en blĳft gĳ niets dan
moeite aanzien? En [waarom] zĳn
gewelddadige plundering en ge-
weld voor mĳn ogen, en [waar-
om] ontstaat er ruzie, en [waarom]
rĳst er twist?c

4 Daarom verliest de wet haar
kracht en komt het recht nim-
mer te voorschĳn.d Omdat de god-
deloze de rechtvaardige omringt,
daarom komt het recht verdraaid
te voorschĳn.e

5 „Ziet onder de nati
¨
en, en

kĳkt toe, en staart elkaar vol ver-
bazing aan.f Staat verbaasd; want
er is een activiteit die in UW da-
gen ten uitvoer wordt gebracht,
[welke] gĳlieden niet zult gelo-
ven, ook al wordt het verhaald.g

6 Want ziet, ik verwek de Chal-
dee

¨
en,h de bittere en onstuimi-

ge natie, die naar de wĳd open
plaatsen der aarde gaat ten ein-
de woonsteden in bezit te ne-

men die haar niet toebehoren.a

7 Schrikwekkend en vrees inboe-
zemend is ze. Van haarzelf gaan
haar eigen recht en haar eigen
waardigheid uit.b 8 En haar
paarden zĳn sneller dan luipaar-
den gebleken, en ze zĳn feller dan
avondwolven gebleken.c En haar
rĳpaarden hebben de grond omge-
woeld, en van verre komen haar
eigen rĳpaarden. Ze vliegen als
de arend die toeschiet om te ver-
slinden.d 9 In haar geheel komt
ze enkel voor geweld.e Het bĳeen-
brengen van hun aangezichten is
als [de] oostenwind,f en ze verga-
dert gevangenen net als het zand.
10 Envan haar kant beschimpt ze
zelfs koningen, en hoogwaardig-
heidsbekleders zĳn haar iets lach-
wekkends.g Van haar kant lacht
ze zelfs omelke versterkte plaats,h

en ze hoopt stof op en neemt haar
in. 11 In die tĳd zal ze stellig op-
rukken [als] wind en doortrekken
en zichwerkelĳk schuldig maken.i

Deze kracht van haar is aan haar
god toe te schrĳven.”j

12 Zĳt gĳ niet van oudsher,
o Jehovah?k O mĳn God, mĳn

j Da 5:4; k Ps 90:2; Ps 93:2; Opb 1:8.
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snĳden.a Het zal u verslinden als
de sprinkhanensoort.b Maak u zo
talrĳk als de sprinkhanensoort;
maak u zo talrĳk als de sprink-
haan. 16 Gĳ hebt uwhandelaars
meer vermenigvuldigd dan de
sterren aan de hemel.c

Wat de sprinkhanensoort aan-
gaat, ze stroopt werkelĳk haar
huid af; vervolgens vliegt ze weg.
17 Uwwachters zĳn als de sprink-
haan, en uw werfbeambten als
de sprinkhanenzwerm. Ze legeren
zich in de stenen kooien op een
koude dag. De zon zelf behoeft
maar te gaan schĳnen en ze vluch-

ten stellig weg; en hun plaats,
waar ze zĳn, is werkelĳk onbe-
kend.a

18 Uw herders zĳn slaperig ge-
worden,b o koning van Ass _yri

¨
e; uw

majestueuzen blĳven in hunwoon-
steden.c Uw volk is verstrooid op
de bergen, en er is niemand die
[hen] bĳeenbrengt.d 19 Er is
geen verlichting voor uw catas-
trofe. Uw slag is onheelbaar ge-
worden.e Allen die het bericht
over u horen, zullen stellig over u
in de handen klappen;f want over
wie is uw slechtheid niet voort-
durend heen gegaan?”g
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Heilige, gĳ sterft niet.a O Jeho-
vah, tot een oordeel hebt gĳ haar
gesteld; en, o Rots,b tot een te-
rechtwĳzingc hebt gĳ haar ge-
grondvest.

13 Gĳ zĳt te zuiver van ogen
om het kwaad te zien; en moeite
aanzien kunt gĳ niet.d Waarom
ziet gĳ hen aan die verraderlĳk
handelen,e blĳft gĳ zwĳgen wan-
neer een goddeloze iemand ver-
zwelgt die rechtvaardiger is dan
hĳ?f 14 En [waarom] maakt gĳ
de aardse mens als de vissen der
zee, als kruipend gedierte, waar-
over niemand heerst?g 15 Al
deze heeft hĳ met louter een vis-
haak opgehaald;h hĳ sleept ze
mee in zĳn sleepnet, en hĳ ver-
gadert ze in zĳn visnet.i Daar-
om verheugt hĳ zich en is blĳ.j

16 Daarom brengt hĳ slachtof-
fers aan zĳn sleepnet en brengt
hĳ offerrook voor zĳn visnet;
want daardoor is zĳn deel goed
geolied, en zĳn voedsel is gezond.k

17 Zal hĳ daarom zĳn sleepnet
leegmaken, en moet hĳ voortdu-
rend nati

¨
en doden, terwĳl hĳ geen

mededogen toont?l

2 Op mĳn wachtpost wil ik blĳ-
ven staan,m en ik wil gepos-

teerd blĳven op [het] bolwerk; en
ik zal wacht houden,n om te zien
wat hĳ door mĳ zal sprekeno en
wat ik op mĳn terechtwĳzing zal
antwoorden.p

2 Toen antwoordde Jehovah
mĳ en zei: „Schrĳf [het] visioen
op en zet [het] duidelĳk op tafe-
len,q opdat wie ervan voorleest,
dit vloeiend kan doen.r 3 Want
[het] visioen is nog voor de be-
stemde tĳd,s en het blĳft voort-
hĳgen naar het einde, en het zal
geen leugen vertellen. Zelfs al
zou het op zich laten wachten,
blĳf er vol verwachting naar uit-
zien; want het zal zonder manke-
renuitkomen.t Het zal niet te laat
komen.

4 Zie! Zĳn ziel is opgeblazen;u

ze is niet oprecht geweest in
hem. Maar wat de rechtvaardi-
ge betreft, door zĳn getrouw-

heid zal hĳ blĳven leven.a 5 En
inderdaad, omdat de wĳn verra-
derlĳk werkt,b is een fysiek ster-
ke man aanmatigend;c en hĳ zal
zĳn doel niet bereiken,d hĳ die
zĳn ziel ruim heeft gemaakt net
als Sje _o _ol, en die gelĳk de dood
is en niet verzadigd kan wor-
den.e En hĳ blĳft alle nati

¨
en tot

zich vergaderen en alle volken
tot zich bĳeenbrengen.f 6 Zul-
len niet juist die, allemaal, tegen
hem een spreuk aanheffeng en
een zinspelende opmerking, insi-
nuaties aangaande hem? En men
zal zeggen:

’Wee hem die vermenigvuldigt
wat niet van hem ish — o hoe
lang!i — en die een zware schuld
op zich laadt! 7 Zullen niet plot-
seling opstaan degenen die rente
van u eisen, en ontwaken dege-
nen die u gewelddadig schudden,
en zult gĳ hun niet stellig wor-
den tot iets om te plunderen?j

8 Omdat gĳzelf vele nati
¨
en ge-

welddadig hebt geplunderd, zul-
len alle overgeblevenen van [de]
volken u gewelddadig plunderen,k

wegens het vergietenvan mensen-
bloeden het geweld tegen [de] aar-
de, [de] stad en allen die erin wo-
nen.l

9 Wee degene die vuil gewin
maakt voor zĳn huis,m ten ein-
de zĳn nest in de hoogte te stel-
len, om zo bevrĳd te zĳn uit de
greep van dat wat rampspoedig
is!n 10 Gĳ hebt iets schandelĳks
voor uw huis beraadslaagd, de af-
snĳding van vele volken;o en uw
ziel zondigt.p 11 Want een steen
uit [de] muur zal klagend roepen,
en een balk uit het houtwerk zal
hem antwoorden.q

12 Wee degene die een stad
bouwt door bloedvergieten, en
die een stad stevig bevestigd
heeft door onrechtvaardigheid!r

13 Zie! Is het niet van Jehovah
der legerscharen dat volken zich
slechts voor het vuur zullen af-

q Ge 4:10; Jak 5:4; r Jer 22:13; Ez 24:9; Na 3:1;

Opb 17:6.
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tobben, en dat nationale groepen
zich louter voor niets zullen af-
matten?a 14 Want de aarde zal
vervuld zĳn van het kennen van
Jehovah’s heerlĳkheid, ja, zoals
de wateren [de] zee bedekken.b

15 Wee degene die zĳn met-
gezellen iets te drinken geeft,
[waar] uw woede en toorn bĳge-
mengd wordt, om [hen] dronken
te maken,c met de bedoeling hun
schaamdelen te zien.d 16 Gĳ
zult stellig verzadigdworden met
oneer in plaats van met heerlĳk-
heid.e Drink ook zelf,f en word als
onbesneden beschouwd.g De be-
ker van de rechterhand van Je-
hovah zal bĳ het rondgaan aan
u worden toegereikt,h en er zal
schande komen over uw heerlĳk-
heid; 17 want het de L _ibanon
[aangedane] geweldi zal u bedek-
ken, en de roofzucht ten aan-
zien van [de] dieren verschrikt
hen, wegens het vergieten van
mensenbloed en het geweld te-
gen [de] aarde,j de stad en allen
die erin wonen.k 18 Wat voor
baat heeft een gesneden beeld
gehad,l wanneer zĳn formeerder
het gesneden heeft, een gegoten
beeld, en een onderwĳzer van
leugen?,m wanneer de formeerder
van zĳn vorm er zozeer op heeft
vertrouwdn dat hĳ goden maakte
die niets waard zĳn [en] die stom
zĳn?o

19 Wee degene die tot het stuk
hout zegt: „O ontwaak toch!”, tot
een stomme steen: „O word wak-
ker! D

´
ı
´
e zal onderricht geven”!p

Zie! Hĳ is in goud en zilver ge-
vat,q en er is volstrekt geen adem
in zĳn binnenste.r 20 Maar Je-
hovah is in zĳn heilige tempel.s

Bewaar het stilzwĳgen voor zĳn
aangezicht, heel de aarde!’ ”t

3 Het gebed van de profeet
H _abakuk in klaagliederen:

2 O Jehovah, ik heb het bericht
over u gehoord.u Ik ben bevreesd
geworden, o Jehovah, voor uw
activiteit.v

O breng ze in het midden der
jaren tot leven! Moogt gĳ ze in

het midden der jaren bekendma-
ken.Moogt gĳ er tĳdens de beroe-
ring aan denken barmhartigheid
te betonen.a

3 God zelf kwam voorts van T _e-
man, ja, een Heilige van de berg
P _aran.b Sela.c

Zĳn waardigheid bedekte [de]
hemel;d en van zĳn lof werd de
aarde vervuld.e

4 Wat [zĳn] glans betreft, deze
werd net als het licht.f Hĳ had
twee stralen [die] van zĳn hand
[uitgingen], en daar ging zĳn
sterkte schuil.g

5 Voor hem uit bleef de pest
gaan,h en brandende koorts ging
steeds uit aan zĳn voeten.i

6 Hĳ stond stil, om [de] aar-
de dooreen te schudden.j Hĳ zag
en deed de nati

¨
en vervolgens op-

springen.k

En de eeuwige bergen werden
verpletterd;l de voor onbepaalde
tĳd blĳvende heuvels bogen zich
neer.m De gangen van weleer zĳn
de zĳne.

7 Onder dat wat schadelĳk is,
zag ik de tentenvan K _uschan. De
tentkleden van het land M _idiann

kwamen in beroering.o

8 Is het tegen de rivieren, o Je-
hovah, is het tegen de rivieren
dat uw toorn ontbrand is,p of is
uw verbolgenheid tegen de zee
[gericht]?q Want gĳ zĳt op uw
paarden gaan rĳden;r uw wagens
waren redding.s

9 In [zĳn] naaktheid wordt
uw boog ontbloot.t De gezworen
eden van [de] stammen zĳn dat-
gene wat is gezegd.u Sela. Met ri-
vieren hebt gĳ voorts [de] aarde
gespleten.v

10 Bergen zagen u; ze krom-
pen van pĳn ineen.w Een on-
weersbui vanwater trok door. De
waterdiepte bracht haar geluid
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cccdccc

1 Het woord van Jehovah dat
kwam tot Zef _anja, de zoon

van K _uschi, de zoon van Ged _alja,
de zoon van Am _arja, de zoon van
Hizk _ia, in de dagen van Jos _ia,a de
zoon van _Amon,b de koning van
J _uda:

2 „Ik zal zonder mankeren een
eind maken aan alles wat zich
op de oppervlakte van de aardbo-
dembevindt”, is de uitspraak van
Jehovah.c

3 „Ik zal een eind maken aan
aardse mens en dier.d Ik zal een
eind maken aan het vliegende
schepsel des hemels en de vis-

sen der zee,a en aan de struikel-
blokken te zamen met de godde-
lozen;b en ik wil de mensen van
de oppervlakte van de aardbo-
dem afsnĳden”,c is de uitspraak
van Jehovah. 4 „En ik wil mĳn
hand uitstrekken tegen J _uda en
tegen alle inwoners van Jer _uza-
lem,d en ik wil van deze plaats de
overgeblevenen van de B _a

¨
ale af-

snĳden, de naamvan de priesters
van buitenlandse goden te zamen
met de priesters,f 5 en degenen
die zich op de daken neerbuigen

e Nu 25:3; Re 2:13; 2Kr 28:2; Jer 11:17; f 2Kon

23:5; Ho 10:5.
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voort.a In de hoogte hief ze haar
handen op.

11 Zon — maan — stonden stilb

in [hun] verheven woning.c Als
licht bleven uw eigen pĳlen gaan.d

Het bliksemen van uw speer dien-
de tot glans.e

12 Met openlĳke veroordeling
doorschreedt gĳ voorts de aarde.
In toorn zĳt gĳ [de] nati

¨
en gaan

dorsen.f

13 En gĳ zĳt uitgetrokken tot
de redding van uw volk,g om uw
gezalfde te redden. Gĳ hebt het
hoofd uit het huis van de godde-
loze verpletterd.h Het fundament
werd blootgelegd, ja, tot de hals
toe.i Sela.

14 Met zĳn eigen staven hebt
gĳ [het] hoofd van zĳn krĳgs-
lieden doorboordj [toen] zĳ aan-
stormden om mĳ te verstrooien.k

Hun uitgelaten gejubel was als
van hen die eropuit zĳn een el-
lendige in een schuilplaats te ver-
slinden.l

15 Door de zee heen zĳt gĳ
[met] uw paarden getreden, [door]
de massa uitgestrekte wateren
heen.m

16 Ik hoorde [het], en mĳn buik
kwam in beroering; bĳ het ge-

luid trilden mĳn lippen; verrot-
ting drong voorts in mĳn beende-
ren;a en in mĳn toestand was ik
in beroering, dat ik rustig de dag
der benauwdheid moest afwach-
ten,b [wanneer hĳ] optrekt tegen
het volk,c [om] een overval op hen
te plegen.

17 Al bloeit zelfs [de] vĳgen-
boom niet,d en is er geen op-
brengst aan de wĳnstokken, al
loopt het werk van [de] olĳfboom
werkelĳk op een mislukking uit,
en brengen zelfs de terrassen
werkelĳk geen voedsel voort,e al
wordt [het] kleinvee werkelĳk
afgesneden van [de] kooi, en is
er geen rundvee in de omheinde
ruimtenf —

18 Tochwil ik, wat mĳ betreft,
mĳ uitbundig in Jehovah verheu-
gen;g ik wil blĳ zĳn in de God van
mĳn redding.h

19 Jehovah, de Soevereine Heer,
is mĳn vitale kracht;i en hĳ zal
mĳn voeten maken als die van de
hinden,j en op mĳn hoge plaatsen
zal hĳ mĳ doen treden.k

Aan de leider, op mĳn
snaarinstrumenten.
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voor het heerleger van de hemel,a

en degenen die zich neerbuigenb

terwĳl zĳ gezworen eden doen aan
Jehovahc en gezworen eden doen
bĳ M _alkam;d 6 en degenen die
zich terugtrekken van het volgen
van Jehovahe en die Jehovah niet
hebben gezocht en hem niet heb-
ben geraadpleegd.”f

7 Bewaar het stilzwĳgen voor
het aangezicht van de Soeverei-
ne Heer Jehovah;g want de dag
van Jehovah is nabĳ,h want Jeho-
vah heeft een slachtoffer bereid;i

hĳ heeft zĳn genodigden gehei-
ligd.j

8 „En het moet geschieden op
de dag van Jehovah’s slachtoffer
dat ik aandacht wil schenken
aan de vorsten, en aan de zonen
van de koning,k en aan al degenen
die buitenlandse kledĳ dragen.l

9 En ik wil aandacht schenken
aan iedereen die op die dag het
podium bestĳgt, degenen die het
huis van hun meesters met ge-
weld en bedrog vullen.m 10 En
het moet op die dag geschieden”,
is de uitspraak van Jehovah, „[dat
er] een geschreeuw uit de Vis-
poortn klinkt, en een gejammer
uit het tweede stadsgedeelte,o

en een luid gekraak uit de heu-
vels.p 11 Jammert,q GIJ inwoners
van M _aktes, want heel het volk
van handelaars is tot zwĳgen ge-
bracht;r allen die zilver afwegen,
zĳn afgesneden.

12 En het moet in die tĳd ge-
schieden dat ik Jer _uzalem zorg-
vuldig met lampen zal doorzoe-
ken,s en ik wil aandacht schenken
aan de mannen die stollen op
hun droesemt [en] die in hun hart
zeggen: ’Jehovah zal geen goed
doen en hĳ zal geen kwaad doen.’u

13 En hun vermogen moet tot
plundering worden en hun hui-
zen tot een verlaten woestenĳ.v

En zĳ zullen huizen bouwen, maar
zĳ zullen [ze] niet bewonen;w en zĳ
zullen wĳngaarden planten, maar
zĳ zullen de wĳn ervan niet drin-
ken.x

14 De grote dagy van Jehovah
is nabĳ.z Hĳ is nabĳ en haast

zich zeer.a Het geluid van de dag
van Jehovah is bitter.b Aldaar laat
een sterke man een kreet horen.c

15 Die dag is een dag van ver-
bolgenheid, een dag van benauwd-
heid en van radeloze angst,d een
dag van onweer en van verwoes-
ting, een dag van duisternis en
van donkerheid,e een dag van wol-
ken en van dikke donkerheid,
16 een dag van hoorn[geschal]
en van alarmsignaal,f tegen de
versterkte steden en tegen de
hoge hoektorens.g 17 En ik wil
de mensen in benauwdheid bren-
gen, en zĳ zullen stellig rondlo-
pen als blinden;h want tegen Je-
hovah hebben zĳ gezondigd.i En
hun bloed zal werkelĳk worden
uitgestort als stof,j en hun inge-
wanden als drek.k 18 Noch hun
zilver, noch hun goud zal hen kun-
nen bevrĳden op de dag van Je-
hovah’s verbolgenheid;l maar door
het vuur van zĳn ĳver zal heel de
aarde verslonden worden,m want
hĳ zal alle bewoners der aarde aan
een verdelging prĳsgeven, ja een
verschrikkelĳke.”n

2 Verzamelt U, ja, komt bĳeen,o

o natie die niet van schaam-
te verbleekt.p 2 Voordat [de] in-
zetting [iets] het licht doet zien,q

[voordat de] dag is voorbĳgegaan
net als kaf, voordat over ulieden
de brandende toorn van Jehovah
komt,r voordat over U de dag van
Jehovah’s toorn komt,s 3 zoekt
Jehovah,t al GIJ zachtmoedigen
der aarde,u die Z

´
ı
´
jn rechterlĳke

beslissing hebt volbracht. Zoekt
rechtvaardigheid,v zoekt zacht-
moedigheid.w Wellichtx zult GIJ

verborgen worden op de dag van
Jehovah’s toorn.y 4 Want, wat
G _aza betreft, een verlaten [stad]
zal ze worden;z en _Askelon zal een
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verlaten woestenĳ worden.a Wat
_Asdodb betreft, op de volle middag
zal men haar verdrĳven;c en wat
_Ekron aangaat, ze zal ontworteld
worden.d

5 „Wee degenen die de zee-
streek bewonen, de natie der Ke-
rethieten!e Het woord van Jeho-
vah is tegen ulieden. O K _ana

¨
an,

het land van de Filistĳnen, ik wil
ook u verdelgen, zodat er geen
bewoner zal zĳn.f 6 En de zee-
streek moet tot weidegronden
worden,g [met] putten voor her-
ders en stenen kooien voor scha-
pen. 7 En ze moet een streek
worden voor de overgeblevenen
van het huis van J _uda.h Daarop
zullen zĳ weiden. In de huizen van
_Askelon zullen zĳ zich ’s avonds
uitgestrekt neerleggen. Want Je-
hovah, hun God, zal zĳn aandacht
op hen richteni en stellig hun ge-
vangenen doen terugkeren.”j

8 „Ik heb de smaad van M _oabk

en de beschimpendewoordenvan
de zonen van _Ammon gehoord,l

waarmee zĳ mĳn volk hebben
gesmaad en een groot air tegen
hun gebied bleven aannemen.
9 Daarom, zo waar ik leef,”m is de
uitspraak van Jehovah der leger-
scharen, de God van _Isra

¨
el, „M _oab

zelf zal net als S _odom worden,n

en de zonen van _Ammono als Go-
m _orra, een domein van netels, en
een zoutput, en eenverlatenwoes-
tenĳ, ja, tot onbepaalde tĳd.p De
overgeblevenen van mĳn volk zul-
len hen uitplunderen, en het over-
blĳfsel van mĳn eigen natie zal
hen in bezit nemen.q 10 Dit zul-
len zĳ hebben in plaats van hun
trots,r omdat zĳ het volk van Jeho-
vah der legerscharen hebben ge-
smaad en er een groot air tegen
bleven aannemen.s 11 Vrees in-
boezemend zal Jehovah tegen hen
zĳn;t want hĳ zal stellig alle go-
den der aarde uitmergelen,u en
men zal zich voor hem neerbui-
gen,v ieder vanuit zĳn plaats, alle
eilanden der nati

¨
en.w

12 Ook GIJ, Ethiopi
¨
ers,x GIJ-

ZELF zult verslagenen door mĳn
zwaard zĳn.y

13 En hĳ zal zĳn hand uit-
strekken naar het noorden, en
hĳ zal Ass _yri

¨
e verdelgen.a En

hĳ zal N _inev
´
e tot een verlaten

woestenĳ maken,b een water-
loze streek gelĳk de wildernis.
14 En in haar midden zullen zich
stellig kudden uitgestrekt neer-
leggen, alle wilde dieren van een
natie.c Zowel pelikaan als ste-
kelvarkend zullen midden tussen
haar zuilenkapitelen overnach-
ten.e Een stem zal in het venster
blĳven zingen. Er zal verwoes-
ting zĳn op de drempel; want
hĳ zal stellig zelfs de lambrise-
ringf blootleggen. 15 Dit is de
uitgelaten stad die in zekerheid
gezeten was,g die in haar hart
zei: ’Ik ben het, en er is nie-
mand anders.’h O hoe is ze tot
een voorwerp van ontzetting ge-
worden, een plaats waar de wilde
dieren zich uitgestrekt neerleg-
gen! Iedereen die er voorbĳgaat,
zal fluiten; hĳ zal met zĳn hand
schudden.”i

3 Wee haar die weerspannig
is en zich bezoedelt, de on-

derdrukkende stad!j 2 Ze heeft
niet naar een stem geluisterd;k

ze heeft geen streng onderricht
aanvaard.l Op Jehovah heeft ze
niet vertrouwd.m Tot haar God is
ze niet genaderd.n 3 Haar vor-
sten in haar midden waren brul-
lende leeuwen.o Haar rechters
waren avondwolven die [been-
deren] niet afknaagden tot de
morgen.p 4 Haar profeten wa-
ren onbeschaamd, waren man-
nen van verraad.q Haar priesters
zelf ontwĳdden wat heilig was;
zĳ deden [de] wet geweld aan.r

5 Jehovah was rechtvaardig in
haar midden;s hĳ placht geen on-
recht te doen.t Morgen na mor-
gen bleef hĳ zĳn eigen rechterlĳ-
ke beslissing geven.u Bĳ daglicht
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bleek ze niet te ontbreken.a Maar
de onrechtvaardige kende geen
schaamte.b

6 „Ik heb nati
¨
en afgesneden;

hun hoektorens werden woest ge-
legd. Ik heb hun straten verwoest,
zodat er niemand doorheen trok.
Hun steden werden woest gelegd,
zodat er geen man was, zodat er
geen inwoner was.c 7 Ik zei: ’Gĳ
zult mĳ vast en zeker vrezen; gĳ
zult streng onderricht aanvaar-
den’,d zodat haar woning niet af-
gesneden zou wordene — van dat
alles moet ik haar rekenschap vra-
gen.f Waarlĳk, zĳ waren er vlug
bĳ om al hun handelingen verder-
felĳk te maken.g

8 ’Daarom, blĳft mĳ verwach-
ten,’h is de uitspraak van Jeho-
vah, ’tot de dag dat ik opsta tot
[de] buit,i want mĳn rechterlĳke
beslissing is, nati

¨
en te vergade-

ren,j dat ik koninkrĳken bĳeen-
breng, ten einde mĳn openlĳke
veroordeling erover uit te stor-
ten,k heel mĳn brandende toorn;
want door het vuur van mĳn ĳver
zal heel de aarde verslonden wor-
den.l 9 Want dan zal ik volken
tot een zuivere taal doen over-
gaan,m opdat zĳ allen de naam
van Jehovah aanroepen,n ten ein-
de hem schouder aan schouder te
dienen.’o

10 Uit de streek van de rivie-
renvanEthi _opi

¨
e zullenmĳn sme-

kelingen, [namelĳk] de dochter
van mĳn verstrooiden, mĳ een
geschenk brengen.p 11 Op die
dag zult gĳ niet beschaamd staan
wegens al uw handelingen waar-
mee gĳ tegen mĳ in overtreding
zĳt geweest,q want dan zal ik uit
uw midden uw hoogmoedige uit-
gelatenen verwĳderen;r en gĳ zult
nooit weer hoogmoedig zĳn op
mĳn heilige berg.s 12 En ik zal
stellig in uw midden een nederig
en gering volk doen overblĳven,t

en zĳ zullen werkelĳk hun toe-
vlucht zoeken bĳ de naam van Je-
hovah.u 13 Wat de overgebleve-
nen van _Isra

¨
elv betreft, zĳ zullen

geen onrecht doen,w noch leugen
spreken,x noch zal er in hun mond

een bedrieglĳke tong worden ge-
vonden;a want zĳzelf zullen wei-
den en zich werkelĳk uitgestrekt
neerleggen,b en er zal niemand
zĳn die [hen] doet beven.”c

14 Hef een vreugdegeroep aan,
o dochter van S _ion! Breek uit in
juichkreten,d o _Isra

¨
el! Verheug u

en heb van ganser harte uitbun-
dige vreugde, o dochter van Je-
r _uzalem!e 15 Jehovah heeft de
oordelen [die] op u [rustten] weg-
genomen.f Hĳ heeft uw vĳand
verwĳderd.g De koning van _Is-
ra

¨
el, Jehovah, is in uw midden.h

Gĳ zult geen rampspoed meer vre-
zen.i 16 Op die dag zal tot Jer _u-
zalem worden gezegd: „Wees niet
bevreesd, o S _ion.j Mogen uw han-
den niet verslappen.k 17 Jeho-
vah, uw God, is in uw midden.
Als een Machtige zal hĳ redden.l

Hĳ zal met verheuging uitbun-
dige vreugde over u hebben.m Hĳ
zal stilzwĳgen in zĳn liefde. Hĳ
zal blĳ om u zĳn met kreten van
geluk.

18 Degenen die met droefheid
geslagen zĳnn om [hun] afwezig-
heid bĳ [uw] feesttĳd zal ik stel-
lig vergaderen;o afwezig van u ble-
ken zĳ te zĳn, omdat zĳ vanwege
haar smaad droegen.p 19 Zie! Ik
treed handelend op tegen allen
die u kwellen, in die tĳd;q en ik
wil haar redden die kreupel gaat,r

en haar die verdreven is, zal ik
bĳeenbrengen.s En ik wil hen stel-
len tot een lof en tot een naam in
heel het land van hun schaamte.
20 In die tĳd zal ik ulieden her-
waarts brengen, ja in de tĳd dat
ik U bĳeenbreng. Want ik zal ulie-
denmakentot een naamen een lof
onder alle volken der aarde, wan-
neer ik UW gevangenen voor UW

ogen doe terugkeren”, heeft Jeho-
vah gezegd.t
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1 In het tweede jaar van koning
Dar _ius,a in de zesde maand,

op de eerste dag van de maand,
kwam het woord van Jehovah
door bemiddeling van de profeet
H _agga

¨
ıb tot Zerubb _abel,c de zoon

van Se _althi
¨
el,d de stadhouder van

J _uda,e en tot J _ozua,f de zoon van
J _ozadak,g de hogepriester, het-
welk luidde:

2 „Dit heeft Jehovah der leger-
scharenh gezegd: ’Wat dit volk
aangaat, zĳ hebben gezegd: „De
tĳd is niet gekomen, de tĳd van
het huis van Jehovah, om ge-
bouwd te worden.” ’ ”i

3 En het woord van Jehovah
bleef komen door bemiddeling
van de profeet H _agga

¨
ı, en luid-

de: 4 „Is het voor
´

U de tĳd om
in UW betimmerde huizen te wo-
nen,j terwĳl dit huis woest ligt?k

5 Nu dan, dit heeft Jehovah der
legerscharen gezegd: ’Zet UW hart
opUW wegen.l 6 GIJ hebt veel ge-
zaaid, maar er wordt weinig bin-
nengehaald.m Er wordt gegeten,
maar niet tot verzadiging.n Er
wordt gedronken, maar niet tot
bedwelmd wordens toe. Er wor-
den kleren aangetrokken, maar
zonder dat er iemandwarmwordt;
en hĳ die zich verhuurt, ver-
huurt zich voor een buidel met
gaten.’ ”o

7 „Dit heeft Jehovah der leger-
scharen gezegd: ’Zet UW hart op
UW wegen.’p

8 ’Gaat op naar de berg, en GIJ

moet timmerhout aanvoeren.q En
bouwt het huis,r opdat ik er een
welgevallen in mag hebbens en
verheerlĳkt mag worden’,t heeft
Jehovah gezegd.”

9 „’Er werd veel verwacht,
maar ziet, er was slechts een
beetje;u en GIJ hebt [het] in huis
gebracht, en ik blies eropv — om
welke reden?’,w is de uitspraak
van Jehovah der legerscharen.
’Om mĳn huis, dat woest ligt,

terwĳl GIJ druk in de weer zĳt,
ieder ten behoeve van zĳn eigen
huis.a 10 Daarom heeft [de] he-
mel over U [zĳn] dauw ingehou-
den, en de aarde zelf heeft haar
opbrengst ingehouden.b 11 En
ik bleef om droogte roepen over
de aarde, en over de bergen, en
over het koren, en over de nieu-
we wĳn,c en over de olie, en over
dat wat de aardbodem doorgaans
voortbrengt, en over de aardse
mens, en over het huisdier, en
over al de moeizame arbeid der
handen.’ ”d

12 En Zerubb _abel,e de zoon van
Se _althi

¨
el, en J _ozua, de zoon van

J _ozadak,f de hogepriester, en alle
overgeblevenen van het volk gin-
gen naar de stem van Jehovah,
hun God, en naar de woorden
van de profeet H _agga

¨
ıg luiste-

ren,h daar Jehovah, hun God, hem
gezonden had; en het volk werd
vanwege Jehovah met vrees ver-
vuld.i

13 Daarop zei H _agga
¨
ı, de bood-

schapperj van Jehovah, overeen-
komstig Jehovah’s opdracht aan
de boodschapper, het volgende
tot het volk:k „’Ik ben met ulie-
den’,l is de uitspraak van Jeho-
vah.”

14 En Jehovah wekte nu de
geest opm van Zerubb _abel, de zoon
van Se _althi

¨
el, de stadhouder van

J _uda, en de geest van J _ozua,n de
zoon van J _ozadak, de hogepries-
ter, en de geest van alle overge-
blevenen van het volk; en zĳ kwa-
men toen binnen en namen het
werk ter hand in het huis van Je-
hovah der legerscharen, hun God.o

15 Het was op de vierentwintig-
ste dag van de zesde maand in
het tweede jaar van koning Da-
r _ius.p

j 2Kr 36:15; Jes 44:26; k Jer 1:17; 2Kor 5:20; l 2Kr
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2 In de zevendea [maand], op
de eenentwintigste [dag] van

de maand, kwam het woord van
Jehovah door bemiddeling van de
profeet H _agga

¨
ı,b hetwelk luidde:

2 „Zeg alstublieft tot Zerubb _a-
bel,c de zoon van Se _althi

¨
el,d de

stadhouder van J _uda,e en tot J _o-
zua,f de zoon van J _ozadak,g de ho-
gepriester, en tot de overgeble-
venen van het volk het volgende:
3 ’Wie is er onder U overgeble-
ven die dit huis in zĳn vroege-
re heerlĳkheid gezien heeft?h En
hoe ziet gĳlieden het nu? Is het
niet, in vergelĳking daarmee, als
niets in UWogen?’i

4 ’Maar nu, wees sterk, o Ze-
rubb _abel,’ is de uitspraak van Je-
hovah, ’en wees sterk,j o J _ozua,
de zoon van J _ozadak, de hoge-
priester.’

’En weest sterk, GIJ allen, volk
van het land,’ is de uitspraak van
Jehovah, ’en werkt.’k

’Want ik ben met U’,l is de uit-
spraak van Jehovah der leger-
scharen. 5 ’[Gedenkt] hetgeen
ik met ulieden aangegaan ben
toen GIJ uit Eg _ypte zĳt wegge-
trokken,m en [toen] mĳn geestn

in UW midden stond. Weest niet
bevreesd.’”o

6 „Want dit heeft Jehovah der
legerscharen gezegd: ’Nog een-
maal — een korte tĳd is hetp —
en ik schud de hemel en de aar-
de en de zee en de droge aardbo-
dem.’q

7 ’En ik wil alle nati
¨
en schud-

den, en de begeerlĳke dingen van
alle nati

¨
en moeten binnenkomen;r

en ik wil dit huis met heerlĳkheid
vervullen’,s heeft Jehovah der le-
gerscharen gezegd.

8 ’Van mĳ is het zilver, en van
mĳ is het goud’,t is de uitspraak
van Jehovah der legerscharen.

9 ’Groter zal de heerlĳkheid
van dit laatste huis worden dan
[die van] het vroegere’,u heeft
Jehovah der legerscharen ge-
zegd.

’En op deze plaats zal ik vrede

geven’,a is de uitspraak van Jeho-
vah der legerscharen.”

10 Op de vierentwintigste [dag]
van de negende [maand], in het
tweede jaar van Dar _ius, kwam
het woord van Jehovah tot de
profeet H _agga

¨
ı,b hetwelk luid-

de: 11 „Dit heeft Jehovah der le-
gerscharen gezegd: ’Vraag alstu-
blieft de priesters aangaande [de]
wetc het volgende: 12 „Indien
een man heilig vlees in de slip van
zĳn kleed draagt, en hĳ met zĳn
slipwerkelĳk broodof een gerecht
of wĳn of olie of wat voor voed-
sel ook aanraakt, zal het dan hei-
lig worden?” ’ ”d

En de priesters antwoordden
vervolgens en zeiden: „Neen!”

13 En H _agga
¨
ı vervolgde: „In-

dien iemand die door een overle-
den ziel onrein is, een van deze
dingen aanraakt, zal het dan on-
rein worden?”e

De priesters op hun beurt ant-
woordden en zeiden: „Het zal on-
rein worden.”

14 Bĳgevolg antwoordde H _ag-
ga

¨
ı en zei: „’Zo is dit volk, en zo is

deze natie voor mĳn aangezicht’,f

is de uitspraak van Jehovah, ’en
zo is al het werk van hun han-
den, en wat zĳ daar ook aanbie-
den. Het is onrein.’g

15 ’Maar zet nu alstublieft UW

harth [hierop], van deze dag af
aan, voordat er een steen op een
steen in de tempel van Jehovah
werd gelegd,i 16 vanaf de tĳd
dat die dingen plaatsvonden —
men kwambĳ een hoop van twin-
tig [maten], en het bleken er tien
te zĳn;men kwambĳ de perskuip
om vĳftig [maten] uit de wĳn-
trog te scheppen, en het bleken
er twintig te zĳn;j 17 ik sloeg
ulieden met [koren]brandk en met
meeldauwl en met hagel,m ja, al
het werk van UW handen,n en er
was niemand bĳ U [die zich] tot
mĳ [keerde]’,o is de uitspraak van
Jehovah —
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1 In de achtste maand, in het
tweede jaar van Dar _ius,a

kwam het woord van Jehovah
tot Zachar _ia,b de zoon van Be-
r _echja, de zoon van _Iddo,c de
profeet, hetwelk luidde: 2 „Je-
hovah werd verontwaardigd op
UW vaderen — en dat zeer he-
vig.d

3 En gĳ moet tot hen zeggen:
’Dit heeft Jehovah der legerscha-
ren gezegd: „’Keert tot mĳ te-
rug’,e is de uitspraak van Jeho-
vah der legerscharen, ’en ik zal
tot U terugkeren’,f heeft Jehovah
der legerscharen gezegd.” ’

4 ’Wordt niet als UW vaderen,g

tot wie de vroegere profeten rie-
penh en zeiden: „Dit heeft Je-
hovah der legerscharen gezegd:
’Keert alstublieft terug van UW

slechte wegen en van UW slechte
handelingen.’” ’i

’Maar zĳ luisterden niet, en
zĳ schonken geen aandacht aan
mĳ’,j is de uitspraak van Jeho-
vah.

5 ’Wat UW vaderen betreft,

waar zĳn zĳ?a En wat de profe-
ten betreft,b zĳn zĳ soms tot onbe-
paalde tĳd blĳven leven? 6 Wat
evenwel mĳn woorden en mĳn
voorschriften aangaat die ik mĳn
knechten, de profeten, heb gebo-
den,c hebben die UW vaderen niet
achterhaald?’d Zĳ dan keerden te-
rug en zeiden: ’Overeenkomstig
datgene wat Jehovah der leger-
scharen in gedachten had ons te
doen,e overeenkomstig onze we-
gen en overeenkomstig onze han-
delingen, zo heeft hĳ met ons ge-
daan.’”f

7 Op de vierentwintigste dag
van de elfde maand, dat is de
maand Sj _ebat, in het tweede jaar
van Dar _ius,g kwam het woord
van Jehovah tot Zachar _ia,h de
zoon van Ber _echja, de zoon van
_Iddo,i de profeet, hetwelk luid-
de: 8 „Ik zag [in] de nacht, en
zie! een manj rĳdend op een rood
paard,k en hĳ stond stil tussen de

f De 28:20; Jes 3:8; Ez 20:43; Ho 9:15; g Ezr 4:24;

h Ezr 5:1; i Ne 12:4; j Ps 45:3; k Sp 21:31; Opb

6:4.
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18 ’Zet alstublieft UW harta

[hierop], van deze dag af aan,
vanaf de vierentwintigste [dag]
van de negende [maand], vanaf
de dag dat het fundament van
de tempel van Jehovah werd ge-
legd;b zet UW hart [hierop]: 19 Is
er nog zaad in de graankuil?c

En tot nu toe, de wĳnstok en
de vĳgenboom en de granaatap-
pelboom en de olĳfboom — hĳ
heeft niet gedragen, of wel? Van
deze dag af zal ik zegen schen-
ken.’ ”d

20 En het woord van Jehovah
kwam vervolgens een tweede
maal tot H _agga

¨
ıe op de vieren-

twintigste [dag] van de maand,f

en luidde: 21 „Zeg tot Zerub-
b _abel, de stadhouder van J _uda:g

’Ik schud de hemel en de aarde.h

22 En ik zal stellig de troon van
koninkrĳken ondersteboven ke-
ren en de sterkte van de konink-
rĳken der nati

¨
en verdelgen;a en

ik wil [de] wagen met wie daarop
rĳden ondersteboven keren, en
[de] paarden en hun berĳders zul-
len stellig neerstorten,b een ieder
door het zwaard van zĳn broe-
der.’ ”c

23 „’Op die dag’, is de uitspraak
van Jehovah der legerscharen, ’zal
ik u nemen, o Zerubb _abel,d de zoon
van Se _althi

¨
el,e mĳn knecht,’ is de

uitspraak van Jehovah; ’en ik zal
u stellig als een zegelringf stel-
len, want u heb ik verkozen’,g is de
uitspraak van Jehovah der leger-
scharen.”h

e 1Kr 3:17; Mt 1:12; f Jer 22:24; Jo 6:27; 2Ti 2:19;

g Jes 42:1; Mt 12:18; 1Pe 2:4; h Ps 103:21.
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mirtebomena die in de diepte wa-
ren; en achter hem waren rode,
helrode en witte paarden.”b

9 Ik dan zei: „Wie zĳn dit, mĳn
heer?”c

Daarop zei de engel die met mĳ
sprak,d tot mĳ: „Ikzelf zal u to-
nen wie dit wel zĳn.”

10 Toen antwoordde de man die
stilstond tussen de mirtebomen
en zei: „Dit zĳn degenen die Jeho-
vah heeft uitgezonden om de aar-
de te doorkruisen.”e 11 Daarop
antwoordden zĳ de engel van Je-
hovah die tussen de mirtebomen
stond, en zeiden: „Wĳ hebben de
aarde doorkruist,f en zie! de hele
aarde is in stilheid gezeten en ge-
niet rust.”g

12 De engel van Jehovah dan
antwoordde en zei: „O Jehovah
der legerscharen, hoe lang zult
gĳzelf geen barmhartigheid be-
tonen aan Jer _uzalem en aan de
steden van J _uda,h die gĳ deze ze-
ventig jaar openlĳk hebt veroor-
deeld?”i

13 En Jehovah antwoordde ver-
volgens de engel die met mĳ
sprak, met goede woorden, ver-
troostende woorden;j 14 en de
engel die met mĳ sprak, zei daar-
op tot mĳ: „Roep uit en zeg: ’Dit
heeft Jehovah der legerscharen
gezegd: „Ik ben ten opzichte van
Jer _uzalem en ten opzichte van
S _ion jaloers geweest met grote
jaloezie.k 15 Met grote veront-
waardiging ben ik verontwaar-
digd op de nati

¨
en die onbezorgd

zĳn;l want ik, van mĳn kant,
was slechts in geringe mate ver-
ontwaardigd,m maar zĳ, van hun
kant, hielpen mee aan de ramp-
spoed.” ’n

16 Daarom, dit heeft Jehovah
gezegd: ’„Ik zal stellig met barm-
hartigheden tot Jer _uzalem te-
rugkeren.o Mĳn eigen huis zal
daarin gebouwd worden”,p is de
uitspraak van Jehovah der leger-
scharen, „en een meetsnoer zelf
zal over Jer _uzalem gespannen
worden.” ’q

17 Roep verder nog uit en zeg:
’Dit heeft Jehovah der legerscha-

ren gezegd: „Mĳn steden zullen
nog overvloeien van goedheid;a

en Jehovah zal stellig nog spĳt
gevoelen over S _ionb en werkelĳk
nog Jer _uzalem uitkiezen.” ’ ”c

18 En vervolgens sloeg ik mĳn
ogen op en zag; en zie! er wa-
ren vier hoorns.d 19 Ik dan zei
tot de engel die met mĳ sprak:
„Wat zĳn dit?” Hierop zei hĳ tot
mĳ: „Dit zĳn de hoorns die J _uda,e

_Isra
¨
elf en Jer _uzalem hebben ver-

strooid.”g

20 Bovendien toonde Jeho-
vah mĳ vier handwerkslieden.
21 Toen zei ik: „Wat komen de-
zen doen?”

En hĳ vervolgde: „Dit zĳn de
hoornsh die J _uda zozeer hebben
verstrooid, dat volstrekt niemand
zĳn hoofd ophief; en deze anderen
zullen komen om hen te doen be-
ven, om de hoorns neer te werpen
van de nati

¨
en die een hoorn tegen

het land J _uda opheffen, ten einde
het te verstrooien.”i

2 En vervolgens sloeg ik mĳn
ogen op en zag; en zie! er was

een man, en in zĳn hand een meet-
koord.j 2 Ik dan zei: „Waar gaat
gĳ heen?”

Hierop zei hĳ tot mĳ: „Jer _uza-
lem meten, om te zien hoeveel
haar breedte bedraagt en hoeveel
haar lengte bedraagt.”k

3 En zie! de engel die met mĳ
sprak, trad naar voren, en een
andere engel trad naar voren,
hemtegemoet. 4 Toen zei hĳ tot
hem: „Loop snel, spreek tot de
jonge man daarginds en zeg: ’„Als
open plattelandsgebied zal Jer _uza-
lem bewoond worden,l wegens het
grote aantal mensen en huisdie-
ren in haar midden.m 5 En ik-
zelf”, is de uitspraak van Jehovah,
„zal voor haar geheel rondom een
muur van vuur worden,n en een
heerlĳkheid zal ik in haar midden
worden.” ’ ”o

6 „H
´
e daar! H

´
e daar! VLUCHT

dan uit het land van het noor-
den”,p is de uitspraak van Jeho-
vah.
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„Want in de richting van de vier
winden des hemels heb ik ulieden
verspreid”,a is de uitspraak van Je-
hovah.

7 „H
´
e daar, S _ion!b Ontkom, gĳ

die bĳ de dochter van B _abylon
woont.c 8 Want dit heeft Je-
hovah der legerscharen gezegd:
’Achter [de] heerlĳkheidd aan
heeft hĳ mĳ naar de nati

¨
en ge-

zonden die ulieden met geweld
plunderden;e want wie U aan-
raakt,f raakt mĳn oogappelg aan.
9 Want ziet, ik zwaai met mĳn
hand tegen hen,h en zĳ zullen
hun slaven tot buit moeten wor-
den.’i En gĳlieden zult stellig we-
ten dat Jehovah der legerscharen
zelf mĳ heeft gezonden.j

10 Roep luidkeels en verheug
u, o dochter van S _ion;k want zie,
ik kom,l en ik wil in uw midden
verblĳven”,m is de uitspraak van
Jehovah. 11 „En vele nati

¨
en zul-

len zich op die dag stellig bĳ Jeho-
vah aansluiten,n en zĳ zullen wer-
kelĳk mĳn volk worden;o en ik
wil in uw midden verblĳven.” En
gĳ zult moeten weten dat Jeho-
vah der legerscharen zelf mĳ tot
u heeft gezonden.p 12 En Jeho-
vah zal stellig J _uda als zĳn deel
op de heilige grond in bezit ne-
men,q en hĳ moet alsnog Jer _uza-
lem uitkiezen.r 13 Bewaar het
stilzwĳgen, alle vlees, voor het
aangezicht van Jehovah,s want
hĳ heeft zich opgemaaktt uit zĳn
heilige woning.u

3 En vervolgens toonde hĳ mĳ
J _ozua,v de hogepriester, die

voor de engel van Jehovah stond,
en S _atanw stond aan zĳn rech-
terhand om hem te weerstaan.x

2 Toen zei [de engely van] Jeho-
vah tot S _atan: „Jehovah bestraf-
fez u, o S _atan, ja, Jehovah bestraf-
fe u, hĳ die Jer _uzalem verkiest!a

Is deze niet een houtblok dat uit
het vuur is gerukt?”b

3 Wat nu J _ozua betreft, hĳ was
toen gekleed in bevuilde klerenc

en stond voor de engel. 4 Toen
nam deze het woord en zei tot hen
die voor hem stonden: „Ontdoet

hem van de bevuilde kleren.” En
voorts zei hĳ tot hem: „Zie, ik heb
uwdwaling vanu doen heengaan,a

en gĳ wordt met lange staatsiege-
waden bekleed.”b

5 Daarop zei ik: „Laat men een
reine tulband op zĳn hoofd zet-
ten.”c Toen zetten zĳ de reine tul-
band op zĳn hoofd en bekleedden
hem met kleren; en de engel van
Jehovah stond erbĳ. 6 En de en-
gel van Jehovah ging getuigenis
afleggen tot J _ozua en zei: 7 „Dit
heeft Jehovah der legerscharen
gezegd: ’Indien gĳ m

´
ı
´
jnwegen zult

bewandelen, en indien gĳ m
´
ı
´
jn

plicht in acht zult nemen,d dan
zult ook gĳ het zĳn die mĳn huis
zult richtene en tevens mĳn voor-
hoven zult bewaken; en ik zal u
stellig vrĳe toegang geven onder
dezen die erbĳ staan.’

8 ’Hoor alstublieft, o J _ozua de
hogepriester, gĳ en uw metge-
zellen die v

´
o

´
or u zitten, want zĳ

zĳn mannen [die] als voorteke-
nenf [dienen]; want zie, ik doe mĳn
knechtg Spruith komen! 9 Want
zie! de steeni die ik v

´
o

´
or J _ozua heb

neergelegd! Op die ene steen zĳn
zeven ogen.j Zie, ik graveer zĳn
graveersel’,k is de uitspraak van
Jehovah der legerscharen, ’en ik
wil de dwaling van dat land op

´
e

´
en

dag wegnemen.’l

10 ’Op die dag’, is de uitspraak
van Jehovah der legerscharen,
’zult GIJ elkeen de ander toeroe-
pen, terwĳl [GIJ] onder [de] wĳn-
stok en terwĳl [GIJ] onder [de] vĳ-
genboom [zit].’”m

4 En de engel die met mĳ sprak,
kwam vervolgens terug en

wekte mĳ, gelĳk een man die
uit zĳn slaap wordt gewekt.n

2 Toen zei hĳ tot mĳ: „Wat ziet
gĳ?”o

Ik dan zei: „Ik heb gezien, en
zie! er is een lampenstandaard, ge-
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heel van goud,a met een schaal er-
bovenop. En zĳn zeven lampen
zĳn erop, ja zeven;b en de lampen
die erbovenop zĳn, hebben zeven
pĳpen. 3 En er zĳn twee olĳfbo-
men naast hem,c

´
e

´
en aan de rech-

terzĳde van de schaal en
´
e

´
en aan

haar linkerzĳde.”

4 Toen nam ik het woorden zei
tot de engel die met mĳ sprak:
„Wat betekenen deze [dingen],
mĳn heer?”d 5 De engel dan die
met mĳ sprak, antwoordde en zei
tot mĳ: „Weet gĳ werkelĳk niet
wat deze dingen betekenen?”

Daarop zei ik: „Neen, mĳn
heer.”e

6 Bĳgevolg antwoordde hĳ en
zei tot mĳ: „Dit is het woord
van Jehovah tot Zerubb _abel, het-
welk luidt: ’„Niet door een krĳgs-
macht,f noch door kracht,g maar
door mĳn geest”,h heeft Jeho-
vah der legerscharen gezegd.
7 Wie zĳt gĳ, o grote berg?i Voor
het aangezicht van Zerubb _abelj

[zult gĳ tot] een vlak land [wor-
den]. En hĳ zal stellig de hoofd-
steenk te voorschĳn brengen.
Juichkretenl zullen ervoor op-
gaan: „Hoe bekoorlĳk! Hoe be-
koorlĳk!” ’ ”m

8 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luid-
de: 9 „De handen van Zerubb _a-
bel zelf hebben het fundament
van dit huis gelegd,n en zĳn eigen
handen zullen [het] voleindigen.o

En gĳ zult moeten weten dat
Jehovah der legerscharen zelf
mĳ tot ulieden heeft gezonden.p

10 Want wie heeft de dag der
kleine dingen veracht?q En zĳ
zullen zich stellig verheugenr en
het schietlood in de hand van Ze-
rubb _abel zien. Deze zeven zĳn de
ogen van Jehovah.s Ze gaan de
gehele aarde rond.”t

11 En vervolgens nam ik het
woord en zei tot hem: „Wat bete-
kenen deze twee olĳfbomen aan
de rechterzĳde van de lampen-
standaard en aan zĳn linkerzĳ-
de?”u 12 Toen nam ik voor de
tweede maal het woord en zei tot

hem: „Wat zĳn de twee bosjes twĳ-
gen van de olĳfbomen, die door
middel van de twee gouden buizen
de gouden [vloeistof] uit zich la-
ten stromen?”

13 Hĳ dan zei tot mĳ: „Weet gĳ
werkelĳk niet wat deze [dingen]
betekenen?”

Daarop zei ik: „Neen, mĳn
heer.”a

14 Bĳgevolg zei hĳ: „Dit zĳn de
twee gezalfdenb die naast deHeer
van de gehele aardec staan.”

5 Toen sloeg ik wederom mĳn
ogen op en zag; en zie! een

vliegende boekrol.d 2 Hĳ dan zei
tot mĳ: „Wat ziet gĳ?”e

Daarop zei ik: „Ik zie een vlie-
gende boekrol, waarvan de leng-
te twintig el is en de breedte tien
el.”

3 Toen zei hĳ tot mĳ: „Dit is de
vloek die uitgaat over de opper-
vlakte van heel de aarde,f want
iedereen die steelt,g overeenkom-
stig dat [wat] op de ene zĳde
[staat], is vrĳ van straf geble-
ven; en iedereen die een gezwo-
ren eed doet,h overeenkomstig dat
[wat] op de andere zĳde [staat],i

is vrĳ van straf gebleven. 4 ’Ik
heb hem doen uitgaan’, is de uit-
spraak van Jehovah der leger-
scharen, ’en hĳ moet het huis
van de dief binnengaan, en het
huis van degene die in mĳn naam
valselĳk een gezworen eed doet;j

en hĳ moet in het midden van
diens huis overnachten en het
vernietigen, met zĳn balken en
zĳn stenen.’ ”k

5 Toen trad de engel die met
mĳ sprak naar voren en zei tot
mĳ: „Sla alstublieft uw ogen op
en zie wat het is dat daar te voor-
schĳn komt.”

6 Ik dan zei: „Wat is het?”

Daarop zei hĳ: „Dit is de efa-
maat die te voorschĳn komt.” En
hĳ vervolgde: „Dit is hun aan-
blik op heel de aarde.” 7 En
zie! het ronde loden deksel werd
opgelicht; en ziedaar, een zeke-
re vrouw zat midden in de efa.
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8 Hĳ dan zei: „Dit is Goddeloos-
heid.” En vervolgens wierp hĳ
haar midden in de efa [terug],a

waarna hĳ het loden gewicht op
de opening ervan wierp.

9 Toen sloeg ik mĳn ogen op
en zag, en zie, daar kwamen twee
vrouwen te voorschĳn, en wind
was er in hun vleugels. En zĳ
hadden vleugels als de vleugels
van de ooievaar. En geleidelĳk
hieven zĳ de efa op tussen de aar-
de en de hemel. 10 Ik dan zei
tot de engel die met mĳ sprak:
„Waar brengen zĳ de efa heen?”

11 Daarop zei hĳ tot mĳ: „Om
haar een huis te bouwenb in het
land S _inear;c en het moet stevig
bevestigdworden, en ze moet daar
op haar juiste plaats worden neer-
gezet.”

6 Toen sloeg ik wederom mĳn
ogen op en zag; en zie! er kwa-

menvierwagens van tussen twee
bergen vandaan, en de bergen wa-
ren koperbergen. 2 Voor de eer-
ste wagen waren rode paardend

en voor de tweede wagen zwar-
te paarden.e 3 En voor de der-
de wagen waren witte paardenf

en voor de vierde wagen gevlek-
te, bontgekleurde paarden.g

4 En ik nam vervolgens het
woord en zei tot de engel die
met mĳ sprak: „Wat zĳn dit, mĳn
heer?”h

5 De engel dan antwoordde en
zei tot mĳ: „Dit zĳn de vier gees-
teni van de hemel, die uitgaanj

nadat ze hun positie voor de Heer
van de gehele aardek hebben in-
genomen.l 6 Wat de ene betreft
waar de zwarte paarden [voorge-
spannen] zĳn, deze trekken uit
naar het land van het noorden;m

enwat dewitte betreft, dezemoe-
ten uittrekken naar [het land]
achter de zee; en wat de gevlekte
betreft, deze moeten uittrekken
naar het land van het zuiden.n

7 En wat de bontgekleurdeo be-
treft, deze moeten uittrekken en
blĳven zoeken [waarheen ze] zul-
len gaan, ten einde de aarde te

doorkruisen.”a Toen zei hĳ: „Gaat,
doorkruist de aarde.” En ze gin-
gen de aarde doorkruisen.

8 Envervolgens riep hĳ mĳ luid
toe en sprak tot mĳ, en zei: „Zie,
die daar uittrekken naar het land
van het noorden, zĳn het die de
geestb van Jehovah in het land
van het noordenc hebben doen
rusten.”

9 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luidde:
10 „Laat er iets genomen wor-
den van de ballingen,d [ja,] van
H _eldai en van Tob _ia en van Je-
d _aja; en gĳzelf moet op die dag
komen, en gĳ moet het huis bin-
nengaan van Jos _ia, de zoon van
Zef _anja,e [met dezen] die uit B _a-
bylon zĳn gekomen. 11 En gĳ
moet zilver en goud nemen en
een luisterrĳke kroonf maken en
[die] op het hoofd van J _ozua,g de
zoon van J _ozadak, de hogepries-
ter, zetten. 12 En gĳ moet tot
hem zeggen:

’Dit heeft Jehovah der leger-
scharen gezegd: „Hier is de manh

wiens naam Spruiti is. En van-
uit zĳn eigen plaats zal hĳ ont-
spruiten, en hĳ zal stellig de tem-
pel van Jehovah bouwen.j 13 En
hĳzelf zal de tempel van Jehovah
bouwen, en wat hem aangaat, hĳ
zal [de] waardigheid dragen;k en
hĳ moet neerzitten en heersen
op zĳn troon, en hĳ moet priester
worden op zĳn troon,l en de raad
van vrede,m d

´
ı
´
e zal tussen hen

beiden blĳken te zĳn. 14 En de
luisterrĳke kroon zelf zal gaan
toebehoren aan H _elemen aan To-
b _ia en aan Jed _ajan en aan Hen,
de zoon van Zef _anja, als een ge-
dachteniso in de tempel van Je-
hovah. 15 En zĳ die ver weg
zĳn, zullen komen en werkelĳk
aan de tempel van Jehovah bou-
wen.”p En gĳlieden zult moeten
weten dat Jehovah der legerscha-
ren zelfmĳ tot Ugezonden heeft.q

En het moet geschieden — in-
dien GIJ zonder mankeren naar
de stem van Jehovah, UW God,
zult luisteren.’ ”r
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7 Bovendien geschiedde het dat
in het vierde jaar van koning

Dar _iusa het woord van Jehovah
tot Zachar _ia kwam, op de vierde
[dag] van de negende maand, [dat
is] in K _islev.b 2 En B _ethel zond
vervolgens Sar _ezer en R _egem-
M _elech en zĳn mannen om het
aangezicht van Jehovah te ver-
murwenc 3 en te zeggen tot de
priestersd die tot het huis van Je-
hovah der legerscharen behoor-
den, en tot de profeten, ja, te zeg-
gen: „Zal ik in de vĳfdee maand
wenen [en] een onthouding in
acht nemen, zoals ik nu al, o,
[wie weet] hoeveel jaren heb ge-
daan?”f

4 En het woord van Jehovah
der legerscharen kwam verder
tot mĳ, en luidde: 5 „Zeg tot
heel het volk van het land en tot
de priesters: ’Hebt GIJ, toen GIJ

vastteg en er geweeklaag was in
de vĳfde [maand] en in de ze-
vendeh [maand], en dit zeventig
jaari lang, werkelĳk voor mĳ ge-
vast, javoor mĳ?j 6 En toen GIJ

placht te eten en toen GIJ placht
te drinken, waart G

´
I
´
J dan niet

aan het eten en waart G
´
I
´
J dan

niet aan het drinken? 7 [Dient
GIJ] niet de woorden [te gehoor-
zamen]k die Jehovah uitriep door
bemiddeling van de vroegere pro-
feten,l terwĳl Jer _uzalem nog be-
woond was, en onbezorgd, met
haar steden rondomhaar, en [ter-
wĳl] de N _egebm en de Sjef _elan be-
woond waren?’”

8 En het woord van Jehovah
kwam verder tot Zachar _ia, en
luidde: 9 „Dit heeft Jehovah
der legerscharen gezegd: ’Oefent
met ware gerechtigheid UW recht-
spraak uit;o en betracht liefde-
rĳke goedheidp en barmhartighe-
denq jegens elkaar; 10 en doet
geen weduwer of vaderloze jon-
gen,s geen inwonende vreemde-
lingt of ellendige te kort,u en be-
raamt niets kwaads tegen elkaar
in UW hart.’v 11 Maar zĳ ble-
ven weigeren aandacht te schen-
ken,w en zĳ bleven een weerbar-

stige schouder bieden,a en hun
oren maakten zĳ te ongevoelig
om te horen.b 12 En hun hartc

maakten zĳ als een amarilsteen,
om de wet en de woorden niet te
gehoorzamend die Jehovah der le-
gerscharen door zĳn geest,e door
bemiddeling van de vroegere pro-
feten, zond,f zodat er grote ver-
ontwaardiging van de zĳde van
Jehovah der legerscharen ont-
stond.”g

13 „’En zo geschiedde het dat,
net zoals hĳ riep en zĳ niet luis-
terden,h zo ook zĳ telkens riepen
en ik niet luisterde’,i heeft Je-
hovah der legerscharen gezegd.
14 ’En vervolgens slingerde ik
hen als door een storm weg on-
der alle nati

¨
en,j die zĳ niet ge-

kend hadden;k en het land zelf
is achter hen eenzaam en woest
gelaten, zonder dat er iemand
doorheen trekt en zonder dat er
iemand terugkeert;l en zĳ maak-
ten het begeerlĳke landm voorts
tot een voorwerp van ontzet-
ting.’ ”

8 En het woord van Jehovah
der legerscharen bleef komen,

en luidde: 2 „Dit heeft Jehovah
der legerscharenn gezegd: ’Ik wil
jaloers zĳn ten opzichte van S _ion
met grote jaloezie,o en met grote
woedep wil ik jaloers zĳn ten op-
zichte van haar.’ ”

3 „Dit heeft Jehovah gezegd:
’Ik wil naar S _ion terugkerenq en
in het midden van Jer _uzalemver-
blĳven;r en Jer _uzalem zal stellig
de stad van waarachtigheid wor-
den genoemd,s en de berg van Je-
hovaht der legerscharen, de heili-
ge berg.’ ”u

4 „Dit heeft Jehovah der le-
gerscharen gezegd: ’Er zullen
nog oude mannen en oude vrou-
wen op de openbare pleinen van
Jer _uzalem zitten,v een ieder
ook met zĳn stafw in zĳn hand
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wegens de overvloed van [zĳn]
dagen. 5 En de openbare plei-
nen van de stad zelf zullen ge-
vuld zĳn met jongens en meisjes
die spelen op haar openbare plei-
nen.’ ”a

6 „Dit heeft Jehovah der leger-
scharen gezegd: ’Zou het, hoewel
het te moeilĳk zou schĳnen in de
ogen van de overgeblevenen van
dit volk in die dagen, ook temoei-
lĳk schĳnen in mĳn ogen?’,b is de
uitspraak van Jehovah der leger-
scharen.”

7 „Dit heeft Jehovah der le-
gerscharen gezegd: ’Zie, ik red
mĳn volk uit het land van de
zonsopgang en uit het land van
de zonsondergang.c 8 En ik zal
hen stellig hierheen brengen, en
zĳ moeten in het midden van Je-
r _uzalem verblĳven;d en zĳ moe-
ten mĳn volk worden,e en ikzelf
zal hun God worden in waar-
achtigheid en in rechtvaardig-
heid.’ ”f

9 „Dit heeft Jehovah der leger-
scharen gezegd: ’Laten UW han-
den sterk zĳn,g GIJ die in deze da-
gen deze woorden uit de mond
van de profeten hoort,h op de dag
waarop het fundament van het
huis van Jehovah der legerscha-
ren werd gelegd, opdat de tempel
gebouwd zou worden.i 10 Want
v

´
o

´
or die dagen werd het niet mo-

gelĳk gemaakt dat er loon voor
de mensen was;j en wat het loon
van de huisdieren betreft, iets
dergelĳks was er niet; en voor
wie uitging en voor wie binnen-
kwam was er geen vrede van-
wege de tegenstander,k aange-
zien ik alle mensen tegen elkaar
bleef opzetten.’l

11 ’En nu zal ik voor de over-
geblevenen van dit volk niet zĳn
als in de vroegere dagen’,m is de
uitspraak van Jehovah der le-
gerscharen. 12 ’Want het zaad
van vrede zal er zĳn;n de wĳn-
stok zelf zal zĳn vrucht geven,o

en de aarde zelf zal haar opbrengst
geven,p en de hemel zelf zal zĳn
dauw geven;q en ik zal stellig

de overgeblevenena van dit volk
al deze [dingen] doen be

¨
erven.b

13 En het moet geschieden dat
net zoals GIJ een vervloeking on-
der de nati

¨
en zĳt geworden,c o huis

van J _uda en huis van _Isra
¨
el,d zo

zal ik U redden, en GIJ moet een
zegen worden.e Weest niet be-
vreesd.f Mogen UW handen sterk
zĳn.’g

14 Want dit heeft Jehovah der
legerscharen gezegd: ’„Net zoals
ik in gedachten had te doen wat
rampspoedig voor ulieden was,
omdat UW voorvaders mĳ veront-
waardigd maakten”,h heeft Jeho-
vah der legerscharen gezegd, „en
ik geen spĳt gevoelde,i 15 zo wil
ik in deze dagen wederom in ge-
dachten hebben Jer _uzalem en het
huis van J _uda goed te bejegenen.j

Weest niet bevreesd.” ’k

16 ’Dit zĳn de dingen die GIJ

dient te doen:l Spreekt de waar-
heid met elkaar.m Oefent met
waarheid en het oordeel van vre-
deUWrechtspraak uit inUW poor-
ten.n 17 En zint niet op ramp-
spoed jegens elkaar in UW hart,o

en hebt geen enkele valse eed
lief;p want dit zĳn allemaal din-
gen die ik heb gehaat’,q is de uit-
spraak van Jehovah.”

18 En het woord van Jehovah
der legerscharen kwam verder
tot mĳ, en luidde: 19 „Dit heeft
Jehovah der legerscharen ge-
zegd: ’De vasten van de vierder

[maand], en de vasten van de vĳf-
des [maand], en de vasten van
de zevendet [maand], en de vas-
ten van de tiendeu [maand] zul-
len voor het huis van J _uda tot
uitbundige vreugde en tot ver-
heuging en tot goede feesttĳden
worden.v Hebt daarom waarheid
en vrede lief.’w

20 Dit heeft Jehovah der leger-
scharen gezegd: ’Het zal nog [ge-
schieden] dat de volken en de in-
woners van vele steden zullen
komen;x 21 en de inwoners van
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de ene [stad] zullen stellig naar
[die van] een andere gaan en zeg-
gen: „Laten wĳ in alle ernst gaana

om het aangezicht van Jehovah
te vermurwenb en Jehovah der le-
gerscharen te zoeken. Ikzelf wil
ook gaan.”c 22 En vele volken
en machtige nati

¨
en zullen werke-

lĳk komen om Jehovah der leger-
scharen in Jer _uzalem te zoekend

en het aangezicht van Jehovah te
vermurwen.’

23 Dit heeft Jehovah der leger-
scharen gezegd: ’Het zal zĳn in
die dagen dat tien mannen uit
alle talen der nati

¨
ene zullen vast-

grĳpen,f ja, zĳ zullen werkelĳk
de slip vastgrĳpen van een man
die een jood is,g en zeggen: „Wĳ
willen met ulieden gaan,h want
wĳ hebben gehoord [dat] God met
ulieden is.” ’ ”i

9 Een formele uitspraak:j

„Het woord van Jehovah is
tegen het land H _adrach, en in
Dam _askusk rust het; want Jeho-
vah houdt het oog op de aardse
mensl en op alle stammen van _Is-
ra

¨
el. 2 En ook H _amathm zelf zal

aan haar grenzen; T_yrusn en S _i-
don,o want ze is zeer wĳs.p 3 En
T_yrus ging ertoe over zich een
wal te bouwen en zilver op te ho-
pen als stof en goud als het slĳk
der straten.q 4 Zie! Jehovah zelf
zal haar uit haar bezit stoten;
en in de zee zal hĳ stellig haar
krĳgsmacht neerslaan;r en in het
vuur zal zĳzelf worden verslon-
den.s 5 _Askelon zal [het] zien
en bevreesdworden; en wat G _aza
betreft, ook zĳ zal van zeer he-
vige pĳnen ineenkrimpen; ook

_Ekron,t omdat zĳ in haar hoop-
volle verwachtingu beschaamd zal
moeten worden. En een koning
zal stellig uit G _aza vergaan, en

_Askelon zelf zal niet bewoondwor-
den.v 6 En een onwettigew zoon
zal zich werkelĳk in _Asdod vesti-
gen,x en ik zal de trots van de Fi-
listĳn stellig afsnĳden.y 7 En ik
wil zĳn met bloed bevlekte din-
gen uit zĳn mond verwĳderen en

zĳn walgelĳkheden van tussen
zĳn tanden,a en ook hĳzelf zal
stellig overblĳven voor onze God;
en hĳ moet als een stamhoofdb

in J _uda worden,c en _Ekron als de
Jebusiet.d 8 En ik wil mĳ als
een voorpost voor mĳn huis lege-
ren,e zodat er niemand zal zĳn die
doortrekt en niemand die terug-
keert; en er zal geen taakopleg-
ger meer door hen heen trekken,f

want nu heb ik [het] met mĳn
ogen gezien.g

9 Verblĳd u zeer, o dochter van
S _ion.h Juich in triomf,i o dochter
van Jer _uzalem. Zie! Uw koningj

zelf komt tot u.k Hĳ is rechtvaar-
dig, ja, gered;l nederigm en rĳ-
dend op een ezel, ja, op een vol-
wassen dier, het jong van een
ezelin.n 10 En ik zal stellig [de]
strĳdwagen afsnĳden uit _Efra

¨
ım

en [het] paard uit Jer _uzalem.o En
de strĳdboogp moet afgesneden
worden. En hĳ zal werkelĳk vre-
de spreken tot de nati

¨
en;q en zĳn

heerschappĳ zal zĳn van zee tot
zee envan deRivier tot de einden
der aarde.r

11 Ook gĳ, [o vrouw,] door het
bloed van uw verbonds wil ik uw
gevangenent heenzenden uit de
put waarin geen water is.

12 Keert terug naar de ves-
ting,u GIJ gevangenen van de
hoop.v

Ook deel [ik u] heden mee: ’Ik
zal u, [o vrouw,] een dubbel deel
vergelden.w 13 Want ik wil J _uda
treden als mĳn [boog]. De boog
wil ik vullen met _Efra

¨
ım, en ik

wil uw zonen,x o S _ion, opwek-
ken tegen uw zonen, o Grieken-
land,y en ik wil u maken als het
zwaard van een sterke man.’z

14 En over hen zal Jehovah zelf
gezien worden,a en zĳn pĳl zal
stellig uitschieten net als de blik-
sem.b En de Soevereine Heer
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Jehovah zal zelf op de hoorn
blazen,a en hĳ zal stellig voort-
trekken met de zuiderstormen.b

15 Jehovah der legerscharen zelf
zal hen verdedigen, en zĳ zullen
werkelĳk de slingerstenen ver-
slindenc en bedwingen. En zĳ zul-
len stellig drinkend — onstuimig
zĳn — als was er wĳn; en zĳ zul-
len werkelĳk gevuld worden als
de schaal, als de hoeken van [het]
altaar.e

16 En Jehovah, hun God, zal
hen op die dag stellig reddenf als
de kudde van zĳn volk;g want zĳ
zullen zĳn als de stenen van een
diadeem die flonkeren over zĳn
bodem.h 17 Want o hoe [groot]
is zĳn goedheid,i en hoe [groot]
is zĳn schoonheid!j Koren zal de
jonge mannen doen gedĳen, en
nieuwe wĳn de maagden.”k

10 „Doet aan JehovahUW ver-
zoeken om regenl in de tĳd

van de lenteregen,m ja, aan Je-
hovah, die de onweerswolken
maakt,n en [die] hun een stort-
bui van regen geeft,o aan elk-
een plantengroei op het veld.p

2 Want de terafimq zelf hebben
gesproken wat magisch is; en de
beoefenaars van waarzeggerĳ,
van hun kant, hebben leugen ge-
schouwd,r en het zĳn dromen zon-
der enige waarde die zĳ blĳven
spreken, en tevergeefs trachten
zĳ te troosten.s Daarom zullen zĳ
stellig wegtrekken als een kudde;t

zĳ zullen ellendig worden, omdat
er geen herder is.u

3 Tegen de herders is mĳntoorn
ontbrand,v en aan de bokkige lei-
dersw zal ik rekenschap vragen;x

want Jehovah der legerscharen
heeft zĳn aandacht op zĳn kud-
de gericht,y het huis van J _uda,
en heeft hen gemaakt als zĳn
paardz van waardigheid in de
strĳd. 4 Uit hem is de hoofdper-
soon,a uit hem is de ondersteu-
nende regeerder,b uit hem is de
strĳdboog;c uit hem komt iedere
taaktoewĳzerd voort, allen te za-
men. 5 En zĳ moeten als sterke
mannene worden, die in het slĳk

der straten stampen in de strĳd.a

En zĳ moeten in de strĳd verwik-
keld raken, want Jehovah is met
hen;b en die op paarden rĳden,
zullen beschaamd moeten staan.c

6 En ik wil het huis van J _uda su-
perieur maken, en het huis van J _o-
zef zal ik redden.d En ik wil hun
een woonplaats geven, want ik wil
hun barmhartigheid betonen;e en
zĳ moeten worden gelĳk degenen
die ik niet verstoten had;f want ik
ben Jehovah, hun God, en ik zal
hun antwoorden.g 7 En die van

_Efra
¨
ım moeten net als een ster-

ke manworden,h en hun hart moet
zich verheugen als van wĳn.i En
hun eigen zonen zullen [het] zien
en zich stellig verheugen;j hun
hart zal blĳ zĳn in Jehovah.k

8 ’Ik wil naar hen fluitenl en
hen bĳeenbrengen; want ik zal
hen stellig loskopen,m en zĳ moe-
ten tot velen worden, net als de-
genen die tot velen zĳn gewor-
den.n 9 En ik zal hen als zaad
onder de volken verstrooien,o en
in de verre plaatsen zullen zĳ
mĳ gedenken;p en zĳ moeten op-
leven met hun zonen en terugke-
ren.q 10 En ik moet hen terug-
brengen uit het land Eg _ypte;r en
uit Ass _yri

¨
e zal ik hen bĳeenbren-

gen;s en naar het land G _ileadt en
[de] L _ibanon zal ik hen brengen,
en geen [ruimte] zal er voor hen
worden gevonden.u 11 En hĳ
moet door de zee trekken [met]
benauwdheid;v en in de zee moet
hĳ [de] golven neerslaan,w en al
de diepten van de Nĳl moeten
uitdrogen.x En de trots van As-
s _yri

¨
e moet neergehaald worden,y

en zelfs de scepterz van Eg _yp-
te zal wĳken.a 12 En ik wil hen
superieur maken in Jehovah,b en
in zĳn naam zullen zĳ wande-
len’,c is de uitspraak van Jeho-
vah.”
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11 „Open uw deuren, o L _iba-
non,a opdat eenvuur onder

uw ceders verslindt.b 2 Jam-
mer, o jeneverboom, want de ce-
der is gevallen; omdat de ma-
jestueuzen zelf met geweld zĳn
geplunderd!c Jammert, GIJ statige
bomen van B _asan, want het on-
doordringbare woud is tegen de
grond gegaan!d 3 Luister! Het
gejammer der herders,e want hun
majesteit is gewelddadig geplun-
derd.f Luister! Het gebrul van
jonge leeuwen met manen, want
het trotse [struikgewas] langs de
Jord _a _an is gewelddadig geplun-
derd.g

4 Dit heeft Jehovah, mĳn God,
gezegd: ’Weid de kudde [bestemd]
ter doding,h 5 want de kopers
van [de schapen] gaan ertoe over
[ze] te doden,i ofschoon zĳ niet
schuldig worden gehouden.j En
zĳ die ze verkopen,k zeggen: „Je-
hovah zĳ gezegend, terwĳl ik rĳk-
dom zal verwerven.”l En hun eigen
herders tonen in het geheel geen
mededogen met hen.’m

6 ’Want ik zal geen mededo-
gen meer tonen met de bewo-
ners van het land’,n is de uit-
spraak van Jehovah. ’Daarom,
zie, ik laat de mensen een ieder
in de hand van zĳn metgezelo en
in de hand van zĳn koningp ge-
raken; en zĳ zullen stellig het
land verbrĳzelen, en ik zal geen
bevrĳding uit hun hand bewerk-
stelligen.’ ”q

7 En ik weidde vervolgens de
kudder [bestemd] ter doding,s ten
behoeve van U, o ellendigen van
de kudde.t Ik nam mĳ dus twee
staven.u De ene noemde ik Aan-
genaamheidv en de andere noem-
de ik Eendracht,w en ik ging de
kudde weiden. 8 En ten slot-
te verdelgde ik drie herders in
´
e

´
en maanmaand,x daar mĳn ziel

geleidelĳk ongeduldig met hen
werd,y en ook h

´
un ziel een wal-

ging jegens mĳ gevoelde. 9 Ten
slotte zei ik: „Ik zal U niet blĳ-
ven weiden.z Laat die stervende

is, sterven. En laat die verdelgd
wordt, verdelgd worden.a En wat
de overblĳvenden betreft, laat hen
verslinden, een ieder het vlees van
haar metgezellin.”b 10 Ik nam
dus mĳn staf Aangenaamheidc en
hieuw hem in stukken,d ten ein-
de mĳn verbond te verbreken dat
ik met alle volken had gesloten.e

11 En het werd op die dag verbro-
ken, en de ellendigen van de kud-
de,f die mĳ gadesloegen,g kwamen
op deze wĳze te weten dat het het
woord van Jehovah was.

12 Toen zei ik tot hen: „Indien
het goed is in UWogen,h geeft [mĳ]
mĳn loon; maar zo niet, laat het
dan.” En zĳ betaalden mĳ vervol-
gens mĳn loon, dertig zilverstuk-
ken.i

13 Daarop zei Jehovah tot mĳ:
„Werp het in de schatkistj — de
majestueuze waarde waarop ik
van hun standpunt uit bezien ge-
schat ben.”k Bĳgevolg nam ik de
dertig zilverstukken enwierp die
in de schatkist in het huis van
Jehovah.l

14 Toen hieuw ik mĳn twee-
de staf, de Eendracht,m in stuk-
ken, ten einde de broederschapn

tussen J _uda en _Isra
¨
el te verbre-

ken.o

15 En Jehovah zei voorts tot
mĳ: „Neem u nog het gerei van
een onnutte herder.p 16 Want
zie, ik laat een herder opstaan
in het land.q Aan de [schapen]
die verdelgd worden, zal hĳ geen
aandacht schenken.r Het jonge
zal hĳ niet zoeken, en het ge-
broken [schaap] zal hĳ niet he-
len.s Het [nog] overeind staande
zal hĳ niet [van voedsel] voor-
zien, en het vlees van het vette
zal hĳ eten,t en de hoeven van
de [schapen] zal hĳ afrukken.u

17 Wee mĳn nietswaardige her-
der,v die de kudde verlaat!w Een
zwaard zal over zĳn arm en
over zĳn rechteroog komen. Zĳn
eigen arm zal zonder mankeren

u Ez 34:10; v Jer 23:1; Ez 13:2; Mt 23:13; w Jo
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verdorren,a en zĳn eigen rechter-
oog zal zonder mankeren verduis-
terd worden.”

12 Een formele uitspraak:
„Het woord van Jehovah

betreffende _Isra
¨
el”, is de uit-

spraak van Jehovah, die [de] he-
mel uitspantb en [de] aarde grond-
vestc en de geestd van de mens in
zĳn binnenste vormt. 2 „Zie, ik
maak Jer _uzaleme tot een schaal
die alle volken rondom [doet] wag-
gelen;f en ook tegen J _uda zal hĳ
komen bĳ de belegering, [ja,] te-
gen Jer _uzalem.g 3 En het moet
geschieden op die dagh [dat] ik Je-
r _uzalem tot een zwaar te torsen
steeni voor alle volken zal ma-
ken. Allen die hem opheffen, zul-
len zonder mankeren zelf ernsti-
ge schrammen oplopen; en tegen
haar zullen stellig alle nati

¨
en der

aarde vergaderd worden.j 4 Op
die dag”,k is de uitspraak van Je-
hovah, „zal ik elk paardl met ver-
bĳstering slaan en zĳn berĳder
met waanzin;m en over het huis
van J _uda zal ik mĳn ogen open-
doen,n en elk paardvan de volken
zal ik met gezichtsverlies slaan.
5 En de stamhoofdeno van J _uda
zullen in hun hart moeten zeg-
gen: ’De inwoners van Jer _uzalem
zĳn mĳ een sterkte door Jeho-
vah der legerscharen, hun God.’p

6 Op die dag zal ik de stamhoof-
den van J _uda als een vuurpot
tussen bomen makenq en als een
vuurfakkel in een rĳ pasgemaaid
koren,r en zĳ moeten ter rech-
ter- en ter linkerzĳde alle vol-
ken rondom verslinden;s en Jer _u-
zalem moet nog bewoondworden
op haar [eigen] plaats, in Jer _uza-
lem.t

7 En Jehovah zal stellig de ten-
ten van J _uda het eerst redden, op-
dat de luister van het huis van D _a-
vid en de luister van de inwoners
van Jer _uzalem niet te groot wordt
ten opzichte van J _uda. 8 Op die
dag zal Jehovah een verdediging
zĳn rondom de inwoners van Je-
r _uzalem;u en degene onder hen
die struikelt, moet op die dag als
D _avidv worden, en het huis van

D _avid als God,a als Jehovah’s en-
gel voor hun aangezicht.b 9 En
het moet geschieden op die dag
[dat] ik alle nati

¨
en die tegen Jer _u-

zalem komen, zal zoeken te ver-
delgen.c

10 En ik wil over het huis van
D _avid en over de inwoners van
Jer _uzalem de geest van gunstd

en smekingene uitstorten, en zĳ
zullen stellig opzien naar Dege-
ne die zĳ hebben doorstoken,f en
zĳ zullen stellig over Hem wee-
klagen zoals bĳ het geweeklaag
over een enige [zoon]; en er zal
een bittere jammerklacht over
hem zĳn zoals wanneer er een
bittere jammerklacht is over de
eerstgeboren [zoon].g 11 Op die
dag zal het geweeklaag in Jer _uza-
lem groot zĳn, als het geweeklaag
van H _adad-R _immon in de vallei-
vlakte van Meg _iddo.h 12 En het
land zal stellig weeklagen,i elke
familie afzonderlĳk; de familie
van het huis van D _avid afzonder-
lĳk, en hunvrouwen afzonderlĳk;j

de familie van het huis van N _a-
thank afzonderlĳk, en hun vrou-
wen afzonderlĳk; 13 de familie
van het huis van L _evil afzonder-
lĳk, en hun vrouwen afzonderlĳk;
de familie van de Sime

¨
ıetenm af-

zonderlĳk, en hun vrouwen afzon-
derlĳk; 14 alle families die zĳn
overgebleven, elke familie afzon-
derlĳk, en hun vrouwen afzonder-
lĳk.n

13 Op die dago zal er voor het
huis van D _avid en voor

de inwoners van Jer _uzalem een
bronp geopend blĳken te zĳn voor
zondeq en voor iets afschuwe-
lĳks.r

2 En het moet geschieden op
die dag”, is de uitspraak van Je-
hovah der legerscharen, „[dat] ik
de namen van de afgoden uit het
land zal afsnĳden,s en ze zullen
niet meer gedacht worden; en ook
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de profetena en de geest van on-
reinheid zal ik uit het land doen
verdwĳnen.b 3 En het moet ge-
schieden [dat] ingeval er ooit nog
een man zou profeteren, zĳn va-
der en zĳn moeder, zĳ die zĳn ge-
boorte hebben veroorzaakt, dan
tot hem moeten zeggen: ’Gĳ zult
niet leven, want leugen hebt gĳ
gesproken in de naam van Jeho-
vah.’ En zĳn vader en zĳn moe-
der, zĳ die zĳn geboorte heb-
ben veroorzaakt, moeten hem
wegens zĳn profeteren doorste-
ken.c

4 En het moet geschieden op
die dag [dat] de profeten be-
schaamd zullen worden,d een
ieder om zĳn visioen wanneer
hĳ profeteert; en zĳ zullen geen
harene ambtsgewaad dragen met
het doel te bedriegen. 5 En hĳ
zal stellig zeggen: ’Ik ben geen
profeet. Ik ben een man die [de]
grond bebouwt, want een aard-
se mens zelf heeft mĳ van mĳn
jeugd af verworven.’ 6 En men
moet tot hem zeggen: ’Wat zĳn
deze wonden [aan u] tussen uw
handen?’ En hĳ zal moeten zeg-
gen: ’Die waarmee ik in het huis
van wie mĳ intens liefhadden, ben
geslagen.’ ”

7 „O zwaard, ontwaak tegen
mĳn herder,f ja, tegen de fysiek
sterke man die mĳn metgezel is”,g

is de uitspraak van Jehovah der
legerscharen. „Sla de herder,h en
laten de [schapen] van de kud-
de verstrooid worden;i en ik zal
stellig mĳn hand doen terugkeren
over hen die onbetekenend zĳn.”j

8 „En het moet geschieden in
het gehele land”, is de uitspraak
van Jehovah, „[dat] twee delen
daarin afgesneden zullen worden
[en] de laatste adem zullen uit-
blazen;k en wat het derde [deel]
betreft, het zal erin overgelaten
worden.l 9 En ik zal het derde
[deel] stellig door het vuur heen
brengen;m en ik zal hen werke-
lĳk louteren zoals men zilver lou-
tert,n en hen toetsen zoals men
goud toetst.o Het zal van zĳn kant

mĳn naam aanroepen, en ik, van
mĳn kant, zal het antwoorden.a Ik
wil zeggen: ’Het is mĳn volk’,b en
het zal op zĳn beurt zeggen: ’Jeho-
vah is mĳn God.’ ”c

14 „Zie! Er komt een dag die
Jehovah toebehoort,d en de

buit van u zal stellig in uw mid-
den verdeeld worden. 2 En ik
zal stellig alle nati

¨
en tegen Jer _u-

zalem ten oorlog vergaderen;e en
de stad zal werkelĳk ingenomen
wordenf en de huizen zullen ge-
plunderd worden, en de vrouwen
zelf zullen verkracht worden.g En
de helft van de stad moet weg-
trekken in ballingschap;h maar
wat de overgeblevenen van het
volki betreft, zĳ zullen niet afge-
sneden worden van de stad.j

3 En Jehovah zal stellig uit-
trekken en oorlog voeren tegen
die nati

¨
enk als op de dag dat hĳ

oorlog voerde, op de dag van de
strĳd.l 4 En zĳn voeten zullen
op die dag werkelĳk staan op de
berg der olĳfbomen, die tegen-
over Jer _uzalem ligt, aan de oost-
kant;m en de berg der olĳfbomenn

moet middendoor splĳten,o vanaf
de zonsopgang en naar het wes-
ten. Er zal een zeer groot dal zĳn;
en de helft van de berg zal wer-
kelĳk naar het noorden bewogen
worden, en de helft ervan naar
het zuiden. 5 En gĳlieden zult
stellig vluchten naar het dal van
mĳn bergen;p want het dal van
[de] bergen zal helemaal tot _Azel
reiken. En GIJ zult moeten vluch-
ten, net als GIJ gevlucht zĳt van-
wege de [aard]beving in de dagen
van Uzz _ia, de koning van J _uda.q

En Jehovah, mĳn God, zal stel-
lig komenr [en] alle heiligen met
hem.s

6 En het moet geschieden op
die dag [dat] er geen kostelĳk
licht zal blĳken te zĳnt — de din-
gen zullen gestold zĳn.u 7 En
het moet

´
e

´
en dag worden waar-

van bekend is dat hĳ Jehovah
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toebehoort.a Het zal geen dag
zĳn, noch zal het nacht zĳn;b en
het moet geschieden [dat] het in
de avondtĳd licht zal worden.c

8 En het moet geschieden op die
dag [dat] levende waterend uit Je-
r _uzalem zullen uitgaan,e de helft
ervan naar de oostelĳke zeef en
de helft ervan naar de westelĳke
zee.g In de zomer en in de winter
zal het geschieden.h 9 En Jeho-
vah moet koning worden over de
gehele aarde.i Op die dag zal Je-
hovah

´
e

´
enj blĳken te zĳn, en zĳn

naam
´
e

´
en.k

10 Het gehele land zal veran-
derd worden als de Ar _aba,l van-
af G _ebam tot R _immon,n ten zuiden
van Jer _uzalem; en ze moet oprĳ-
zen en bewoond worden op haar
plaats,o vanaf de Benjaminpoortp

helemaal tot aan de plaats van
de Eerste Poort, helemaal tot
aan de Hoekpoort, en [vanaf]
de Hanane

¨
eltorenq helemaal tot

aan de perskuipen van de koning.
11 En men zal haar stellig bewo-
nen; en er zal geen enkele ver-
banning [tot de vernietiging] meer
plaatsvinden,r en Jer _uzalem moet
in zekerheid bewoond worden.s

12 En dit zal de gesel blĳken te
zĳnwaarmee Jehovah alle volken
zal geselen die werkelĳk krĳgs-
dienst tegen Jer _uzalem zullen
verrichten:t Iemands vlees zal
wegrotten terwĳl hĳ op zĳn voe-
ten staat;u en zelfs iemands ogen
zullen in hun kassen wegrotten,
en zelfs iemands tong zal in zĳn
mond wegrotten.

13 En het moet geschieden op
die dag [dat] van Jehovah afkom-
stige verwarring onder hen wĳd-
verbreid zal worden;v en zĳ zul-
len werkelĳk een ieder de hand
van hun metgezel vastgrĳpen, en
ieders hand zal zich werkelĳk te-
gen de handvan zĳn metgezel ver-
heffen. 14 En ook J _uda zelf zal
oorlog voeren te Jer _uzalem; en het
vermogen van alle nati

¨
en rondom

zal stellig verzameldworden, goud
en zilver en kleren in buitengewo-
ne overvloed.w

15 En zo zal de gesel blĳken
te zĳn van het paard, het muil-
dier, de kameel en de ezel, en elk
soort van huisdier dat zich in die
legerkampen bevindt: gelĳk deze
gesel.

16 En het moet geschieden
[dat], wat een ieder aangaat die
overblĳft uit alle nati

¨
en die te-

gen Jer _uzalem komen,a zĳ ook
van jaar tot jaar moeten opgaanb

om zich neer te buigen voor de
Koning,c Jehovah der legerscha-
ren,d en om het loofhuttenfeeste

te vieren. 17 En het moet ge-
schieden dat, wat een ieder aan-
gaat uit de familiesf der aarde
die niet opgaatg naar Jer _uzalem
om zich voor de Koning, Jeho-
vah der legerscharen, neer te bui-
gen, ja, over hen geen stortre-
gen zal komen.h 18 En indien
zelfs de familie van Eg _ypte niet
opgaat en niet werkelĳk binnen-
gaat, zal er ook over hen geen
zĳn. De gesel zal komen waar-
mee Jehovah de nati

¨
en geselt die

niet opgaan om het loofhutten-
feest te vieren. 19 Ja, dit zal de
[straf voor de] zonde van Eg _yp-
te blĳken te zĳn en [voor] de zon-
de van alle nati

¨
en die niet op-

gaan om het loofhuttenfeest te
vieren.i

20 Op die dag zal er op de
bellen van het paard blĳken te
staan:j ’Heiligheid behoort Jeho-
vah toe!’k En de kookpottenl met
wĳde opening in het huis van Je-
hovah moeten worden als de scha-
lenm v

´
o

´
or het altaar.n 21 En elke

kookpot met wĳde opening in
Jer _uzalem en in J _uda moet iets
heiligs worden dat Jehovah der le-
gerscharen toebehoort, en al de-
genen die slachtoffers brengen,
moeten binnenkomen en daarvan
nemen en moeten daarin koken.o

En op die dag zal er geen Ka-
na

¨
anietp meer in het huis van Je-

hovah der legerscharen blĳken te
zĳn.”q
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1 Een formele uitspraak:
Het woord van Jehovaha be-

treffende _Isra
¨
el door bemiddeling

van Male _achi:

2 „Ik heb ulieden liefgehad”,b

heeft Jehovah gezegd.

En GIJ hebt gezegd: „Op welke
wĳze hebt gĳ ons liefgehad?”c

„Was _Esau niet de broer van
J _akob?”,d is de uitspraak van Je-
hovah. „Maar ik had J _akob lief,e

3 en _Esauf heb ik gehaat; en ten
slotte maakte ik zĳn bergen tot
een verlaten woestenĳg en zĳn
erfdeel voor de jakhalzenvan [de]
wildernis.”h

4 „Omdat _Edom blĳft zeggen:
’Wĳ zĳnverpletterd, maar wĳ zul-
len terugkeren en [de] verwoes-
te plaatsen opbouwen’, heeft Jeho-
vah der legerscharen dit gezegd:
’Zĳ, van hun kant, zullen bouwen;
maar ik, van mĳn kant, zal om-
verhalen.i En men zal hen stel-
lig „het gebied der goddeloosheid”
noemen en „het volk dat door Je-
hovah tot onbepaalde tĳd openlĳk
veroordeeld is”.j 5 En UW eigen
ogen zullen [het] zien, en zelf zult
GIJ zeggen: „Moge Jehovah groot-
gemaakt worden over het gebied
van _Isra

¨
el.” ’ ”k

6 „’Een zoon, van zĳn kant, eert
een vader;l en een knecht zĳn
voortreffelĳke meester.m Indien
ik dan een vader ben,n waar is de
eer jegens mĳ?o En indien ik een
voortreffelĳk meester ben, waar
is de vreesp voor mĳ?’, heeft Je-
hovah der legerscharen gezegd
tot U, o priesters die mĳn naam
veracht.q

’En GIJ hebt gezegd: „Op wel-
kewĳze hebbenwĳ uw naamver-
acht?” ’

7 ’[Door] opmĳn altaar veront-
reinigd brood aan te bieden.’r

’En GIJ hebt gezegd: „Op wel-
ke wĳze hebben wĳ u verontrei-
nigd?” ’

’Doordat GIJ zegt: „De tafela

van Jehovah is iets verachte-
lĳks.”b 8 En wanneer GIJ een
blind [dier] ten slachtoffer aan-
biedt: „Het is niets kwaads.” En
wanneer GIJ een kreupel of een
ziek [dier] aanbiedt: „Het is niets
kwaads.” ’ ”c

„Breng het alstublieft eens
naar uw stadhouder toe. Zal hĳ
een welgevallen in u hebben, of
zal hĳ u vriendelĳk ontvangen?”,
heeft Jehovah der legerscharen
gezegd.

9 „Nu dan, vermurwt alstu-
blieft het aangezichtd van God,
opdat hĳ ons gunst betoont.e

Door UW hand is dit geschied.
Zal hĳ ook maar iemand van U

vriendelĳk ontvangen?”, heeft
Jehovah der legerscharen ge-
zegd.

10 „Wie is er ook onder U die
de deuren zal sluiten?f En gĳlie-
den zult mĳn altaar niet ontste-
ken — niet om niet.g Geen beha-
gen heb ik in U”, heeft Jehovah
der legerscharen gezegd, „en in
de offergave uit UW hand heb ik
geen welgevallen.”h

11 „Want van de opgang der
zon, ja, tot aan haar ondergang
zal mĳn naam groot zĳn onder
de nati

¨
en,i en op elke plaats zal

offerrookj worden gebracht, zal
mĳn naam [een gave] worden aan-
geboden, ja, een reine gave;k want
mĳn naam zal groot zĳn onder de
nati

¨
en”,l heeft Jehovah der leger-

scharen gezegd.

12 „Maar gĳlieden ontheiligtm

mĳ doordat GIJ zegt: ’De tafel van
Jehovah is iets verontreinigds,
en haar vrucht, haar voedsel, is
iets verachtelĳks.’n 13 En GIJ

hebt gezegd: ’Zie! Wat een afmat-
ting!’,o en GIJ hebt gemaakt dat
men er de neus voor optrekt”,
heeft Jehovah der legerscha-
ren gezegd. „En GIJ hebt iets
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verscheurds gebracht, en het
kreupele en het zieke;a ja, GIJ

hebt [het] als gave gebracht. Kan
ik dat met welgevallen uit UW

hand aannemen?”,b heeft Jeho-
vah gezegd.

14 „En vervloekt is degene die
arglistig handelt wanneer er in
zĳn kudde een mannetjesdier
voorhanden is en hĳ een gelof-
te doet en Jehovah een ondeug-
delĳk [dier] offert.c Want ik ben
een groot Koning”,d heeft Jeho-
vah der legerscharen gezegd, „en
mĳn naam zal vrees inboezemend
zĳn onder de nati

¨
en.”e

2 „En dit gebod nu is voor U,
o priesters.f 2 Indien GIJ

niet zult luistereng en indien GIJ

[het] niet ter harte zult nemenh

mĳn naam heerlĳkheid te ge-
ven,”i heeft Jehovah der leger-
scharen gezegd, „dan zal ik stel-
lig de vloek over U zenden,j en ik
wil UW zegeningen vervloeken.k

Ja, zelfs de [zegen] heb ik ver-
vloekt, omdat GIJ [het] niet ter
harte neemt.”

3 „Ziet, ik bestraf vanwege U

het [gezaaide] zaad,l en ik wil
drek op UW aangezicht strooi-
en, de drek van UW feesten; en
iemand zal U werkelĳk daarheen
wegdragen. 4 En GIJ zult moe-
ten weten dat ik dit gebod tot
U gezonden heb,m opdat mĳn ver-
bondn met L _evi blĳft bestaan”,o

heeft Jehovah der legerscharen
gezegd.

5 „Wat mĳn verbond betreft,
het bleek met hem te zĳn, [een]
van leven en van vrede,p en ik
bleef ze hem geven, m

´
et vrees.

En hĳ ging voort mĳ te vrezen;q

ja, wegens mĳn naam werd hĳ-
zelf met verschrikking geslagen.r

6 De wet der waarheid, d
´
ı
´
e bleek

in zĳn mond te zĳn,s en er werd
geen onrechtvaardigheid op zĳn
lippen gevonden. In vrede en in
oprechtheidwandelde hĳ met mĳ,t

en velen waren het die hĳ van
dwaling terugbracht.u 7 Want
het zĳn de lippen van een pries-
ter die kennis dienen te bewa-

ren, en [de] wet dient menuit zĳn
mond te zoeken;a want hĳ is de
boodschapper van Jehovah der
legerscharen.b

8 Maar gĳlieden — GIJ zĳt af-
geweken van de weg.c GIJ hebt
velen doen struikelen in de wet.d

GIJ hebt het verbond van L _evi
te gronde gericht”,e heeft Jehovah
der legerscharen gezegd. 9 „En
ook ik, van mĳn kant, zal U stel-
lig voor heel het volk verachte-
lĳk en gering maken,f net zoals GIJ

mĳn wegen niet hebt onderhou-
den, doch partĳdigheid hebt be-
toond inzake de wet.”g

10 „Hebben wĳ niet allen
´
e

´
en

vader?h Heeft niet
´
e

´
en God ons

geschapen?i Waarom handelen
wĳ dan trouweloos jegens el-
kaar,j door het verbond van
onze voorvaders te ontheiligen?k

11 J _uda heeft trouweloos gehan-
deld, en iets verfoeilĳks is in _Is-
ra

¨
el en in Jer _uzalem bedreven;l

want J _uda heeft de heiligheid
van Jehovah, welke Hĳ heeft lief-
gehad, ontheiligd,m en hĳ heeft
de dochter van een buitenlandse
god als bruid in bezit genomen.n

12 Jehovah zal een ieder die dit
doet, degene die waakt en dege-
ne die antwoord geeft, van de
tenten van J _akob afsnĳden,o als-
ook degene die Jehovah der le-
gerscharen een offergave aan-
biedt.”p

13 „En dit is het tweede dat gĳ-
lieden doet, [waardoor] het altaar
van Jehovah met tranen wordt
bedekt, met wenen en zuchten,
zodat er niet meer wordt omge-
zien naar de offergave, noch [ook
maar iets] uit UW hand met wel-
gevallen wordt aangenomen.q

14 En GIJ hebt gezegd: ’Om wel-
ke reden?’r Om deze reden, dat
Jehovah zelf getuige is geweest
tussen u en de vrouw van uw
jeugd,s jegens wie gĳzelf trou-
weloos hebt gehandeld, hoewel
zĳ uw partner en de vrouw van
uw verbond is.t 15 En

´
e

´
en was

er die [het] niet deed, aangezien
hĳ had wat er overbleef van [de]
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geest. En wat zocht deze? Het
zaad van God.a En gĳlieden moet
U hoeden met betrekking tot UW

geest,b en jegens de vrouw van uw
jeugd mag niemand trouweloos
handelen.c 16 Want hĳ heeft
echtscheiding gehaat”,d heeft Je-
hovah, de God van _Isra

¨
el, gezegd;

„en degene die zĳn kleed met ge-
welddaad overdekt heeft”,e heeft
Jehovah der legerscharen gezegd.
„En GIJ moet U hoeden met betrek-
king tot UW geest, en GIJ moogt
niet trouweloos handelen.f

17 Gĳlieden hebt Jehovah ver-
moeid met UW woorden,g en GIJ

hebt gezegd: ’Op welke wĳze heb-
ben wĳ [hem] vermoeid?’ Door-
dat GIJ zegt: ’Iedereen die kwaad
doet, is goed in de ogen van Je-
hovah, en in zulke mensen heeft
hĳzelf behagen geschept’;h of:
’Waar is de God van gerechtig-
heid?’ ”i

3 „Ziet! Ik zend mĳn bood-
schapper,j en hĳ moet een

weg voor mĳn aangezicht ba-
nen.k En plotseling zal tot Zĳn
tempel komenl de [ware] Heer,m

die gĳlieden zoekt, en de bood-
schappern van het verbond,o in
wie GIJ behagen hebt.p Ziet! Hĳ
zal stellig komen”, heeft Jehovah
der legerscharen gezegd.q

2 „Doch wie zal de dag van
zĳn komst verdragen,r en wie zal
standhouden wanneer hĳ ver-
schĳnt?s Want hĳ zal zĳn als het
vuur van een louteraart en als
het loogu van dewassers.v 3 En
hĳ moet zitten als een louteraar
en reiniger van zilverw en moet
de zonen van L _evi reinigen;x en
hĳ moet hen zuiveren als goudy

en als zilver, en zĳ zullen voor
Jehovah stellig mensen worden
die een offergave aanbiedenz in
rechtvaardigheid. 4 En de of-
fergave van J _uda en van Jer _uza-
lem zal Jehovah werkelĳk aange-
naam zĳn,a als in de dagen van
weleer en als in de jaren der oud-
heid.b

5 En ik wil tot ulieden naderen

voor het oordeel,a en ik wil een
snelle getuige wordenb tegen de
tovenaars,c en tegen de overspe-
lers,d en tegen degenen die vals
zweren,e en tegen degenen die be-
drieglĳk handelen met het loon
van een loonarbeider,f met [de]
weduweg en met [de] vaderloze
jongen,h en degenen die de inwo-
nende vreemdeling afwĳzen,i ter-
wĳl zĳ mĳ niet hebben gevreesd”,j

heeft Jehovah der legerscharen
gezegd.

6 „Want ik ben Jehovah; ik ben
niet veranderd.k En GIJ zĳt zo-
nen van J _akob; GIJ zĳt niet aan
UWeind gekomen.l 7 Van de da-
gen van UW voorvaders af zĳt GIJ

afgeweken van mĳn voorschrif-
ten en hebt [ze] niet onderhou-
den.m Keert tot mĳ terug, en ik
wil tot U terugkeren”,n heeft Je-
hovah der legerscharen gezegd.

En GIJ hebt gezegd: „Op welke
wĳze zullen wĳ terugkeren?”

8 „Zal de aardse mens God be-
roven? Maar GIJ berooft mĳ.”

En GIJ hebt gezegd: „Op welke
wĳze hebben wĳ u beroofd?”

„In de tienden en in de bĳdra-
gen. 9 Met de vloek vervloekto

GIJ [mĳ], en mĳ berooft GIJ — de
natie in haar geheel. 10 Brengt
al de tiendenp in de voorraad-
schuur, opdat er voedsel in mĳn
huis mag komen;q en stelt mĳ
alstublieft daarin op de proef”,r

heeft Jehovah der legerscharen
gezegd, „of ik voor ulieden niet
de sluizen van de hemel zal ope-
nens en werkelĳk een zegen over
U zal uitgieten totdat er geen ge-
brek meer is.”t

11 „En ik wil voor U de ver-
slinder bestraffen,u en die zal U

de vrucht van de bodem niet ver-
derven, noch zal de wĳnstok op
het veld zonder vrucht voor U
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blĳken te zĳn”,a heeft Jehovah
der legerscharen gezegd.

12 „En alle nati
¨
en zullen U ge-

lukkig moeten prĳzen,b want GIJ-

ZELF zult een land van welbeha-
gen worden”,c heeft Jehovah der
legerscharen gezegd.

13 „UW woorden tegen mĳ zĳn
wel kras geweest”,d heeft Jeho-
vah gezegd.

En GIJ hebt gezegd: „Wat heb-
ben wĳ met elkaar tegen u ge-
sproken?”e

14 „GIJ hebt gezegd: ’Het heeft
geen waarde God te dienen.f En
welk voordeel is erin gelegen dat
wĳ de plicht jegens hem in acht
hebben genomen en dat wĳ we-
gens Jehovah der legerscharen
bedroefd hebben rondgelopen?g

15 En op dit ogenblik verklaren
wĳ de overmoedigen gelukkig.h

Ook zĳn de bedrĳvers van god-
deloosheid opgebouwd.i Ook heb-
ben zĳ God op de proef gesteld en
blĳven ontkomen.’ ”j

16 In die tĳd spraken degenen
die Jehovah vreesdenk met elkaar,
elkeen met zĳn metgezel, en Je-
hovah bleef aandacht schenken
en luisteren.l En er werd voorts
een gedenkboek voor zĳn aange-
zicht geschrevenm voor degenen
die Jehovah vrezen en voor dege-
nen die aan zĳn naam denken.n

17 „En zĳ zullen stellig van mĳ
worden”,o heeft Jehovah der le-
gerscharen gezegd, „op de dag
dat ik een speciaal bezit voort-
breng.p En ik wil hun mededo-
gen betonen, net zoals een man
mededogen toont jegens zĳn zoon
die hem dient.q 18 En gĳlie-
den zult stellig weer [het onder-
scheid] zien tussen een recht-

vaardige en een goddeloze,a tussen
iemand die God dient en iemand
die hem niet heeft gediend.”b

4 „Want ziet! de dag komt die
brandt als de oven,c en alle

overmoedigen en al degenen die
goddeloosheid bedrĳven, moeten
als stoppels worden.d En de dag
die komt, zal hen stellig verslin-
den,” heeft Jehovah der leger-
scharen gezegd, „zodat die hun
wortel noch tak zal overlaten.e

2 En voor U die mĳn naam vreest,
zal stellig de zon der rechtvaar-
digheid gaan schĳnen,f met ge-
nezing in haar vleugelen;g en
GIJ zult werkelĳk uitgaan en de
grond omwoelen als mestkalve-
ren.”h

3 „En gĳlieden zult stellig [de]
goddelozen vertreden, want zĳ
zullen als stof onder UW voetzo-
len worden op de dag waarop ik
handelend optreed”,i heeft Jeho-
vah der legerscharen gezegd.

4 „Gedenkt de wet van mĳn
knecht M _ozes, waarmee ik hem
in H _oreb betreffende geheel _Is-
ra

¨
el geboden heb gegeven, ja,

voorschriften en rechterlĳke be-
slissingen.j

5 Ziet! Ik zend ulieden de pro-
feet El _iak v

´
o

´
or de komst van de

grote en vrees inboezemende dag
van Jehovah.l 6 En hĳ moet het
hart van vaders tot zonen terug-
brengen, en het hart van zonen
tot vaders; opdat ik niet kom en
de aardewerkelĳk sla door [haar]
aan de vernietiging prĳs te ge-
ven.”m

j De 4:5; Ps 119:4; Ps 147:19; k Jes 40:3; Mt 11:14;

Mr 9:11; l Jo
¨
e 2:31; Han 2:20; 2Pe 3:10; m De

29:20; Za 14:11; Lu 1:17.

(Einde van de vertaling derHebreeuws-ArameseGeschriften,
gevolgd doordie der christelĳkeGriekseGeschriften.)
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1 Het boek van de geschiede-
nisa van Jezus Christus, de

zoon van D _avid,b de zoon van
_Abraham:c

2 _Abraham werd de vader van
_Isa

¨
ak;d

_Isa
¨
ak werd de vader van J _a-

kob;e

J _akob werd de vader van J _udaf

en zĳn broers;
3 J _uda werd de vader van P _e-

rezg en Z _era, die uit T _amar
werden geboren;

P _erez werd de vader van H _ez-
ron;h

H _ezron werd de vader van
Ram;i

4 Ram werd de vader van Am-
min _adab;

Ammin _adab werd de vader
van Nah _esson;j

Nah _esson werd de vader van
S _almon;k

5 S _almon werd de vader van
B _oaz, die uit R _achabl werd
geboren;

B _oazwerd de vader van _Obed,
die uit Ruthm werd geboren;

_Obedwerd de vader van _Isa
¨
ı;n

6 _Isa
¨
ı werd de vader van D _a-

vid,o de koning;p

D _avid werd de vader van S _a-
lomo,q die uit de vrouw van
Ur _ia werd geboren;

7 S _alomowerd de vader van Re-
h _abeam;r

Reh _abeam werd de vader van
Ab _ia;

Ab _ias werd de vader van _Asa;t

8 _Asa werd de vader van J _osa-
fat;u

J _osafat werd de vader van J _o-
ram;v

J _oram werd de vader van Uz-
z _ia;

9 Uzz _ia werd de vader van J _o-
tham;

J _othamw werd de vader van
_Achaz;x

_Achaz werd de vader van Hiz-
k _ia;y

10 Hizk _iawerd de vader van Ma-
n _asse;z

Man _assea werd de vader van
_Amon;b

_Amonc werd de vader van Jo-
s _ia;

11 Jos _iad werd de vader van Je-
ch _onjae en zĳn broers ten
tĳde van dewegvoering naar
B _abylon.f

12 Na de wegvoering naar B _a-
bylonwerd Jech _onja de va-
der van Se _althi

¨
el;g

Se _althi
¨
el werd de vader van

Zerubb _abel;h

13 Zerubb _abel werd de vader van
Ab _iud;

Ab _iudwerd de vader van _Elja-
kim;

_Eljakim werd de vader van
_Azor;

14 _Azor werd de vader van Z _a-
dok;

Z _adok werd de vader van
_Achim;

_Achim werd de vader van
El _iud;

15 El _iudwerd de vader van Ele _a-
zar;

Ele _azar werd de vader van
M _atthan;

M _atthan werd de vader van
J _akob;

16 J _akob werd de vader van J _o-
zef, de man van Mar _ia, uit
wie Jezuswerd geboren,i die
Christusj wordt genoemd.

17 Alle geslachten dan van
_Abraham tot D _avid waren veer-
tien geslachten, en van D _avid tot
de wegvoering naar B _abylon veer-
tien geslachten, envan dewegvoe-
ring naar B _abylon tot de Christus
veertien geslachten.

18 De geboorte van Jezus Chris-
tus nu geschiedde aldus. Terwĳl
zĳn moeder Mar _ia aan J _ozef ten
huwelĳk beloofd was,k bleek zĳ
voordat zĳ verenigd waren, zwan-
ger te zĳn door heilige geest.l

19 Daar J _ozef, haar man, echter
rechtvaardig was en haar niet in
het openbaar tentoon wilde stel-
len,m was hĳ van plan in het
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geheim van haar te scheiden.a

20 Doch nadat hĳ deze dingen
had overdacht, zie! daar ver-
scheen hem Jehovah’s engel in
een droom en zei: „J _ozef, zoon van
D _avid, wees niet bevreesd Mar _ia,
uw vrouw, mee naar huis te ne-
men, want dat wat in haar ver-
wekt is, is door heilige geest.b

21 Zĳ zal een zoon baren, en gĳ
moet hem de naam Jezusc ge-
ven, want hĳ zal zĳn volkd van
hun zondene redden.”f 22 Dit al-
les is in werkelĳkheid geschied
opdat vervuld zou worden het-
geen Jehovahg door bemiddeling
van zĳn profeet had gesproken,h

toen hĳ zei: 23 „Ziet! De maagdi

zal zwanger worden en een zoon
baren, en zĳ zullen hem de naam
Imm _anu

¨
elj geven”, hetgeen ver-

taald betekent: „Met ons is God.”k

24 Toen ontwaakte J _ozef uit
zĳn slaap en deed zoals de en-
gel van Jehovah hem had voorge-
schreven, en hĳ nam zĳn vrouw
mee naar huis. 25 Hĳ had ech-
ter geen gemeenschapl met haar
totdat zĳ een zoon had gebaard;m

en hĳ gaf hem de naam Jezus.n

2 Nadat Jezus in de dagen van
koning Her _odeso te B _ethle-

hemp in Jud _ea geboren was, zie!
astrologenq uit oostelĳke streken
kwamen naar Jer _uzalem 2 en
zeiden: „Waar is degene die als
koningr der joden geboren is?
Want wĳ hebben zĳn ster geziens

[toen wĳ] in het oosten [waren],
en wĳ zĳn gekomen om hem hul-
de te brengen.” 3 Toen koning
Her _odes dit hoorde, raakte hĳ in
beroering en heel Jer _uzalem met
hem; 4 en na alle overpriesters
en schriftgeleerden van het volk
bĳeengeroepen te hebben, ging hĳ
bĳ hen informeren waar de Chris-
tus geboren zou worden. 5 Zĳ
zeiden tot hem: „Te B _ethlehemt

in Jud _ea; want zo is het door be-
middeling van de profeet geschre-
ven: 6 ’En gĳ, o B _ethlehemu van
het land van J _uda, zĳt geenszins
de onbeduidendste [stad] onder
de bestuurders van J _uda, want

uit u zal een bestuurdera voort-
komen, die mĳn volk, _Isra

¨
el, zal

weiden.’ ”b

7 Toen ontbood Her _odes in het
geheim de astrologen en kwam
van hen nauwkeurig de tĳd te
weten waarop de ster was ver-
schenen; 8 en hĳ zond hen naar
B _ethlehem en zei: „Gaat, stelt een
nauwkeurig onderzoek in naar
het jonge kind, en wanneer GIJ

het gevonden hebt, bericht het mĳ
dan, opdat ook ik het hulde kan
gaan brengen.”c 9 Na de koning
te hebben aangehoord, gingen zĳ
heen; en zie! de ster die zĳ ge-
zien hadden [toen zĳ] in het oos-
ten [waren],d ging voor hen uit,
totdat ze stilhield boven de plaats
waar het jonge kind was. 10 Bĳ
het zien van de ster verheugden
zĳ zich dan ook zeer. 11 En toen
zĳ het huis waren binnengegaan,
zagen zĳ het jonge kind met zĳn
moeder Mar _ia, en neervallende,
brachten zĳ het hulde. Ook open-
den zĳ hun schatten en boden het
geschenken aan: goud en geurige
hars en mirre. 12 Omdat hun in
een droom echter een goddelĳke
waarschuwinge was gegeven niet
naar Her _odes terug te keren, trok-
ken zĳ langs een andere weg naar
hun land terug.

13 Nadat zĳ weggetrokken wa-
ren, zie! daar verscheen Jehovah’s
engelf in een droom aan J _ozef en
zei: „Sta op, neem het jonge kind
en zĳn moeder en vlucht naar
Eg _ypte, en blĳf daar totdat ik het
u zeg, want Her _odes staat op het
punt het jonge kind te zoeken ten
einde het om te brengen.” 14 Hĳ
stond derhalve op en nam het jon-
ge kind en zĳn moeder ’s nachts
mee en trok weg naar Eg _ypte,
15 en hĳ bleef daar tot het over-
lĳden van Her _odes, opdat ver-
vuldg zou worden hetgeen Jeho-
vah door bemiddeling van zĳn
profeet had gesproken, toen hĳ
zei: „Uit Eg _ypteh heb ikmĳn zoon
geroepen.”

16 Toen Her _odes nu zag dat hĳ
door de astrologen om de tuin was
geleid, ontstak hĳ in grote woede,
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en hĳ zond [mannen] uit en liet in
B _ethlehemen in het gehele gebied
daarvan alle jongetjes van twee
jaar oud en daaronder — over-
eenkomstig de tĳd die hĳ nauw-
keurig van de astrologen te we-
tenwas gekomena — om het leven
brengen. 17 Toen werd vervuld
hetgeen door bemiddeling van de
profeet Jerem _ia was gesproken,
die zei: 18 „Een stem werd ge-
hoord in R _ama,b geween en veel
geweeklaag; het was R _achel,c die
weende om haar kinderen, en zĳ
wilde zich niet laten troosten, om-
dat zĳ er niet meer zĳn.”

19 Toen Her _odes was overleden,
zie! daar verscheen Jehovah’s en-
gel in een droomd aan J _ozef in
Eg _ypte 20 en zei: „Sta op, neem
het jonge kind en zĳn moeder en
begeef u op weg naar het land _Is-
ra

¨
el, want zĳ die de ziel van het

jonge kind zochten, zĳn dood.”
21 Hĳ stond derhalve op en nam
het jonge kind en zĳn moeder
en trok het land _Isra

¨
el binnen.

22 Toen hĳ echter hoorde dat Ar-
chel _a

¨
us in de plaats van zĳn va-

der Her _odes als koning over Jud _ea
regeerde, werd hĳ bevreesd daar-
heen te gaan. Daar hem boven-
dien in een droom een goddelĳ-
ke waarschuwing was gegeven,e

trok hĳ zich terug naar het gebied
van Galil _ea,f 23 en [daar] aange-
komen, woonde hĳ in een stad ge-
naamd N _azareth,g opdat vervuld
zou worden hetgeen door bemid-
deling van de profetenwas gespro-
ken: „Hĳ zal een Nazarenerh wor-
den genoemd.”

3 In die dagen kwam Joh _annes
de Doperi en predikte in de

wildernisj van Jud _ea 2 en zei:
„Hebt berouw,k want het konink-
rĳk der hemelen is nabĳ geko-
men.”l 3 Deze is het in feite over
wie door bemiddeling van de pro-
feet Jes _ajam met de volgendewoor-
den werd gesproken: „Luistert! In
de wildernis roept iemand: ’Be-
reidtn de weg van Jehovah! Maakt
zĳn paden recht.’ ” 4 Deze Jo-
h _annes nu droeg kleding van ka-

meelhaara en een leren gordelb om
zĳn lendenen; voorts bestond zĳn
voedsel uit sprinkhanenc en wil-
de honing.d 5 Toen trokken Je-
r _uzalem en heel Jud _ea en de ge-
hele Jordaanstreek naar hem uit,
6 en er werden mensen door hem
gedoopt in de rivier de Jord _a _an,e

terwĳl zĳ openlĳk hun zonden be-
leden.

7 Toen hĳ velen van de Fari-
zee

¨
en en Sadducee

¨
enf naar de

doop zag komen, zei hĳ tot hen:
„Addergebroed,g wie heeft U te
kennen gegeven dat [GIJ] de ko-
mende gramschap kunt ontvlie-
den?h 8 Brengt dan vruchten
voort die bĳ berouw passen,i

9 en verstout U niet tot UZELF

te zeggen: ’Wĳ hebben _Abraham
tot vader.’j Want ik zeg U dat
God uit deze stenen kinderen
voor _Abrahamk kan verwekken.
10 De bĳll ligt reeds aan de wor-
tel der bomen; elke boom dan
die geenvoortreffelĳke vruchten
voortbrengt, moet omgehaktm en
in het vuur geworpen worden.n

11 Ik doop U wel met watero we-
gens UW berouw,p maar hĳ die na
mĳ komt,q is sterker dan ik, [en]
ik ben niet waardig hem van zĳn
sandalen te ontdoen.r Die zal U

dopen met heilige geests en met
vuur.t 12 Zĳn wanschop is in
zĳn hand, en hĳ zal zĳn dorsvloer
grondig reinigen en zĳn tarwe
in de voorraadschuur bĳeenbren-
gen,u maar het kaf zal hĳ ver-
brandenv met vuurdat niet uitge-
doofd kan worden.”

13 Toen kwam Jezus uit Gali-
l _eaw naar de Jord _a _an tot Joh _an-
nes om door hem gedooptx te wor-
den. 14 Maar deze trachtte hem
dit te beletten door te zeggen: „Ik
moet door u gedoopt worden, en
gĳ komt tot mĳ?” 15 Jezus gaf
hem ten antwoord: „Laat het deze
keer zo zĳn, want aldus past het
ons alles wat rechtvaardig is te
volbrengen.”y Toen belette hĳ het
hem niet langer. 16 Nadat Je-
zus was gedoopt, kwam hĳ onmid-
dellĳk omhoog uit het water; en
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zie! de hemelen werden geopend,a

en hĳ zag Gods geest gelĳk een
duifb neerdalen en op hem ko-
men.c 17 Zie! Ook kwam er een
stemd uit de hemelen, die zei: „Dit
is mĳn Zoon,e de geliefde,f die ik
heb goedgekeurd.”g

4 Daarna werd Jezus door de
geest naar de wildernis ge-

leidh om door de Duivel verzochti

te worden. 2 Nadat hĳ veertig
dagen en veertig nachten had ge-
vast,j kreeg hĳ honger. 3 Ook
kwam de Verzoekerk en zei tot
hem: „Indien gĳ een zoon van
God zĳt,l zeg dan tot deze stenen
dat ze broden worden.” 4 Maar
hĳ gaf ten antwoord: „Er staat
geschreven: ’De mens moet niet
van brood alleen leven, doch van
elke uitspraak die uit Jehovah’s
mond voortkomt.’ ”m

5 Vervolgens nam de Duivel
hemmee naar de heilige stad,n en
hĳ plaatste hem op de kantelen
van de tempel 6 en zei tot hem:
„Indien gĳ een zoon van God zĳt,
werp u dan naar beneden,o want er
staat geschreven: ’Hĳ zal zĳn en-
gelen aangaande u opdracht ge-
ven, en zĳ zullen u op hun handen
dragen, opdat gĳ uw voet nimmer
aan een steen stoot.’ ”p 7 Jezus
zei tot hem: „Wederom staat er ge-
schreven: ’Gĳ moogt Jehovah, uw
God, niet op de proef stellen.’ ”q

8 Wederom nam de Duivel hem
mee naar een ongewoon hoge
berg, en hĳ toonde hem alle ko-
ninkrĳken der wereldr en hun
heerlĳkheid, 9 en hĳ zei tot
hem: „Al deze dingen zal ik u ge-
vens indien gĳ neervalt en een
daad van aanbidding jegens mĳ
verricht.”t 10 Toen zei Jezus tot
hem: „Ga weg, S _atan! Want er
staat geschreven: ’Jehovah, uw
God, moet gĳ aanbiddenu en voor
hem alleenv heilige dienst ver-
richten.’”w 11 Toen verliet de
Duivel hemx en zie! engelen kwa-
men en gingen hem dienen.y

12 Toen hĳ nu hoorde dat Jo-
h _annes was gevangengenomen,z

trok hĳ zich terug naar Galil _ea.a

13 En nadat hĳ N _azareth had
verlaten, ging hĳ zich vestigen
in Kap _erna

¨
um,a aan de zee, in

het gebied van Z _ebulon en N _af-
tali,b 14 opdat vervuld zou wor-
denhetgeen door bemiddeling van
de profeet Jes _aja was gesproken,
die zei: 15 „O land van Z _ebulon
en land van N _aftali, aan de zee-
weg, aan de overkant van de Jor-
d _a _an, Galil _eac der nati

¨
en! 16 het

volk dat in duisternis zat,d heeft
een groot licht gezien,e en over
hen die in een landstreek van de
schaduw des doods zaten, is lichtf

opgegaan.”g 17 Van die tĳd af
begon Jezus te prediken en te zeg-
gen: „Hebt berouw,h want het ko-
ninkrĳki der hemelen is nabĳ ge-
komen.”

18 Toen hĳ langs de zee van
Galil _ea liep, zag hĳ twee broers
— S _imon,j die P _etrusk wordt ge-
noemd, en Andr _eas, zĳn broer —
een visnet in de zee uitwerpen,
want zĳ waren vissers. 19 En
hĳ zei tot hen: „Komt achter mĳ
en ik zal U vissers van mensen
maken.”l 20 Terstond lieten zĳ
de netten in de steekm en volg-
den hem. 21 En vandaar ver-
der gaande, zag hĳ twee anderenn

[die] broers [waren], Jak _obus, [de
zoon] van Zebed _e

¨
us,o en diens

broer Joh _annes, in de boot met
hun vader Zebed _e

¨
us, terwĳl zĳ

bezig waren hun netten te her-
stellen, en hĳ riep hen. 22 Ter-
stondverlieten zĳ de boot en hun
vader en volgden hem.

23 Toen trok hĳ rondp door ge-
heel Galil _ea,q terwĳl hĳ in hun sy-
nagogen onderweesr en het goede
nieuws van het koninkrĳk predik-
te en elke soort van kwaal en elk
soort van gebrek onder het volk
genas.s 24 En het bericht over
hem drong door tot in geheel S _y-
ri

¨
e;t en men bracht allen tot hem

die er slecht aan toe waren,u die
door velerlei kwalen en pĳnen
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gekweld werden, door demonen
bezetenen en lĳders aan vallende
ziektea en verlamden, en hĳ genas
hen. 25 Derhalve volgden grote
scharen hem, uit Galil _eab en de
Dek _apolis en Jer _uzalemc en Jud _ea
en van de overkant van de Jor-
d _a _an.

5 Toen hĳ de scharen zag, ging
hĳ de berg op; en nadat hĳ

was gaan zitten, kwamen zĳn dis-
cipelen bĳ hem; 2 en hĳ opende
zĳn mond en ging ertoe over hen
te onderwĳzen en zei:

3 „Gelukkig zĳn zĳ die zich
bewust zĳn van hun geestelĳke
nood,d want hun behoort het ko-
ninkrĳk der hemelen toe.e

4 Gelukkig zĳn de treurenden,
want zĳ zullenvertroost worden.f

5 Gelukkig zĳn de zachtaardi-
gen,g want zĳ zullen de aarde be-
erven.h

6 Gelukkig zĳn zĳ die honge-
ren en dorsteni naar rechtvaar-
digheid, want zĳ zullen verzadigd
worden.j

7 Gelukkig zĳn de barmharti-
gen,k want hun zal barmhartig-
heid worden betoond.

8 Gelukkig zĳn de zuiveren
van hart,l want zĳ zullen God
zien.m

9 Gelukkig zĳn de vredelieven-
den,n want zĳ zullen ’zoneno van
God’ worden genoemd.

10 Gelukkig zĳn zĳ die ter wil-
le van de rechtvaardigheid zĳn
vervolgd,p want hun behoort het
koninkrĳk der hemelen toe.

11 Gelukkig zĳt GIJ wanneer
men U smaadtq en vervolgtr en
liegende allerlei kwaad tegen
U spreekt ter wille van mĳ.
12 Verheugt U en springt op van
vreugde,s want UW beloningt is
groot in de hemelen; zo immers
hebben zĳ de profeten v

´
o

´
or U ver-

volgd.u

13 GIJ zĳt het zoutv der aarde;
maar indien het zout zĳn kracht
verliest, hoe zal het dan zĳn zout-
heid terugkrĳgen? Het is nergens

meer bruikbaar voor dan om naar
buiten geworpen te wordena ten
einde door de mensen te worden
vertrapt.

14 GIJ zĳt het licht der wereld.b

Een stad die op een berg ligt, kan
niet verborgenworden. 15 Wan-
neer men een lamp aansteekt, zet
men die ook niet onder de ko-
renmaat,c maar op de lampenstan-
daard, en ze schĳnt op allen in het
huis. 16 Laat evenzo UW lichtd

voor de mensen schĳnen, opdat zĳ
UW voortreffelĳke werkene mogen
zien en UW Vader, die in de heme-
len is, heerlĳkheid geven.f

17 Denkt niet dat ik gekomen
ben om de Wet of de Profeten
teniet te doen.g Ik ben niet ge-
komen om teniet te doen, maar
om te vervullen;h 18 want voor-
waar, ik zeg U dat hemel en aar-
de eerder zouden voorbĳgaani dan
dat ook maar

´
e

´
en kleinste letter

of
´
e

´
en deeltje van een letter uit

de Wet voorbĳgaat en niet alles
geschiedt.j 19 Wie daarom een
van deze geringste geboden over-
treedtk en de mensen in die zin
leert, zal de ’geringste’ worden
genoemd met betrekking tot het
koninkrĳk der hemelen.l Maar wie
ze doet en leert,m die zal ’groot’n

worden genoemd met betrekking
tot het koninkrĳk der hemelen.
20 Want ik zeg U, dat indien UW

rechtvaardigheid niet overvloedi-
ger is dan die van de schriftgeleer-
den en Farizee

¨
en,o GIJ het konink-

rĳk der hemelen geenszins zult
binnengaan.p

21 GIJ hebt gehoord dat tot hen
die in de oudheid leefden, werd
gezegd: ’Gĳ moogt niet moor-
den;q maar wie een moord be-
gaat,r zal rekenschap moeten af-
leggenvoor het gerecht.’s 22 Ik
zeg U echter dat een ieder die
toornig blĳftt op zĳn broeder, re-
kenschap zal moeten afleggenu

voor het gerecht; maar wie zĳn

n Mt 11:11; o Mt 15:9; Mt 23:23; Lu 11:42; p Mt
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broeder met een verfoeilĳk min-
achtend woord aanspreekt, zal re-
kenschapmoeten afleggenvoor de
Hoge Raad; terwĳl een ieder die
zegt: ’Gĳ verachtelĳke dwaas!’, in
aanmerking zal komenvoor de vu-
rige Geh _enna.a

23 Wanneer gĳ daaromuw gave
naar het altaar brengtb en u daar
herinnert dat uw broeder iets te-
gen u heeft,c 24 laat uw gave
dan daar v

´
o

´
or het altaar en ga

heen; sluit eerst vrede met uw
broederd en offer daarna, wanneer
gĳ zĳt teruggekomen, uw gave.e

25 Haast u een zaak bĳ te leg-
gen met degene die u bĳ het ge-
recht aanklaagt, terwĳl gĳ nog
met hemonderweg zĳt daarheen,
opdat de aanklagerf u niet op
de een of andere wĳze aan de
rechter overlevert, en de rechter
aan de gerechtsdienaar, en gĳ in
de gevangenis wordt geworpen.
26 Ik zeg u met zekerheid: Gĳ
zult daar stellig niet uitkomen
totdat gĳ het laatste geldstuk
van zeer weinig waarde hebt be-
taald.g

27 GIJ hebt gehoord dat er werd
gezegd: ’Gĳ moogt geen overspel
plegen.’h 28 Ik zeg U echter dat
een ieder die naar een vrouw
blĳft kĳkeni ten einde hartstocht
voor haar te hebben, in zĳn hartj

reeds overspel met haar heeft ge-
pleegd.k 29 Indien nu uw rech-
teroog u doet struikelen, ruk het
uit en werp het van u weg.l Want
het is nuttiger voor u dat gĳ een
van uw ledematen verliest, dan
dat uw gehele lichaam in Geh _enna
wordt geworpen.m 30 Zo ook in-
dien uw rechterhand u doet strui-
kelen, hak ze af en werp ze van u
weg.n Want het is nuttiger voor u
dat gĳ een van uw ledematen ver-
liest, dan dat uw gehele lichaam in
Geh _enna terechtkomt.

31 Bovendien werd er gezegd:
’Al wie zich van zĳn vrouw laat
scheiden,o geve haar een echt-
scheidingscertificaat.’p 32 Ik
zeg Uechter dat een iederdie zich
van zĳn vrouw laat scheiden, be-

halve wegens hoererĳ,a haar aan
overspel blootstelt,b en al wie een
gescheiden vrouw trouwt, pleegt
overspel.c

33 Eveneens hebt GIJ gehoord
dat er tot hen die in de oudheid
leefden, werd gezegd: ’Gĳ moogt
niet zwerend zonder [uw eed] ge-
stand te doen, maar gĳ moet uw
geloften aan Jehovah betalen.’e

34 Ik zeg U echter: Zweert in het
geheel niet,f noch bĳ de hemel,
want [de hemel] is Gods troon;g

35 noch bĳ de aarde, want ze is de
voetbankh van zĳn voeten; noch
bĳ Jer _uzalem, want dat is de stadi

van de grote Koning. 36 Ook
moogt gĳ niet bĳ uw hoofd zwe-
ren, want gĳ kunt niet

´
e

´
en haar

wit of zwart maken. 37 Laat UW

woord Ja gewoon Ja betekenen,
[en] UW Neen, Neen;j want wat
daar nog bĳ komt, is uit de god-
deloze.k

38 GIJ hebt gehoord dat er werd
gezegd: ’Oog om oog en tand om
tand.’l 39 Ik zeg U echter: Biedt
geen weerstand aan degene die
goddeloos is; maar slaat iemand
u op uw rechterwang,m keer hem
dan ook de andere toe. 40 En
indien iemand u voor het gerecht
wil dagen en uw onderkleed in be-
zit wil nemen, laat hem dan uw
bovenkleed erbĳ hebben;n 41 en
indien iemand die onder autoriteit
staat, u prest

´
e

´
en mĳl [met hem

te gaan], ga dan twee mĳlen met
hem.o 42 Geef aan wie u vraagt,
en wend u niet af van iemand die
[zonder rente] van u wil lenen.p

43 GIJ hebt gehoord dat er werd
gezegd: ’Gĳ moet uw naaste lief-
hebbenq en uw vĳand haten.’r

44 Ik zeg Uechter: Blĳft UW vĳan-
den liefhebbens en blĳft bidden
voor hen dieU vervolgen,t 45 op-
dat GIJ er blĳk van moogt ge-
ven zonen te zĳn van UW Vader,
die in de hemelen is,u want hĳ
laat zĳn zon opgaan over godde-
lozen en goeden en laat het re-
genen over rechtvaardigen en

t Lu 6:28; Lu 23:34; Han 7:60; Ro 12:14; u Mt 5:9;

Ef 5:1.
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onrechtvaardigen.a 46 Want als
GIJ liefhebt die U liefhebben, wat
voor beloning hebt GIJ dan?b Doen
ook de belastinginners niet het-
zelfde? 47 En als GIJ alleen UW

broeders groet, wat voor buiten-
gewoons doet GIJ dan? Doen ook
de mensen der nati

¨
en niet het-

zelfde? 48 GIJ moet daarom vol-
maakt zĳn, evenals UW hemelse
Vader volmaakt is.c

6 Ziet er goed op toe dat GIJ UW

rechtvaardigheidd niet voor
het oog van de mensen beoefent
om door hen opgemerkt te wor-
den; anders zult GIJ geen belo-
ning hebben bĳ UW Vader, die in
de hemelen is. 2 Wanneer gĳ
dus gaven van barmhartigheid
gaat schenken,e trompet het dan
niet voor u uit,f zoals de hui-
chelaars doen in de synagogen en
op de straten, opdat zĳ door de
mensen verheerlĳkt mogen wor-
den. Voorwaar, ik zeg U: Zĳ heb-
ben hun beloning reeds ten volle.
3 Maar gĳ, wanneer gĳ gaven van
barmhartigheid schenkt, laat dan
uw linkerhand niet weten wat uw
rechter doet, 4 opdat uw gaven
van barmhartigheid in het verbor-
gene mogen zĳn; dan zal uw Va-
der, die in het verborgene toeziet,
het u vergelden.g

5 En wanneer GIJ bidt, moogt
GIJ niet zĳn als de huichelaars,
want zĳ staan graag in de sy-
nagogen en op de hoeken van
de brede straten te biddenh om
door de mensen gezien te wor-
den.i Voorwaar, ik zeg U: Zĳ heb-
ben hun beloning reeds ten volle.
6 Gĳ echter, wanneer gĳ bidt, ga
dan in uw binnenkamerj en bid
na het sluiten van uw deur tot
uw Vader, die in het verborge-
ne is;k dan zal uw Vader, die in
het verborgene toeziet, het u ver-
gelden. 7 Als GIJ echter bidt,
zegt dan niet steeds weer de-
zelfde dingen,l zoals de mensen
der nati

¨
en doen, want zĳ menen

dat zĳ door veel woorden te ge-
bruiken, verhoord zullenworden.
8 Wordt daaromniet als zĳ, want

God, UW Vader, weet welke din-
gen GIJ nodig hebta voordat GIJ

hem er ook maar om vraagt.

9 GIJ dan moet aldus bidden:b

’Onze Vader in de hemelen, uw
naamc worde geheiligd.d 10 Uw
koninkrĳke kome. Uw wilf ge-
schiede, gelĳk in de hemel, zo ook
op aarde.g 11 Geef ons heden
ons brood voor vandaag;h 12 en
vergeef ons onze schulden, zoals
ook wĳ onze schuldenaars hebben
vergeven.i 13 En breng ons niet
in verzoeking,j maar bevrĳd ons
van de goddeloze.’k

14 Want indien GIJ de mensen
hun overtredingen vergeeft, zal
UW hemelse Vader ook U verge-
ven;l 15 maar als GIJ de mensen
hun overtredingen niet vergeeft,
zal UW Vader ook UW overtredin-
gen niet vergeven.m

16 Wanneer GIJ vast,n zet dan
niet langer een bedrukt gezicht
zoals de huichelaars,want zĳ ver-
trekken hun gezicht opdat het de
mensen mag toeschĳnen dat zĳ
vasten.o Voorwaar, ik zeg U: Zĳ
hebben hun beloning reeds ten
volle. 17 Maar gĳ, wanneer gĳ
vast, wrĳf dan uw hoofd [met olie]
in en was uw gezicht,p 18 opdat
het niet de mensen mag toeschĳ-
nen dat gĳ vast, maar uw Vader,
die in het verborgene is;q dan zal
uw Vader, die in het verborgene
toeziet, het u vergelden.

19 Vergaart U niet langer schat-
tenr op de aarde, waar mot en
roest [ze] verteren en waar dieven
inbreken en stelen. 20 Vergaart
U veeleer schatten in de hemel,s

waar noch mot noch roest [ze] ver-
terent en waar dieven niet inbre-
ken en stelen. 21 Want waar uw
schat is, daar zal ook uw hart zĳn.

22 De lamp van het lichaam is
het oog.u Wanneer dan uw oog
zuiver is, zal uw hele lichaam licht
zĳn; 23 maar wanneer uw oog
boos is,v zal uw hele lichaam duis-
ter zĳn. Indien het licht dat in
u is, in werkelĳkheid duisternis
is, hoe groot is dan die duister-
nis!w
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24 Niemand kan twee meesters
als slaaf dienen, want hĳ zal

´
of

de een haten en de ander liefheb-
ben,a

´
of zich aan de een hechten

en de ander verachten. GIJ kunt
niet God en de Rĳkdom als slaaf
dienen.b

25 Daarom zeg ik U: Weest niet
langer bezorgdc voor UW ziel, met
betrekking tot wat GIJ zult eten of
wat GIJ zult drinken, of voor UW

lichaam, met betrekking tot wat
GIJ zult aantrekken.d Betekent de
ziel niet meer dan voedsel en het
lichaam niet meer dan kleding?e

26 Slaat oplettend de vogelsf des
hemels gade, want ze zaaien niet,
noch oogsten ze, noch vergaren
ze in voorraadschuren; toch voedt
UW hemelse Vader ze. Zĳt GIJ niet
meer waard dan deze?g 27 Wie
vanU kan door bezorgd te zĳn

´
e

´
en

el aan zĳn levensduur toevoegen?h

28 Ook wat kleding betreft, waar-
om zĳt GIJ bezorgd? Leert een les
van de leli

¨
eni des velds, hoe ze

groeien; ze zwoegen niet en spin-
nen niet; 29 maar ik zeg U dat
zelfs S _alomoj in al zĳnheerlĳkheid
niet als een van deze getooid was.
30 Indien God nu de plantengroei
van het veld, die er vandaag is
en morgen in de oven wordt ge-
worpen, aldus bekleedt, zal hĳ U

dan niet veeleer bekleden, klein-
gelovigen?k 31 Weest dus nooit
bezorgdl en zegt niet: ’Wat zullen
wĳ eten?’, of: ’Wat zullen wĳ drin-
ken?’, of: ’Wat zullen wĳ aantrek-
ken?’ 32 Want al deze dingen
streven de nati

¨
en vurig na. Want

UW hemelse Vader weet dat GIJ al
deze dingen nodig hebt.m

33 Blĳft dan eerst het konink-
rĳk en Zĳn rechtvaardigheidn

zoeken, en al deze [andere] din-
gen zullenU worden toegevoegd.o

34 Weest dus nooit bezorgd voor
de volgende dag,p want de volgen-
de dag zal zĳn eigen zorgen heb-
ben. Elke dag heeft genoeg aan
zĳn eigen kwaad.

7 Houdt op met oordelen,q op-
dat GIJ niet wordt geoordeeld;

2 want met het oordeel waarmee
GIJ oordeelt, zult GIJ geoordeeld

worden;a en met de maat waar-
mee GIJ meet, zal men U meten.b

3 Waarom kĳkt gĳ dan naar het
strootje in het oog van uw broe-
der, maar beschouwt niet de balk
in uw eigen oog?c 4 Of hoe kunt
gĳ tot uw broeder zeggen: ’Laat
mĳ het strootje uit uw oog ha-
len’, wanneer er, zie! een balk in
uw eigen oog is?d 5 Huichelaar!
Haal eerst de balk uit uw eigen
oog, en dan zult gĳ duidelĳk zien
hoe gĳ het strootje uit het oog van
uw broeder moet halen.

6 Geeft wat heilig is niet aan
de hondene en werpt UW paarlen
niet voor de zwĳnen, opdat die
ze nimmer onder hun poten ver-
trappenf en zich omkeren en U

openrĳten.

7 Blĳft vragen,g en het zal U

gegeven worden; blĳft zoeken,
en GIJ zult vinden; blĳft klop-
pen,h en er zal Uopengedaan wor-
den. 8 Want al wie vraagt, ont-
vangt,i en al wie zoekt, vindt, en
al wie klopt, hem zal opengedaan
worden. 9 Of is er soms iemand
onder U die wanneer zĳn zoonj

om brood vraagt, hem een steen
zal geven? 10 Of misschien zal
hĳ om een vis vragen — hĳ zal
hem dan toch geen slang geven?
11 Als GIJ dus, ofschoon GIJ slecht
zĳt,k goede gaven aan UW kin-
deren weet te geven, hoeveel te
meer zal dan UW Vader, die in de
hemelen is, goede dingen gevenl

aan wie hem erom vragen!

12 Alle dingen dan die GIJ wilt
dat demensenvoorUdoen,m moet
ook GIJ insgelĳks voor hen doen;
dit is trouwens de betekenis van
de Wet en de Profeten.n

13 Gaat in door de nauwe poort;o

want breed en wĳd is de weg die
naar de vernietiging voert, en ve-
len zĳn er die daardoor ingaan;
14 maar nauw is de poort en smal
de weg die naar het leven voert, en
weinigen zĳn er die hem vinden.p

15 Wacht U voor de valse pro-
feten,q die in schaapsklederen tot
U komen,r maar van binnen roof-
zuchtige wolven zĳn.s 16 Aan
hun vruchten zult GIJ hen her-
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kennen.a Plukt men soms ooit
druiven van doorns of vĳgen
van distels?b 17 Evenzo brengt
elke goede boom voortreffelĳke
vruchten voort, maar elke rotte
boom brengt waardeloze vruch-
ten voort;c 18 een goede boom
kan geen waardeloze vruchten
dragen, noch kan een rotte boom
voortreffelĳke vruchten voort-
brengen. 19 Elke boom die geen
voortreffelĳke vruchten voort-
brengt, wordt omgehakt en in
het vuur geworpen.d 20 Aan
hun vruchten zult GIJ die [men-
sen] dus waarlĳk herkennen.e

21 Niet een ieder die tot mĳ
zegt: ’Heer, Heer’, zal het konink-
rĳk der hemelen binnengaan,
maar hĳ die de wil doetf van
mĳn Vader, die in de hemelen is.g

22 Velen zullen op die dag tot mĳ
zeggen: ’Heer, Heer,h hebben wĳ
niet in uw naam geprofeteerd, en
in uw naam demonen uitgewor-
pen, en in uw naam vele krach-
tige werken verricht?’i 23 En
toch zal ik hun dan openlĳk ver-
klaren: Ik heb U nooit gekend!j

Gaatweg van mĳ, GIJ werkers der
wetteloosheid.k

24 Een ieder daarom die deze
woorden van mĳ hoort en ze doet,
zal vergelekenworden met een be-
leidvol man, die zĳn huis op de
rots bouwde.l 25 En de regen
stroomde neer en de stortvloe-
den kwamen en de winden waai-
den en beukten tegen dat huis,
maar het stortte niet in, want
het was op de rots gegrondvest.
26 Voorts zal een ieder die deze
woorden van mĳ hoort en ze niet
doet,m vergeleken worden met een
dwaas man,n die zĳn huis op het
zand bouwde. 27 En de regen
stroomde neer en de stortvloe-
den kwamen en de winden waai-
den en sloegen tegen dat huiso en
het stortte in, en zĳn ineenstor-
ting was groot.”p

28 Toen Jezus nu deze woor-
den had ge

¨
eindigd, was de uit-

werking dat de scharen versteld
stondenq van zĳn manier van on-

derwĳzen; 29 want hĳ onder-
wees hen als iemand die auto-
riteit heeft,a en niet zoals hun
schriftgeleerden.

8 Nadat hĳ van de berg was
afgedaald, volgden hem grote

scharen. 2 En zie! er kwameen
melaatseb naar hem toe, die hem
hulde ging brengen en zei: „Heer,
als u het alleen maar wilt, kunt
u mĳ rein maken.” 3 Daarop
strekte hĳ [zĳn] hand uit, raakte
hem aan en zei: „Ik wil het. Word
rein.”c En onmiddellĳk werd hĳ
van zĳn melaatsheid gereinigd.d

4 Toen zei Jezus tot hem: „Zie
toe dat gĳ het aan niemand ver-
telt,e maar ga u aan de priester
laten zienf en offer de gaveg die
M _ozes heeft voorgeschreven, tot
een getuigenis voor hen.”

5 Toen hĳ Kap _erna
¨
um binnen-

ging,h kwam er een legeroverste
naar hem toe, die hem een drin-
gend verzoek deed 6 en zei:
„Heer, mĳn knecht is verlamd en
ligt thuis te bed, en hĳ lĳdt vre-
selĳke pĳn.” 7 Hĳ zei tot hem:
„Wanneer ik daar kom, zal ik
hem genezen.” 8 De legerover-
ste gaf ten antwoord: „Heer, ik
ben het niet waard dat gĳ on-
der mĳn dak komt, maar spreek
slechts een woord en mĳn knecht
zal gezond worden. 9 Want ook
ik ben een mens die onder auto-
riteit is gesteld, en ik heb solda-
ten onder mĳ, en zeg ik tot de
een: ’Ga!’,i dan gaat hĳ, en tot een
ander: ’Kom!’, dan komt hĳ, en
tot mĳn slaaf: ’Doe dit!’, dan doet
hĳ het.” 10 Toen Jezus dit hoor-
de, stond hĳ verbaasd en zei tot
hen die hem volgden: „Ik zeg U

de waarheid: Bĳ niemand in _Is-
ra

¨
el heb ik zo’n groot geloof ge-

vonden.j 11 Ik zeg U echter dat
velen uit oostelĳke en westelĳ-
kek streken zullen komen en met

_Abraham en _Isa
¨
ak en J _akob aan

tafel zullen aanliggen in het ko-
ninkrĳkl der hemelen,m 12 ter-
wĳl de zonen van het koninkrĳkn

in de duisternis daarbuiten gewor-
pen zullen worden. Daar zullen
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[zĳ] wenen en knarsetanden.”a

13 Toen zei Jezus tot de leger-
overste: „Ga. U geschiede naar
uw geloof.”b En de knecht werd
in dat uur gezond.

14 En toen Jezus in het huis
van P _etrus kwam, zag hĳ diens
schoonmoederc met koorts ziek te
bed liggen.d 15 Hĳ raakte daar-
om haar hand aane en de koorts
verliet haar, en zĳ stond op en
ging hem dienen.f 16 Nadat
het echter avond was geworden,
bracht men vele door demonen
bezetenen bĳ hem; en met een
woord wierp hĳ de geesten uit,
en hĳ genas allen die er slecht
aan toe waren, 17 opdat vervuld
zou worden hetgeen door bemid-
deling van de profeet Jes _aja was
gesproken, toen hĳ zei: „Hĳzelf
heeft onze ziekten op zich geno-
men en onze kwalen gedragen.”g

18 Toen Jezus een schare om
zich heen zag, gaf hĳ bevel om
naar de andere kant weg te va-
ren.h 19 En er kwam een zeke-
re schriftgeleerde naar hem toe,
die zei: „Leraar, ik zal u volgen,
waarheen gĳ ook gaat.”i 20 Je-
zus zei echter tot hem: „De vos-
sen hebben holen en de vogels
des hemels roestplaatsen, maar
de Zoon des mensen heeft geen
plaats om zĳn hoofd neer te leg-
gen.”j 21 Toen zei een ander van
de discipelen tot hem: „Heer, sta
mĳ toe eerst heen te gaan en mĳn
vader te begraven.” 22 Jezus zei
tot hem: „Blĳf mĳ volgen, en laat
de doden hun doden begraven.”k

23 En toen hĳ in een boot stap-
te,l volgden zĳn discipelen hem.
24 Doch zie! de zee kwam hevig
in beroering, zodat de boot door
de golven bedekt werd; hĳ lag
echter te slapen.m 25 Zĳ dan
gingen naar hem toe en maakten
hem wakkern en zeiden: „Heer,
red ons, wĳ vergaan haast!”
26 Maar hĳ zei tot hen: „Waarom
zĳt GIJ wankelmoedig, kleingelo-
vigen?”o Vervolgens stond hĳ op
en bestrafte de winden en de zee,
en er ontstond een grote kalm-

te.a 27 De mensen dan stonden
verbaasd en zeiden: „Wat voor
iemand is dat toch,b dat zelfs de
winden en de zee hem gehoorza-
men?”

28 Toen hĳ aan de overkant was
gekomen, in het land der Gadare-
nen,c kwamen hem twee door de-
monen bezetenen tegemoet,d die
uit het midden der herinnerings-
graven te voorschĳn kwamen en
ongewoon heftig tekeergingen,
zodat niemand de moed had langs
die weg te gaan. 29 En zie! zĳ
krĳsten en zeiden: „Wat hebben
wĳ met u te maken, Zoon van
God?e Zĳt gĳ hier gekomen om
ons v

´
o

´
or de bestemde tĳdf te pĳ-

nigen?”g 30 Nu werd er ver van
hen vandaan een grote kudde
zwĳnen gehoed. 31 De demo-
nen dan verzochten hem nu drin-
gend en zeiden: „Indien gĳ ons
uitwerpt, stuur ons dan in de kud-
de zwĳnen.”h 32 Daarom zei hĳ
tot hen: „Gaat!” Zĳ gingen uit en
voeren in de zwĳnen; en zie! de
hele kudde stortte zich van de
steile helling in de zee en kwam
om in het water.i 33 De hoeders
vluchtten echter, en in de stad
gekomen, berichtten zĳ alles, ook
de aangelegenheid van de door de-
monen bezetenen. 34 En zie! de
hele stad liep uit, Jezus tegemoet;
en nadat zĳ hem hadden gezien,
drongen zĳ er ernstig bĳ hem op
aan, uit hun gebied weg te gaan.j

9 Hĳ stapte dan in de boot, stak
over en kwam in zĳn eigen

stad.k 2 En zie! men bracht
hem een verlamde, die op een
bed lag.l Toen Jezus hun ge-
loof zag, zei hĳ tot de verlamde:
„Schep moed, kind, uw zonden
zĳn vergeven.”m 3 En zie! som-
migen van de schriftgeleerden
zeiden bĳ zichzelf: „Deze man
lastert.”n 4 Daar Jezus hun ge-
dachten kende,o zei hĳ: „Waar-
om denkt GIJ boze dingen in UW

hart?p 5 Wat is bĳvoorbeeld ge-
makkelĳker, te zeggen: Uw zon-
den zĳn vergeven, of te zeggen:
Sta op en loop?q 6 Opdat GIJ
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echter zultweten dat deZoon des
mensen de macht heeft op aarde
zonden te vergevena —” toen zei
hĳ tot de verlamde: „Sta op, neem
uw bed op en ga naar uw huis.”b

7 En hĳ stond op en ging weg
naar zĳn huis. 8 Toen de scha-
ren dit zagen, werden zĳ door
vrees bevangen, en zĳ verheer-
lĳkten God,c die zulk een autori-
teit aan mensen had gegeven.d

9 Toen Jezus vervolgens van-
daar verder ging, viel zĳn blik op
een mens genaamd Matth _e

¨
us, die

bĳ het belastingkantoor zat, en
hĳ zei tot hem: „Wees mĳn volge-
ling.”e En hĳ stond op en volgde
hem.f 10 Terwĳl hĳ later in het
huis aan tafel aanlag,g zie! daar
kwamen vele belastinginners en
zondaars met Jezus en zĳn dis-
cipelen aanliggen. 11 Toen de
Farizee

¨
en dit echter zagen, zei-

den zĳ voorts tot zĳn discipe-
len: „Waarom eet UW leraar met
belastinginners en zondaars?”h

12 Toen hĳ [hen] hoorde, zei hĳ:
„De gezonden hebben geen ge-
neesheer nodig,i maar zĳ die iets
mankeren wel. 13 Gaat dan
heen en leert wat het zeggen wil:
’Ik wil barmhartigheid en geen
slachtoffer.’j Want ik ben niet ge-
komen om rechtvaardigen te roe-
pen, maar zondaars.”

14 Toen kwamen Joh _annes’
discipelen tot hem en vroegen:
„Waarom onderhouden wĳ en de
Farizee

¨
en de vasten, maar vasten

uw discipelen niet?”k 15 Hierop
zei Jezus tot hen: „De vrienden
van de bruidegom hebben toch
geen reden tot treuren zolang de
bruidegoml bĳ hen is? Er zullen
echter dagen komen dat de brui-
degom van hen weggenomen zal
worden,m en dan zullen zĳ vasten.n

16 Niemand naait een lap onge-
krompen stof op een oud boven-
kleed; want door zĳn volle sterkte
zou hĳ aan het bovenkleed trek-
ken, zodat de scheur nog groter
zou worden.o 17 Ook doet men
geen nieuwe wĳn in oude wĳnzak-
ken; doet men dit echter wel, dan

barsten de wĳnzakken en loopt de
wĳn eruit en gaan de wĳnzakken
verloren.a Maar nieuwe wĳn doet
men in nieuwe wĳnzakken, dan
blĳven beide behouden.”b

18 Terwĳl hĳ deze dingen tot
hen sprak, zie! daar ging een zeke-
re regeerder,c die naderbĳ was ge-
komen, hemhulde brengend en zei:
„Mĳn dochter moet nu al wel ge-
storven zĳn;e maar kom uw hand
op haar leggen en zĳ zal weer le-
vend worden.”f

19 Toen stond Jezus op en ging
hem volgen, vergezeld van zĳn
discipelen. 20 En zie! een vrouw
die al twaalf jaar aan een bloed-
vloeiing leed,g naderde van ach-
teren en raakte de franje van
zĳn bovenkleed aan;h 21 want
zĳ bleef bĳ zichzelf zeggen: „Als
ik alleen maar zĳn bovenkleed
aanraak, zal ik beter worden.”i

22 Jezus keerde zich om, en toen
hĳ haar opmerkte, zei hĳ: „Schep
moed, dochter; uw geloof heeft
u beter gemaakt.”j En vanaf dat
uur werd de vrouw beter.k

23 Toen Jezus nu in het huis
van de regeerder kwaml en de
fluitspelers en de misbaar maken-
de schare gewaar werd,m 24 zei
hĳ voorts: „Gaat hier vandaan,
want het meisje is niet gestor-
ven, maar slaapt.”n Hierop lach-
ten zĳ hem uit.o 25 Zodra de
schare naar buitenwas gestuurd,
ging hĳ naar binnen en pakte haar
hand vast,p en het meisje stond
op.q 26 Natuurlĳk deed het ver-
haal hiervan de ronde door heel
die streek.

27 Terwĳl Jezus vandaar verder
ging, volgden hem twee blinden,r

die riepen en zeiden: „Wees ons
barmhartig,s Zoon van D _avid.”
28 Nadat hĳ het huis was binnen-
gegaan, kwamen de blinden tot
hem, en Jezus vroeg hun: „Hebt
GIJ gelooft dat ik dit kan doen?”
Zĳ antwoordden hem: „Ja, Heer.”
29 Toen raakte hĳ hun ogen aanu

en zei: „U geschiede naar UW ge-
loof.” 30 En hun ogen werden
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geopend. Bovendien gelastte Je-
zus hun nadrukkelĳk en zei:
„Ziet toe dat niemand het te we-
ten komt.”a 31 Maar eenmaal
buitengekomen, maakten zĳ dit
[voorval] omtrent hem in heel die
streek bekend.b

32 Toen zĳ nu weggingen, zie!
daar werd een stomme tot hem ge-
bracht die door een demon beze-
ten was;c 33 en nadat de demon
was uitgeworpen, sprak de stom-
me.d De scharen dan stonden ver-
baasde en zeiden: „Nog nooit heeft
men iets dergelĳks in _Isra

¨
el ge-

zien.” 34 De Farizee
¨
en zeiden

echter: „Door de heerser der de-
monenwerpt hĳ de demonenuit.”f

35 En Jezus begon een rondreis
door alle steden en dorpen, ter-
wĳl hĳ in hun synagogen onder-
wees en het goede nieuws van het
koninkrĳk predikte en elke soort
van kwaal en elk soort van gebrek
genas.g 36 Bĳ het zien van de
scharen had hĳ medelĳdenh met
hen, omdat zĳ gestroopt en heen
en weer gedreven waren als scha-
pen zonder herder.i 37 Toen zei
hĳ tot zĳn discipelen: „Ja, de
oogst is groot, maar er zĳn weinig
werkers.j 38 Smeekt daarom de
Meester van de oogst dat hĳ wer-
kers in zĳn oogst uitzendt.”k

10 Hĳ dan riep zĳn twaalf dis-
cipelen bĳ zich en gaf hun

macht over onreine geesten,l op-
dat zĳ die konden uitwerpen en
elke soort van kwaal en elk soort
van gebrek konden genezen.

2 Dit zĳn de namen van de
twaalf apostelen:m Als eerste, S _i-
mon, die P _etrus wordt genoemd,n

en zĳn broer Andr _eas;o en Jak _o-
bus, de [zoon] van Zebed _e

¨
us,p en

zĳn broer Joh _annes; 3 Fil _ippus
en Bartholom _e

¨
us;q Th _omasr en

Matth _e
¨
uss de belastinginner; Ja-

k _obus, de [zoon] van Alf _e
¨
us,t en

Thadd _e
¨
us; 4 S _imon de Kana-

nee
¨
eru en J _udas Isk _ariot, die hem

later verraden heeft.v

5 Deze twaalf zond Jezus uit,
terwĳl hĳ hun de volgende op-
dracht gaf:w „Slaat niet de weg

naar de nati
¨
en in en gaat geen Sa-

maritaanse stad binnen;a 6 maar
gaat in plaats daarvan steeds weer
naar de verloren schapenvan het
huis van _Isra

¨
el.b 7 Predikt op

UW tocht en zegt: ’Het konink-
rĳk der hemelen is nabĳ geko-
men.’c 8 Geneest zieken,d wekt
doden op, maakt melaatsen rein,
werpt demonen uit. GIJ hebt om
niet ontvangen, geeft om niet.e

9 Verschaft Ugeen goud of zilver
of koper voor UW gordelbeurzen,f

10 ook geen voedselzak voor de
reis, noch twee onderklederen,
of sandalen of een staf; want de
werker is zĳn voedsel waard.g

11 Welke stad of welk dorp GIJ

ook binnengaat, onderzoekt wie
daarin het waard is, en blĳft daar
totdat GIJ vertrekt.h 12 Wan-
neer GIJ het huis binnengaat, groet
dan het huisgezin; 13 en indien
het huis het waard is, zo kome de
vrede die GIJ het toewenst daar-
over,i maar indien het huis het
niet waard is, dan kere UW vrede
tot U terug. 14 Als iemand U er-
gens niet ontvangt of niet naarUW

woorden luistert, verlaat dan dat
huis of die stad en schudt het stof
vanUW voeten.j 15 Voorwaar, ik
zeg U: Het zal voor het land van
S _odomk en Gom _orra draaglĳker
zĳn op de Oordeelsdag dan voor
die stad.l

16 Ziet! Ik zend U uit als scha-
pen temiddenvanwolven;m geeft
er daarom blĳk van zo omzichtig
als slangenn en toch zo onschul-
dig als duiven te zĳn.o 17 Weest
op UW hoede voor de mensen,p

want zĳ zullen U aan plaatse-
lĳke rechtbanken overleverenq

en U in hun synagogenr gese-
len.s 18 GIJ zult zelfs ter wil-
le van mĳ voor bestuurders en
koningen worden gesleept,t hun
en de nati

¨
en tot een getuigenis.u
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19 Wanneer zĳ U echter overleve-
ren, maakt U er dan niet bezorgd
over hoe of wat GIJ moet spre-
ken, want wat GIJ moet spreken,
zal Uop dat uur gegevenworden;a

20 want niet slechts GIJ spreekt,
maar de geest van UW Vader
spreekt door U.b 21 Voorts zal
de ene broerc de andere ter dood
overleveren, en een vader zĳn
kind, en kinderen zullen tegen de
ouders opstaan en zullen hen ter
dood laten brengen.d 22 En GIJ

zult ter wille van mĳn naam voor-
werpen van haat zĳn voor alle
mensen;e wie echter heeft volhard
tot het einde, die zal gered wor-
den.f 23 Wanneer men U in de
ene stad vervolgt, vlucht dan naar
een andere;g want voorwaar, ik
zeg U: GIJ zult de kringh der ste-
den van _Isra

¨
el geenszins rond zĳn

geweest voordat de Zoon des men-
sen gekomen zal zĳn.i

24 Een discipel staat niet boven
zĳn leraar, noch een slaaf boven
zĳn heer.j 25 Het is voldoende
wanneer de discipel als zĳn leraar
wordt, en de slaaf als zĳn heer.k

Als men de heer des huizes Be _
¨
el-

zebubl heeft genoemd, hoeveel te
meer [zal men] dan zĳn huisgeno-
ten zo [noemen]? 26 Vreest hen
daarom niet, want er is niets be-
dekt dat niet ontdekt zal worden,
en verborgen dat niet bekend zal
worden.m 27 Wat ik U in de duis-
ternis zeg, spreekt dat in het licht,
en wat GIJ in het oor hoort [fluis-
teren], predikt dat van de daken.n

28 En wordt niet bevreesdo voor
hen die het lichaam doden maar
de ziel niet kunnen doden; doch
vreest veeleer hemp die

´
en ziel

´
en lichaam kan vernietigen in
Geh _enna.q 29 Worden niet twee
mussen voor een geldstuk van
geringe waarde verkocht?r Toch
zal er niet

´
e

´
en van op de grond

vallen zonder [medeweten van]
UW Vader.s 30 Maar zelfs de ha-
ren van UW hoofd zĳn alle ge-
teld.t 31 Vreest daarom niet: GIJ

zĳt meer waard dan vele mussen.u

32 Belĳdt daarom iemandvoor
de mensen dat hĳ in eendracht

met mĳ is, dan zal ook ik voor
mĳn Vader, die in de hemelen is,
belĳden in eendracht met hem
te zĳn;a 33 maar al wie mĳ ver-
loochent voor de mensen, die
zal ook ik verloochenenb voor
mĳn Vader, die in de hemelen
is. 34 Denkt niet dat ik geko-
men ben om vrede op de aar-
de te brengen; ik ben niet geko-
men om vrede te brengen,c maar
een zwaard. 35 Want ik ben ge-
komen om verdeeldheid teweeg
te brengen tussen een mens en
zĳn vader, tussen een dochter en
haar moeder en tussen een jon-
ge vrouw en haar schoonmoe-
der.d 36 Ja, ’s mensen vĳan-
den zullen zĳn eigen huisgenoten
zĳn. 37 Wie grotere genegen-
heid voor vader of moeder heeft
dan voor mĳ, is mĳ niet waar-
dig; en wie grotere genegenheid
voor zoon of dochter heeft dan
voor mĳ, is mĳ niet waardig.e

38 En wie zĳn martelpaal niet
aanvaardt en mĳ niet navolgt, is
mĳ niet waardig.f 39 Wie zĳn
ziel vindt, zal ze verliezen, en wie
zĳn ziel verliest ter wille van mĳ,
zal ze vinden.g

40 Wie U ontvangt, ontvangt
[ook] mĳ, en wie mĳ ontvangt,
ontvangt [ook] hem die mĳ heeft
uitgezonden.h 41 Wie een pro-
feet ontvangt omdat hĳ een pro-
feet is, zal de beloning van een
profeet krĳgen,i enwie een recht-
vaardige ontvangt omdat hĳ een
rechtvaardige is, zal de beloning
van een rechtvaardige krĳgen.j

42 En al wie een van deze klei-
nen slechts een beker koud wa-
ter te drinken geeft omdat hĳ
een discipel is, voorwaar, ik zeg
U, zĳn beloning zal hem geens-
zins ontgaan.”k

11 Toen Jezus nu gereed was
met het geven van instruc-

ties aan zĳn twaalf discipelen,
vertrok hĳ vandaar om in hun
steden te onderwĳzen en te pre-
diken.l
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2 Joh _annes echter, die in de
gevangenis over de werken van
de Christus had gehoord,a liet
door bemiddeling van zĳn eigen
discipelen 3 aan hem vragen:
„Zĳt gĳ de Komende, of hebben
wĳ een ander te verwachten?”b

4 Jezus gaf hun ten antwoord:
„Gaat heen en bericht aan Joh _an-
nes wat GIJ hoort en ziet: 5 De
blinden zien weerc en de kreu-
pelend lopen rond, de melaatsene

worden gereinigd en de dovenf

horen, en de dodeng worden opge-
wekt en aan de armen wordt het
goede nieuwsh bekendgemaakt;
6 en gelukkig is hĳ die in mĳ
geen aanleiding tot struikelen
vindt.”i

7 Terwĳl dezen heengingen,
begon Jezus betreffende Joh _an-
nes tot de scharen te zeggen:
„Wat zĳt GIJ in de wildernis gaan
aanschouwen?j Een riet dat door
de wind heen en weer bewogen
wordt?k 8 Wat zĳt GIJ d

´
an gaan

zien? Een mens gehuld in zachte
klederen? Zĳ nu die zachte klede-
ren dragen, bevinden zich in de
huizen van koningen.l 9 Waar-
om zĳt GIJ dan eigenlĳk gegaan?
Omeen profeet te zien? Ja, zeg ik
U, en veel meer dan een profeet.m

10 Deze is het over wie geschre-
ven staat: ’Zie! Ikzelf zend mĳn
boodschapper voor uw aangezicht
uit, die uw weg v

´
o

´
or u zal be-

reiden!’n 11 Voorwaar, ik zeg U:
Onder hen die uit vrouwen ge-
boren zĳn,o is er geen grotere
verwekt dan Joh _annes de Doper;
maar wie een mindere is in het
koninkrĳkp der hemelen, is gro-
ter dan hĳ. 12 Sedert de dagen
van Joh _annes de Doper tot op he-
den is het koninkrĳk der heme-
len echter het doel waarnaar men-
sen voorwaarts dringen, en zĳ die
voorwaarts dringen, grĳpen het.q

13 Want alle, de Profeten en de
Wet, hebben geprofeteerd tot op
Joh _annes;r 14 en indien GIJ het
wilt aannemen: Hĳzelf is ’El _ia
die komen moet’.s 15 Wie oren
heeft, hĳ luistere.t

16 Met wie zal ik dit geslacht
vergelĳken?a Het gelĳkt op jon-
ge kinderen die op de markt-
plaatsen zitten en hun speelmak-
kers toeroepenb 17 en zeggen:
’Wĳ hebben voor U op de fluit
gespeeld, maar GIJ hebt niet ge-
danst; wĳ hebben geweeklaagd,
maar GIJ hebt U niet in droefheid
geslagen.’c 18 Want Joh _annes is
gekomen, niet etend en niet drin-
kend,d en toch zegt men: ’Hĳ heeft
een demon’; 19 de Zoon des
mensen is gekomen, w

´
el etend en

w
´
el drinkend,e en nog zegt men:

’Ziet! Een mens die een veelvraat
is en verslaafd aan het drinken
van wĳn, een vriend van belas-
tinginners en zondaars.’f Niette-
min wordt de wĳsheid gerecht-
vaardigd door haar werken.”g

20 Toen begon hĳ de steden
waarin de meeste van zĳn krach-
tige werken waren geschied, ver-
wĳten te maken omdat ze geen
berouw hadden:h 21 „Wee u,
Ch _orazin! Wee u, Beths _a

¨
ıda!,i

want indien de krachtige werken
die in U zĳn geschied, in T_yrus
en S _idon waren geschied, zouden
ze reeds lang geleden in zak en as
berouw hebben gehad.j 22 Daar-
om zeg ik U: Het zal voor T_yrus en
S _idon draaglĳker zĳn op de Oor-
deelsdagk dan voor U.l 23 En gĳ,
Kap _erna

¨
um,m zult gĳ misschien

tot de hemel worden verhoogd?
Tot inH _adesn zult gĳ wordenneer-
geworpen;o want indien de krach-
tige werken die in u zĳn geschied,
in S _odom waren geschied, zou het
tot op de dag vanvandaag zĳn blĳ-
ven bestaan. 24 Daarom zeg ik
U: Het zal voor het land van S _o-
dom draaglĳker zĳn op de Oor-
deelsdag dan voor u.”p

25 In die tĳd nam Jezus het
woord en zei: „Ik loof u in het
openbaar, Vader, Heer van hemel
en aarde, omdat gĳ deze dingen
voor de wĳzen en intellectuelen
hebt verborgen en ze aan klei-
ne kinderen hebt geopenbaard.q

26 Ja, o Vader, want het heeft
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u goedgedacht zo te handelen.
27 Alle dingen zĳn door mĳn Va-
der aan mĳ overgegeven,a en nie-
mand kent de Zoon volledig dan
de Vader,b noch kent iemand de
Vader volledig dan de Zoon en een
ieder aan wie de Zoon hem wil
openbaren.c 28 Komt tot mĳ, al-
len die zwoegt en zwaar bela-
den zĳt,d en ik zal U verkwikken.
29 Neemt mĳn juke op U en leert
van mĳ,f want ik ben zachtaardigg

en ootmoedig van hart, en GIJ zult
verkwikkingh vinden voor UW ziel.
30 Want mĳn juk is weldadig en
mĳn vracht is licht.”i

12 In die tĳd ging Jezus op
de sabbat door de koren-

velden.j Zĳn discipelen kregen
honger en begonnen aren te
plukken en te eten.k 2 Toen de
Farizee

¨
en dit zagen, zeiden zĳ tot

hem:l „Zie! Uw discipelen doen
iets wat op de sabbat niet geoor-
loofd is te doen.”m 3 Hĳ zei tot
hen: „Hebt GIJ niet gelezen wat
D _avid deed toen hĳ en de man-
nen die bĳ hem waren, honger
kregen?n 4 Hoe hĳ het huis van
God binnenging en zĳ de broden
der voorzettingo aten, terwĳl het
hem en ook degenen die bĳ hem
waren, niet geoorloofd wasp die te
eten, maar alleen de priesters dit
mochten?q 5 Of hebt GIJ niet in
de Wetr gelezen dat op de sabbat-
ten de priesters in de tempel de
sabbat als niet-heilig behandelen
en onschuldig blĳven?s 6 Ik zeg
U echter dat iets groters dan de
tempelt hier is. 7 Maar indien
GIJ hadt begrepen wat het zeg-
gen wil: ’Ik wil barmhartigheidu

en geen slachtoffer’,v zoudt GIJ de
onschuldigen niet hebben veroor-
deeld. 8 Want de Zoon des men-
sen is Heer van de sabbat.”w

9 Na vandaar vertrokken te
zĳn, ging hĳ hun synagoge bin-
nen; 10 en zie! daar was een
mens met een verdorde hand!x

Daarom vroegen zĳ hem: „Is het
geoorloofd op de sabbat te ge-
nezen?”, opdat zĳ een beschuldi-
ging tegen hem zouden kunnen

inbrengen.a 11 Hĳ zei tot hen:
„Welk mens onder U die maar
´
e

´
en schaap heeft, zal dit als het

op de sabbat in een kuil valt,b

niet vastgrĳpen en eruit tillen?c

12 Hoeveel meer is, alles wel be-
schouwd, een mens waard dan
een schaap!d Het is dus geoor-
loofd op de sabbat iets voortreffe-
lĳks te doen.” 13 Daarop zei hĳ
tot demens: „Strek uw hand uit.”
En hĳ strekte ze uit en ze werd
weer even gezond als de ande-
re hand.e 14 De Farizee

¨
en ech-

ter gingen naar buiten en beraad-
slaagden tegen hem ten einde
hem om te brengen.f 15 Toen
Jezus [dit] tewetenwas gekomen,
trok hĳ vandaar weg. Velen volg-
den hem eveneens en hĳ genas
hen allen,g 16 maar hĳ gelastte
hun streng hem niet openbaar te
maken,h 17 opdat vervuld zou
worden hetgeen door bemiddeling
van de profeet Jes _aja was gespro-
ken, die zei:

18 „Zie! Mĳn knecht,i die ik ge-
kozen heb,mĳn geliefde,j diemĳn
ziel heeft goedgekeurd! Ik zal mĳn
geest op hem leggen,k en hĳ zal
de nati

¨
en duidelĳk maken wat ge-

rechtigheid is. 19 Hĳ zal niet
twisten,l noch luid roepen, noch
zal iemand op de brede straten
zĳn stem horen. 20 Een bescha-
digd riet zal hĳ niet verbrĳzelen
en een smeulende vlaspit niet uit-
blussen,m totdat hĳ met succes ge-
rechtigheidn uitzendt. 21 Voor-
waar, op zĳn naam zullen nati

¨
en

hopen.”o

22 Toen bracht men een door
demonen bezetene tot hem die
blind en stom was; en hĳ genas
hem, zodat de stomme sprak en
zag. 23 Al de scharen nu raak-
ten eenvoudig in vervoering en
zeiden:p „Is dit niet misschien de
Zoon van D _avid?”q 24 Toen de
Farizee

¨
en dit hoorden, zeiden zĳ:

„Deze mens werpt de demonen
slechts uit door bemiddeling van

l Jes 42:2; 2Ti 2:24; m Mt 11:28; n Hab 1:4; o Jes

11:10; Jes 42:4, LXX; Han 4:12; Ro 15:12; p Lu

11:14; q Jo 7:31.
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Be _
¨
elzebub, de heerser der demo-

nen.”a 25 Daar hĳ hun gedach-
ten kende,b zei hĳ tot hen: „Ieder
koninkrĳk dat tegen zichzelf ver-
deeld is, komt tot verwoesting,c

en iedere stadof ieder huis dat te-
gen zichzelf verdeeld is, zal geen
stand houden. 26 Wanneer S _a-
tan dus S _atan uitwerpt, is hĳ te-
gen zichzelf verdeeld geworden;
hoe zal zĳn koninkrĳk dan stand-
houden? 27 Wanneer ik boven-
dien door bemiddeling van Be _

¨
el-

zebubd de demonen uitwerp, door
bemiddeling van wie werpen UW

zonen ze dan uit? Daarom zullen
zĳ rechters over U zĳn. 28 Maar
als ik door middel van Gods geest
de demonen uitwerp, dan is het
koninkrĳk Gods werkelĳk onver-
wachts tot U gekomen.e 29 Of
hoe kan iemand het huis van een
sterke man binnendringen en zĳn
huisraad roven als hĳ de sterke
niet eerst bindt? En dan zal hĳ
zĳnhuis plunderen.f 30 Wie niet
aan mĳn zĳde staat, is tegen mĳ,
en wie niet met mĳ bĳeenbrengt,
verstrooit.g

31 Daarom zeg ik U: Iedere
soort van zonde en lastering zal
demensenwordenvergeven, maar
de lastering tegen de geest zal niet
worden vergeven.h 32 Spreekt
iemand bĳvoorbeeld een woord
tegen de Zoon des mensen, het
zal hem worden vergeven;i maar
spreekt iemand tegen de heili-
ge geest, het zal hem niet wor-
denvergeven, neen, niet in dit sa-
menstel van dingen noch in het
toekomende.j

33
´
Of maakt de boom voortref-

felĳk en zĳn vrucht voortreffe-
lĳk,

´
of maakt de boom rot en zĳn

vrucht rot; want aan zĳn vrucht
wordt de boom gekend.k 34 Ad-
dergebroed,l hoe kunt GIJ goe-
de dingen spreken wanneer GIJ

goddeloos zĳt?m Want uit de
overvloed des harten spreekt de
mond.n 35 De goede mens haalt
uit zĳn goede schat goede din-
gen te voorschĳn,o terwĳl daaren-
tegen de goddeloze mens uit zĳn
goddeloze schat goddeloze dingen

te voorschĳn haalt.a 36 Ik zeg U

dat de mensen van elk nutteloos
woord dat zĳ spreken, rekenschap
zullen gevenb op de Oordeelsdag,
37 want naar uw woorden zult gĳ
rechtvaardig worden verklaard
en naar uw woorden zult gĳ wor-
den veroordeeld.”c

38 Als antwoord zeiden toen
enigen der schriftgeleerden en
Farizee

¨
en tot hem: „Leraar, wĳ

willen een teken van u zien.”d

39 Hĳ gaf hun ten antwoord:
„Een goddeloos en overspelige

geslacht blĳft een teken zoeken,
maar het zal geen teken worden
gegeven dan het teken van J _ona,
de profeet.f 40 Want evenals
J _onag drie dagen en drie nachten
in de buik van de reusachtige vis
was, zo zal de Zoon des mensenh

drie dagen en drie nachteni in het
hart der aardej zĳn. 41 De man-
nen van N _inev

´
e zullen in het oor-

deel opstaan met dit geslachtk en
zullen het veroordelen,l want zĳ
hadden berouw op hetgeen J _onam

predikte, maar ziet! m
´
e

´
er dan

J _ona is hier. 42 De koningin
van het Zuidenn zal in het oor-
deel worden opgewekt met dit
geslacht en zal het veroordelen,
want zĳ kwam van de einden der
aarde om de wĳsheid van S _alomo
te horen, maar ziet! m

´
e

´
er dan S _a-

lomo is hier.o

43 Wanneer een onreine geest
van een mens uitgaat, trekt hĳ
door dorre plaatsen op zoek naar
een rustplaats, en vindt er geen.p

44 Dan zegt hĳ: ’Ik zal terugke-
ren naar mĳn huis waar ik uit
getrokken ben’; en daar aange-
komen, vindt hĳ het leegstaan,
maar schoongeveegden versierd.
45 Dan gaat hĳ heen en neemt ze-
ven andere geesten met zich mee,
die nog goddelozer zĳn dan hĳ-
zelf,q en nadat zĳ er binnen zĳn ge-
gaan, wonen zĳ daar; en de laat-
ste omstandigheden van die mens
worden erger dan de eerste.r Zo
zal het ook gaan met dit goddelo-
ze geslacht.”s

46 Terwĳl hĳ nog tot de scha-
ren sprak, zie! daar stonden zĳn
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moeder en broersa buiten om te
trachten hem te spreken te krĳ-
gen. 47 Daarom zei iemand tot
hem: „Zie! Uw moeder en uw
broers staan buiten en trachten
u te spreken te krĳgen.” 48 Als
antwoord zei hĳ tot degene die
het hem kwam zeggen: „Wie is
mĳn moeder, en wie zĳn mĳn
broers?”b 49 En zĳn hand naar
zĳn discipelen uitstrekkend, zei
hĳ: „Zie! Mĳn moeder en mĳn
broers!c 50 Want al wie de wil
doet van mĳnVader, die in de he-
mel is, die is mĳn broer en zuster
en moeder.”

13 Nadat Jezus op die dag het
huis had verlaten, zat hĳ

aan de zee; 2 en grote scharen
verzamelden zich bĳ hem, zodat
hĳ in een boot stapte en [daar]
neerzat,d en de gehele schare
stond op het strand. 3 Toen ver-
telde hĳ hun vele dingen door
middel van illustraties en zei:
„Ziet! Een zaaier ging uit om te
zaaien;e 4 en terwĳl hĳ zaaide,
vielen sommige [zaadjes] langs
de weg, en de vogels kwamen en
aten ze op.f 5 Andere vielen op
de rotsachtige plekken, waar ze
niet veel aarde hadden, en ze scho-
ten dadelĳk op omdat ze geen
diepe aarde hadden.g 6 Toen de
zon echter opging, werden ze ver-
zengd, en omdat ze geen wortel
hadden, verdorden ze.h 7 Ook
vielen er andere tussen de doorns,
en de doorns kwamen op en ver-
stikten ze.i 8 Weer andere vie-
len op de voortreffelĳke aarde en
gingen vrucht opleveren,j deze
honderd-, die zestig-, de andere
dertigvoud.k 9 Wie oren heeft,
hĳ luistere.”l

10 De discipelen dan kwamen
naar hem toe en zeiden tot hem:
„Waarom spreekt gĳ tot hen door
middel van illustraties?”m 11 Hĳ
gaf ten antwoord: „U is het ge-
geven de heilige geheimenvan het
koninkrĳk der hemelen te begrĳ-
pen,n maar hun is het niet ge-
geven.o 12 Want wie heeft, hem
zal meer worden gegeven en hĳ

zal overvloed verkrĳgen;a maar
wie niet heeft, hem zal zelfs wat
hĳ heeft, nog ontnomen worden.b

13 Daarom spreek ik tot hen door
middel van illustraties, omdat zĳ,
ofschoon zĳ kĳken, tevergeefs kĳ-
ken, en ofschoon zĳ horen, te-
vergeefs horen, noch de beteke-
nis ervan begrĳpen;c 14 en ten
aanzien van hen gaat de profetie
van Jes _aja in vervulling, welke
luidt: ’Door te horen, zult GIJ ho-
ren, maar geenszins de betekenis
ervan begrĳpen, en door te kĳ-
ken, zult GIJ kĳken, maar geens-
zins zien.d 15 Want het hart van
dit volk is onontvankelĳk gewor-
den, en met hun oren hebben zĳ
gehoord zonder te reageren, en
hun ogen hebben zĳ gesloten, op-
dat zĳ nimmer met hun ogen zou-
den zien en met hun oren horen
en met hun hart de betekenis er-
van begrĳpen en terugkeren, en
ik hen gezond zou maken.’e

16 Gelukkig zĳn UW ogenf ech-
ter omdat ze zien, en UW oren
omdat ze horen. 17 Want voor-
waar, ik zeg U: Vele profeteng en
rechtvaardigen hebben begeerd
de dingen te zien die GIJ aan-
schouwt en hebben ze niet ge-
zien,h en de dingen te horen die
GIJ hoort en hebben ze niet ge-
hoord.i

18 Luistert GIJ dan naar de il-
lustratie van de man die zaaide.j

19 Wanneer iemand het woord
van het koninkrĳk hoort maar
de betekenis ervan niet begrĳpt,
komt de goddelozek en rukt weg
wat in zĳn hart is gezaaid; dit
is degene die langs de weg is ge-
zaaid. 20 Die op de rotsachtige
plekken is gezaaid, dat is hĳ die
het woord hoort en het terstond
met vreugde aanvaardt.l 21 Hĳ
heeft echter geen wortel in zich,
maar blĳft een tĳdlang, en nadat
er wegens het woord verdruk-
king of vervolging is ontstaan,
wordt hĳ terstond tot struike-
len gebracht.m 22 Die tussen de
doorns is gezaaid, dat is hĳ die
het woord hoort, maar de zorg van
dit samenstel van dingenn en de
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bedrieglĳke kracht van de rĳk-
dom verstikken het woord, en hĳ
wordt onvruchtbaar.a 23 Die op
de voortreffelĳke aarde is gezaaid,
dat is hĳ die het woord hoort en
de betekenis ervan begrĳpt, die
werkelĳk vrucht draagt en voort-
brengt, deze honderd-, die zestig-,
de ander dertigvoud.”b

24 Hĳ hield hun nog een illus-
tratie voor en zei: „Het koninkrĳk
der hemelen is gelĳk geworden
aan een mens die voortreffelĳk
zaad op zĳn veld zaaide.c 25 Ter-
wĳl de mensen sliepen, kwam zĳn
vĳand en zaaide er onkruid over-
heen, midden tussen de tarwe,
en ging weg. 26 Toen de halmen
opschoten en vrucht voortbrach-
ten, kwam vervolgens ook het on-
kruid te voorschĳn. 27 Daarom
gingen de slaven van de heer des
huizes naar hem toe en zeiden:
’Meester, hebt gĳ niet voortreffe-
lĳk zaad op uw veld gezaaid?d Hoe
komt het dan dat er onkruid op
staat?’e 28 Hĳ zei tot hen: ’Een
vĳand, een mens, heeft dit ge-
daan.’f Zĳ zeiden tot hem: ’Wilt
gĳ dan dat wĳ heengaan en het
verzamelen?’ 29 Hĳ zei: ’Neen,
opdat GIJ niet soms bĳ het ver-
zamelen van het onkruid tege-
lĳk daarmee de tarwe uittrekt.
30 Laat beide te zamen opgroeien
tot de oogst, en in de oogsttĳd zal
ik de oogsters zeggen: Verzamelt
eerst het onkruid en bindt het in
bundels om het te verbranden,g en
gaat daarna de tarwe in mĳnvoor-
raadschuur bĳeenbrengen.’ ”h

31 Hĳ hield hun nog een illus-
tratie voori en zei: „Het koninkrĳk
der hemelen is gelĳk een mosterd-
zaadje,j dat een mens nam en in
zĳnveld plantte; 32 het is welis-
waar het kleinste van alle zaden,
maar wanneer het is opgegroeid,
is het het grootste van de tuinge-
wassen en wordt een boom, zodat
de vogels des hemelsk in zĳn tak-
ken komen neerstrĳken.”l

33 Hĳ sprak nog een illustra-
tie tot hen: „Het koninkrĳk der
hemelen is gelĳk zuurdeeg,m dat
een vrouw nam en in drie grote

maten meel verborg, totdat de ge-
hele massa gegist was.”

34 Al deze dingen sprak Jezus
tot de scharen door middel van
illustraties. Ja, zonder illustratie
sprak hĳ niet tot hen,a 35 op-
dat vervuld zou worden hetgeen
door bemiddeling van de profeet
was gesproken, die zei: „Ik wil
mĳn mond opendoen met illustra-
ties, ik wil dingenverkondigen die
sinds de grondlegging verborgen
zĳn geweest.”b

36 Nadat hĳ de scharen uit el-
kaar had laten gaan, ging hĳ ver-
volgens het huis binnen. En zĳn
discipelen kwamen tot hem en
zeiden: „Verklaar ons de illustra-
tie van het onkruid op het veld.”
37 Hĳ gaf ten antwoord: „De
zaaier vanhet voortreffelĳke zaad
is de Zoon des mensen; 38 het
veld is de wereld;c het voortreffe-
lĳke zaad, dat zĳn de zonen van
het koninkrĳk; maar het onkruid
zĳn de zonen van de goddeloze,d

39 en de vĳand die het zaaide, is
de Duivel.e De oogstf is een be-
sluit van een samenstel van din-
gen,g en de oogsters zĳn engelen.
40 Zoals daarom het onkruid
wordt verzameld en met vuur
wordt verbrand, zo zal het ook
gaan in het besluit van het samen-
stel van dingen.h 41 De Zoon
des mensen zal zĳn engelen uit-
zenden en zĳ zullen alle dingen
die aanleiding tot struikelen ge-
veni en degenen die wetteloosheid
bedrĳven, uit zĳn koninkrĳk ver-
zamelen, 42 en zĳ zullen hen in
de vuuroven werpen.j Daar zul-
len [zĳ] wenen en knarsetanden.k

43 In die tĳd zullen de rechtvaar-
digen zo helder schĳnenl als de
zonm in het koninkrĳk van hun
Vader. Wie oren heeft, hĳ luis-
tere.n

44 Het koninkrĳk der hemelen
is gelĳk een in het veld verborgen
schat, die een mens vond en ver-
borg; en in zĳn vreugde gaat hĳ
heen en verkoopto al wat hĳ heeft
en koopt dat veld.p

45 Wederom is het koninkrĳk
der hemelen gelĳk een reizende
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koopman die op zoek was naar
zeer mooie parels. 46 Toen hĳ
´
e

´
en parel van grote waardea had

gevonden, ging hĳ heen en ver-
kocht dadelĳk al wat hĳ had en
kocht ze.b

47 Wederom is het koninkrĳk
der hemelen gelĳk een sleepnet
dat in de zeewerd neergelaten en
[vissen] van allerlei soort bĳeen-
bracht.c 48 Toen het vol werd,
trok men het op het strand, waar-
na men erbĳ ging zitten en de
voortreffelĳked [vissen] in vaten
verzamelde, maar die welke onge-
schikt waren,e wegwierp. 49 Zo
zal het gaan in het besluit van het
samenstel van dingen: de engelen
zullen uitgaan en de goddelozenf

uit het midden der rechtvaardi-
gen afscheideng 50 en hen in de
vuurovenwerpen. Daar zullen [zĳ]
wenen en knarsetanden.h

51 Hebt GIJ dit alles begrepen?”
Zĳ zeiden tot hem: „Ja.” 52 Toen
zei hĳ tot hen: „Daarom is iede-
re openbare onderwĳzer, wanneer
hĳ met betrekking tot het konink-
rĳk der hemelen is onderwezen,i

gelĳk aan een mens, een heer des
huizes, die uit zĳn voorraadschat
nieuwe en oude dingen te voor-
schĳn haalt.”j

53 Toen Jezus nu deze illustra-
ties had ge

¨
eindigd, ging hĳ van-

daar weg over land. 54 En na-
dat hĳ in zĳn eigen gebiedk was
gekomen, ging hĳ hen in hun sy-
nagoge onderwĳzen,l zodat zĳ ver-
steld stonden en zeiden: „Waar
heeft deze man die wĳsheid en
deze krachtige werken vandaan?
55 Is dit niet de zoon van de tim-
merman?m Heet zĳn moeder niet
Mar _ia, en zĳn broers Jak _obus en
J _ozef en S _imon en J _udas? 56 En
zĳn zĳn zusters niet allen bĳ ons?n

Waar heeft deze man dan dit al-
les vandaan?”o 57 Zĳ dan na-
men aanstoot aan hem.p Maar
Jezus zei tot hen: „Een profeet
wordt overal ge

¨
eerd behalve in

zĳn eigen gebied en in zĳn eigen
huis.”q 58 En hĳ deed daar niet
veel krachtige werken wegens
hun ongeloof.r

14 In diezelfde tĳd hoordeHe-
r _odes, de districtsregeer-

der, het bericht omtrent Jezus,a

2 en hĳ zei tot zĳn dienaren: „Dit
is Joh _annes de Doper. Hĳ is uit
de doden opgewekt, en daarom
zĳn de krachtige werken in hem
werkzaam.”b 3 Her _odes had na-
melĳk Joh _annes gevangengeno-
men en hem geboeid en in de
gevangenis gezet vanwege Her _o-
dias, de vrouw van zĳn broer Fi-
l _ippus.c 4 Want Joh _annes had
hem herhaaldelĳk gezegd: „Het
is u niet geoorloofd haar te heb-
ben.”d 5 Doch ofschoon hĳ hem
wilde doden, vreesde hĳ de scha-
re, want zĳ hielden hem voor een
profeet.e 6 Maar toen Her _odes’
verjaardagf werd gevierd, danste
de dochter van Her _odias bĳ die ge-
legenheid, en zĳ behaagde Her _o-
des zozeer 7 dat hĳ met een eed
beloofde haar alles te zullen ge-
venwat zĳ zou vragen.g 8 Op in-
fluistering van haar moeder zei ze
toen: „Geef mĳ hier op een plat-
te schotel het hoofd van Joh _annes
de Doper.”h 9 Ofschoon het de
koning bedroefde, gebood hĳ met
het oog op zĳn eden en op dege-
nen die met hem aanlagen, het te
geven;i 10 en hĳ zond [iemand]
weg en liet Joh _annes in de ge-
vangenis onthoofden. 11 En zĳn
hoofd werd op een platte schotel
gebracht en aan het meisje gege-
ven, en zĳ bracht het aan haar
moeder.j 12 Ten slotte kwamen
zĳn discipelen en haalden het lĳk
weg en begroeven hem,k waarna
zĳ het aan Jezus gingen berichten.
13 Toen Jezus dit hoorde, trok hĳ
vandaar in een boot weg naar een
eenzame plaats om alleen te zĳn;l

maar toen het de scharen ter ore
kwam, volgden zĳ hem te voet uit
de steden.

14 Toen hĳ nu te voorschĳn
trad, zag hĳ een grote schare,
en hĳ had medelĳdenm met hen
en genas hun zieken.n 15 Maar
toen het avondwerd, kwamen zĳn
discipelen naar hem toe en zei-
den: „De plaats is eenzaam en het
uur is al ver gevorderd; stuur de
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scharenweg, opdat zĳ naar de dor-
pen kunnen gaan en zich iets te
eten kunnen kopen.”a 16 Maar
Jezus zei tot hen: „Zĳ behoeven
niet weg te gaan; geeft GIJ hun iets
te eten.”b 17 Zĳ zeiden tot hem:
„Wĳ hebbenhier niets danvĳf bro-
den en twee vissen.”c 18 Hĳ zei:
„Brengt ze hier bĳ mĳ.” 19 Ver-
volgens gebood hĳ de scharen op
het gras te gaan aanliggen, waar-
op hĳ de vĳf broden en de twee
vissen nam en, opziende naar de
hemel, de zegen uitsprak;d en na-
dat hĳ de broden had gebroken,
deelde hĳ ze uit aan de discipe-
len en de discipelen deelden ze
weer uit aan de scharen.e 20 Al-
len aten derhalve en werden ver-
zadigd, en aan overgebleven brok-
ken haalden zĳ twaalf manden vol
op.f 21 Toch hadden ongeveer
vĳfduizend mannen, de vrouwen
en jonge kinderen niet meegere-
kend, gegeten.g 22 Onmiddellĳk
hierop dwong hĳ zĳn discipelen in
de boot te stappen en hem vooruit
te gaan naar de overkant, terwĳl
hĳ de scharen wegzond.h

23 Ten slotte ging hĳ, na de
scharen te hebben weggezonden,
alleen de berg op omte bidden.i Of-
schoon het laat werd, was hĳ daar
alleen. 24 De boot was nu reeds
vele honderden meters van het
landverwĳderdenhad het door de
golven zwaar te verduren,j want
zĳ hadden tegenwind. 25 In de
vierde nachtwake kwam hĳ ech-
ter over de zee lopend naar hen
toe.k 26 Toen de discipelen hem
op de zee zagen lopen, werden zĳ
verontrust en zeiden: „Het is een
verschĳning!”l En zĳ schreeuw-
den het uit van angst. 27 Maar
terstond sprak Jezus hen toe met
de woorden: „Schept moed, ik
ben het;m vreest niet.” 28 P _e-
trus gaf hem ten antwoord: „Heer,
als gĳ het zĳt, gebied mĳ dan
over het water naar u toe te ko-
men.” 29 Hĳ zei: „Kom!” Hier-
op stapte P _etrus uit de bootn en
ging over het water lopend naar
Jezus toe. 30 Toen hĳ echter
naar de storm keek, werd hĳ be-

vreesd, en toen hĳ begon te zin-
ken, riep hĳ uit: „Heer, red mĳ!”
31 Onmiddellĳk stak Jezus zĳn
hand uit en greep hem vast, ter-
wĳl hĳ tot hem zei: „Kleingelo-
vige, waarom zĳt gĳ gaan twĳfe-
len?”a 32 En nadat zĳ in de boot
waren geklommen, nam de storm
af. 33 Hierop brachten degenen
die in de boot waren hem hulde
en zeiden: „Gĳ zĳt werkelĳk Gods
Zoon.”b 34 En zĳ staken over
en kwamen in Genn _esareth aan
land.c

35 Toen de mannen van die
plaats hem herkenden, verspreid-
den zĳ het bericht in die gehele
omtrek, en men bracht alle zieken
naar hem toe.d 36 En zĳ ver-
zochten hem voorts dringend of
zĳ alleen maar de franje van zĳn
bovenkleed mochten aanraken;e

en allen die ze aanraakten, wer-
den volkomen gezond.

15 Toen kwamen er Farizee
¨
en

en schriftgeleerden uit Je-
r _uzalemf naar Jezus, die zeiden:
2 „Waarom overtreden uw disci-
pelen de overlevering van de man-
nen uit vroeger tĳden? Zĳ was-
sen bĳvoorbeeld hun handen niet
vlak voordat zĳ een maaltĳd nut-
tigen.”g

3 Hĳ gaf hun ten antwoord:
„Waarom overtreedt ook GIJ het
gebod van God ter wille van UW

overlevering?h 4 God heeft bĳ-
voorbeeld gezegd: ’Eer uw vader
en uw moeder’,i en: ’Wie vader of
moeder beschimpt, moet het met
de dood bekopen.’j 5 Maar GIJ

zegt: ’Wie tot zĳn vader of moe-
der zegt: „Al wat ik heb waarmee
ik u van dienst zou kunnen zĳn,
is een aan God opgedragen gave”,
6 behoeft zĳn vader in het ge-
heel niet te eren.’k Zo hebt GIJ dan
het woord van God krachteloos
gemaakt ter wille van UW over-
levering.l 7 Huichelaars,m tref-
fend heeft Jes _ajan over U geprofe-
teerd, toen hĳ zei: 8 ’Dit volk
eert mĳ met [hun] lippen, maar
hun hart is ver van mĳ verwĳ-
derd.o 9 Tevergeefs blĳven zĳ
mĳ aanbidden, omdat zĳ mensen-
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geboden als leerstellingen onder-
wĳzen.’ ”a 10 Daarop riep hĳ de
schare bĳ zich en zei tot hen:
„Luistert en begrĳpt de betekenis
ervan:b 11 Niet wat de mond in-
gaat, verontreinigt de mens, maar
wat de mond uitgaat, dat veront-
reinigt de mens.”c

12 Toen kwamen de discipelen
naar hem toe en zeiden: „Weet
gĳ dat de Farizee

¨
en bĳ het ho-

ren van uw woorden er aanstoot
aan hebben genomen?”d 13 Hĳ
gaf ten antwoord: „Elke plant die
mĳn hemelse Vader niet heeft
geplant, zal ontworteld worden.e

14 LAAT hen maar begaan. Zĳ
zĳn blinde gidsen. Indien nu een
blinde een blinde leidt, zullen bei-
den in een kuil vallen.”f 15 In
antwoord hierop zei P _etrus tot
hem: „Maak ons de illustratie
duidelĳk.”g 16 Waarop hĳ zei:
„Hebt gĳlieden ook nog geen be-
grip?h 17 Beseft GIJ niet dat al-
les wat de mond ingaat, via de
ingewanden in het riool terecht-
komt? 18 Maar wat de mond
uitgaat, komt uit het hart voort
en dat verontreinigt de mens.i

19 Uit het hart komen bĳvoor-
beeld goddeloze overleggingenj

voort, moord, overspel, hoererĳ,
diefstal, valse getuigenissen, las-
teringen.k 20 Die dingen ver-
ontreinigen de mens; maar met
ongewassen handen een maaltĳd
gebruiken, verontreinigt demens
niet.”l

21 Na vandaar te zĳn wegge-
gaan, trok Jezus zich nu terug
naar de streken van T_yrus en
S _idon.m 22 En zie! een Fenici-
schen vrouw uit dat gebied kwam
naar voren, die luid riep en zei:
„Wees mĳ barmhartig,o Heer,
Zoon van D _avid. Mĳn dochter
is vreselĳk door een demon be-
zeten.” 23 Doch hĳ antwoord-
de haar geen woord. Daarom gin-
gen zĳn discipelen naar hem toe
met het verzoek: „Zend haar weg,
want zĳ blĳft ons achternaroe-
pen.” 24 Hĳ gaf ten antwoord:
„Ik ben slechts tot de verloren
schapen van het huis van _Isra

¨
el

gezonden.”a 25 Toen de vrouw
kwam, ging zĳ hem hulde bren-
gen en zei: „Heer, help mĳ!”b

26 Hĳ gaf ten antwoord: „Het is
niet juist het brood van de kin-
deren te nemen en het hondjes
voor te werpen.” 27 Zĳ zei: „Ja-
wel, Heer, maar de hondjes eten
toch ook van de kruimels die van
de tafel van hun meesters val-
len.”c 28 Daarop gaf Jezus haar
ten antwoord: „O vrouw, groot is
uw geloof; u geschiede gelĳk gĳ
wenst.” En haar dochter was van
dat uur af genezen.d

29 Vandaar vertrok Jezus over
land en kwam vervolgens in de
nabĳheid van de zee van Galil _ea,e

en na de berg te zĳn opgegaan,f

zat hĳ daar neer. 30 Toen kwa-
men er grote scharen naar hem
toe, die kreupelen, verminkten,
blinden, stommen en vele ande-
ren bĳ zich hadden, en zĳ wier-
pen hen gewoonweg aan zĳn voe-
ten, en hĳ genas hen,g 31 zodat
de schare verbaasd stond toen zĳ
zagen dat de stommen spraken
en de kreupelen liepen en de blin-
den konden zien, en zĳ verheer-
lĳkten de God van _Isra

¨
el.h

32 Maar Jezus riep zĳn discipe-
len bĳ zich en zei:i „Ik heb mede-
lĳdenj met de schare, want zĳ zĳn
nu al drie dagen bĳ mĳ gebleven
en hebben niets te eten; en ik wil
hen niet wegzenden zonder dat zĳ
eerst gegeten hebben. Anders be-
zwĳken zĳ misschien onderweg.”
33 De discipelen zeiden echter
tot hem: „Waar halen wĳ in deze
eenzame plaats voldoende bro-
den vandaan om zo’n grote scha-
re te verzadigen?”k 34 Hierop
zei Jezus tot hen: „Hoeveel bro-
den hebt GIJ?” Zĳ zeiden: „Ze-
ven, en wat visjes.” 35 Nadat
hĳ de schare dan de opdracht
had gegeven op de grond te gaan
aanliggen, 36 nam hĳ de zeven
broden en de vissen, welke hĳ
na het uitspreken van een dank-
gebed brak en voorts aan de dis-
cipelen uitdeelde, terwĳl de dis-
cipelen ze weer aan de scharen
[uitdeelden].l 37 En allen aten
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en werden verzadigd, en aan over-
gebleven brokken haalden zĳ
zeven proviandmanden vol op.a

38 Toch hadden er vierduizend
mannen, de vrouwen en jonge
kinderen niet meegerekend, ge-
geten. 39 Ten slotte stapte hĳ,
nadat hĳ de scharen had wegge-
zonden, in de boot en kwam in
het gebied van M _agadan.b

16 Hier kwamen de Farizee
¨
enc

en Sadducee
¨
en naar hem

toe, en om hem te verzoeken,
vroegen zĳ hem hun een teken
uit de hemel te tonen.d 2 Hĳ gaf
hunten antwoord: „[[Wanneer het
avond wordt, zegt GIJ gewoonlĳk:
’Het wordt mooi weer, want de
lucht is vuurrood’; 3 en ’s mor-
gens: ’Vandaag wordt het winters,
regenachtig weer, want de lucht is
vuurrood maar ziet er somber uit.’
Het aanzien van de lucht weet
GIJ uit te leggen, maar de teke-
nen der tĳden kunt GIJ niet uit-
leggen.e]] 4 Een goddeloos en
overspelig geslacht blĳft een te-
ken zoeken, maar het zal geen
teken worden gegevenf dan het
tekenvan J _ona.”g Daarop ging hĳ
weg en liet hen achter.h

5 De discipelenvoeren nu naar
de overkant en vergaten broden
mee te nemen.i 6 Jezus zei tot
hen: „Let op en wacht U voor het
zuurdeeg van de Farizee

¨
en en

Sadducee
¨
en.”j 7 Zĳ dan gingen

onder elkaar overleggen en zei-
den: „Wĳ hebben geen broden
meegenomen.” 8 Daar Jezus dit
wist, zei hĳ: „Waarom overlegt
GIJ aldus onder elkaar, omdat GIJ

geen broden hebt, GIJ kleingelo-
vigen?k 9 Begrĳpt GIJ dan nog
niet waar het om gaat, of herin-
nert GIJ Uniet de vĳf broden in het
geval van de vĳfduizend en hoe-
veel manden GIJ hebt opgehaald?l

10 Of de zeven broden in het ge-
val van de vierduizend en hoe-
veel proviandmanden GIJ hebt op-
gehaald?m 11 Hoe komt het dat
GIJ niet onderscheidt dat ik niet
tot U sprak over broden? Maar
wacht U voor het zuurdeeg van
de Farizee

¨
en en Sadducee

¨
en.”n

12 Toen begrepen zĳ dat hĳ hun
niet had gezegd zich te wachten
voor het zuurdeeg van de broden,
maar voor de leera van de Fari-
zee

¨
en en Sadducee

¨
en.

13 Toen Jezus nu in de stre-
ken van Cesar _ea Fil _ippi was ge-
komen, stelde hĳ zĳn discipelen
voorts de vraag: „Wie zeggen de
mensen dat de Zoon des men-
sen is?”b 14 Zĳ zeiden: „Som-
migen zeggen Joh _annes de Do-
per,c anderen El _ia,d weer anderen
Jerem _ia of een van de profeten.”
15 Hĳ zei tot hen: „Wie zegt GIJ

echter dat ik ben?”e 16 S _imon
P _etrus gaf ten antwoord: „Gĳ zĳt
deChristus,f de Zoonvande leven-
de God.”g 17 Hierop antwoordde
Jezus hem: „Gelukkig zĳt gĳ, S _i-
mon, zoon van J _ona, want vlees
en bloed hebben u [dit] niet ge-
openbaard, maar mĳn Vader, die
in de hemelen is.h 18 Ook zeg ik
u: Gĳ zĳt P _etrus,i en op deze rotsj

zal ik mĳn gemeente bouwen, en
de poortenvan H _adesk zullen haar
niet overweldigen.l 19 Ik zal u
de sleutels van het koninkrĳk der
hemelen geven, en wat gĳ ook op
aarde moogt binden, zal dat zĳn
wat in de hemelen gebonden is, en
wat gĳ ookop aarde moogt ontbin-
den, zal dat zĳn wat in de heme-
len ontbonden is.”m 20 Daarop
gelastte hĳ de discipelen nadruk-
kelĳk aan niemand te zeggen dat
hĳ de Christus was.n

21 Van die tĳd af begon Je-
zus Christus zĳn discipelen dui-
delĳk te maken dat hĳ naar Je-
r _uzalem moest gaan en veel zou
moeten lĳden van de zĳde van
de oudere mannen en overpries-
ters en schriftgeleerden, en dat
hĳ gedood en op de derde dag op-
gewekt zou worden.o 22 Hierop
nam P _etrus hemterzĳde en begon
hem te bestraffen en zei: „Wees
goed voor uzelf, Heer; gĳ zult deze
[bestemming] geenszins hebben.”p

23 Maar zich omkerend, zei hĳ
tot P _etrus: „Ga achter mĳ, S _atan!q

Gĳ zĳt een struikelblok voor mĳ,
want gĳ denkt niet Gods gedach-
ten,r maar die der mensen.”
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24 Toen zei Jezus tot zĳn dis-
cipelen: „Wil iemand achter mĳ
komen, dan moet hĳ zichzelf ver-
loochenen en zĳn martelpaal op-
nemen en mĳ voortdurenda vol-
gen. 25 Want wie zĳn ziel wil
redden, zal ze verliezen; maar
wie zĳn ziel verliest ter wille van
mĳ, zal ze vinden.b 26 Want wat
voor nut zal het voor een mens
hebben als hĳ de gehele wereld
wint, maar zĳn ziel verbeurt?c Of
wat zal een mens geven in ruild

voor zĳn ziel? 27 Want de Zoon
des mensen zal stellig komen in
de heerlĳkheid van zĳnVader met
zĳn engelen, en dan zal hĳ een
ieder vergelden naar zĳn gedrag.e

28 Voorwaar, ik zeg U dat sommi-
gen van hen die hier staan, geens-
zins de dood zullen smaken voor-
dat zĳ eerst de Zoon des mensen
in zĳn koninkrĳk zien komen.”f

17 Zes dagen later nam Jezus
P _etrus en Jak _obus en diens

broer Joh _annes mee en bracht
hen een hoge berg op, waar zĳ al-
leen waren.g 2 En hĳ onderging
voor hun ogen een transfiguratie
en zĳn aangezicht straalde als de
zonh en zĳn bovenklederen wer-
den glanzend als het licht.i 3 En
zie! daar verschenen aan hen M _o-
zes en El _ia, die met hem in ge-
sprek waren.j 4 P _etrus nam nu
het woord en zei tot Jezus: „Heer,
het is heel goed dat wĳ hier zĳn.
Zo gĳ het wenst, zal ik hier drie
tenten opslaan,

´
e

´
en voor u en

´
e

´
en

voor M _ozes en
´
e

´
en voor El _ia.”k

5 Terwĳl hĳ nog sprak, zie! een
heldere wolk overschaduwde hen,
en zie! een stem uit de wolk zei:
„Dit is mĳn Zoon, de geliefde, die
ik heb goedgekeurd;l luistert naar
hem.”m 6 Toen de discipelen dit
hoorden, vielen zĳ op hun aange-
zicht en werden zeer bevreesd.n

7 Maar Jezus kwam naar hen toe,
raakte hen aan en zei: „Staat op
en vreest niet.”o 8 Toen zĳ hun
ogen opsloegen, zagen zĳ niemand
dan alleen Jezus.p 9 En onder
het afdalen van de berg gebood Je-
zus hun en zei: „Vertelt het visioen

aan niemand voordat de Zoon
des mensen uit de doden is opge-
wekt.”a

10 De discipelen legden hem
echter de vraag voor: „Waarom
zeggen de schriftgeleerden toch
dat El _ia eerst moet komen?”b

11 Hĳ gaf ten antwoord: „El _ia
komt inderdaad en zal alle din-
gen herstellen.c 12 Ik zeg U ech-
ter dat El _ia reeds gekomen is,
en zĳ hebben hem niet herkend,
maar met hem gedaan al wat zĳ
wilden. Zo staat ook de Zoon des
mensen door hun toedoen lĳden
te wachten.”d 13 Toen bemerk-
ten de discipelen dat hĳ tot hen
gesproken had over Joh _annes de
Doper.e

14 Entoen zĳ bĳ de schare kwa-
men,f trader eenmens op hemtoe,
die voor hem neerknielde en zei:
15 „Heer, wees mĳn zoon barm-
hartig, want hĳ lĳdt aan vallende
ziekte en is er slecht aan toe; hĳ
valt namelĳk dikwĳls in het vuur
en dikwĳls in het water;g 16 en
ik heb hem bĳ uw discipelen ge-
bracht, maar zĳ konden hem niet
genezen.”h 17 Jezus gaf ten ant-
woord: „O ongelovig en verdraaid
geslacht,i hoe lang moet ik nog
bĳ U blĳven? Hoe lang moet ik U

nog verdragen? Brengt hem hier
bĳ mĳ.” 18 Toen bestrafte Jezus
de demon, en deze ging van hem
uit;j en de jongen was van dat
uur af genezen.k 19 Hierna kwa-
men de discipelen tot Jezus, ter-
wĳl er niemand anders bĳ was, en
zeiden: „Waarom hebben wĳ hem
niet kunnenuitwerpen?”l 20 Hĳ
zei tot hen: „Wegens UW kleinge-
lovigheid. Want voorwaar, ik zeg
U: Indien GIJ geloof hebt ter groot-
te van een mosterdzaadje, zult GIJ

tot deze berg zeggen: ’Verplaats u
van hier naar daar’, en hĳ zal zich
verplaatsen, en niets zal U onmo-
gelĳk zĳn.”m 21 ——

22 Terwĳl zĳ in Galil _ea bĳeen
waren, zei Jezus tot hen: „De
Zoon des mensen zal stellig door
verraad in de handen der men-
sen overgeleverdworden,n 23 en
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zĳ zullen hem doden, en op de der-
de dag zal hĳ worden opgewekt.”a

Dientengevolge waren zĳ zeer be-
droefd.b

24 Nadat zĳ in Kap _erna
¨
um wa-

ren aangekomen, traden de man-
nen die de twee drachmen [be-
lasting] inden, op P _etrus toe en
zeiden: „Betaalt UW leraar de
twee drachmen [belasting]c niet?”
25 Hĳ zei: „Ja.” Maar toen hĳ het
huis binnenging, was Jezus hem
v

´
o

´
or en zei: „Wat dunkt u, S _imon?

Van wie ontvangen de koningen
der aarde rechten of hoofdgeld?
Van hun zonen of van de vreem-
den?” 26 Toen hĳ zei: „Van de
vreemden”, zei Jezus tot hem:
„De zonen zĳn dus eigenlĳk be-
lastingvrĳ. 27 Maar, om hun
geen aanleiding tot struikelen
te geven:d ga naar de zee, werp
een vishaak uit en grĳp de eer-
ste vis die bovenkomt, en wan-
neer gĳ zĳn bek opendoet, zult
gĳ een statergeldstuk vinden.
Neem dat en geef het hun voor
mĳ en u.”e

18 In dat uur kwamen de dis-
cipelen bĳ Jezus en zeiden:

„Wie is eigenlĳk de grootste in het
koninkrĳk der hemelen?”f 2 Hĳ
dan riep een jong kind bĳ zich, zet-
te het in hun middeng 3 en zei:
„Voorwaar, ik zeg U: Indien GIJ U

niet omkeert en wordt als jonge
kinderen,h zult GIJ het koninkrĳk
der hemelen geenszins binnen-
gaan.i 4 Al wie zich daarom zal
vernederenj gelĳk dit jonge kind,
die is de grootste in het konink-
rĳk der hemelen;k 5 en al wie
zulkeen jong kindontvangt op ba-
sis van mĳn naam, ontvangt [ook]
mĳ.l 6 Maar al wie een van deze
kleinen die geloof in mĳ stellen,
tot struikelen brengt, het is nut-
tiger voor hem dat men hem een
molensteenm zoals door een ezel
wordt rondgedraaid, om de hals
hangt en hem in dewĳde, open zee
doet zinken.n

7 Wee de wereld vanwege de
struikelblokken! Nu is het wel zo
dat er noodzakelĳkerwĳs strui-

kelblokken moeten komen,a maar
wee de mens door wiens toedoen
het struikelblokb komt! 8 Indien
dan uw hand of uw voet u doet
struikelen, hak hem af en werp
hem van u weg;c het is beter voor
u verminkt of kreupel het leven
binnen te gaan, dan met twee han-
den of twee voeten in het eeuwige
vuurd geworpenteworden. 9 Zo
ook indien uw oog u doet struike-
len, ruk het uit en werp het van
u weg; het is beter voor u met
´
e

´
en oog het leven binnen te gaan,

dan met twee ogen in de vuri-
ge Geh _enna geworpen te worden.e

10 Ziet erop toe dat GIJ niet een
van deze kleinen veracht, want ik
zeg U dat hun engelenf in de hemel
altĳd het aangezicht aanschou-
wen van mĳn Vader, die in de he-
mel is.g 11 ——

12 Wat dunkt U? Wanneer
iemand in het bezit komt van
honderd schapen en

´
e

´
en daarvan

raakt verdwaald,h zal hĳ dan niet
de negenennegentig op de bergen
laten en op zoek gaannaar het ene
verdwaalde?i 13 En zo hĳ het
mocht vinden, voorwaar, ik zeg
U dat hĳ zich meer over dat ene
verheugt dan over de negenen-
negentig die niet zĳn verdwaald.j

14 Evenzo vindt mĳn Vader, die
in de hemel is, het niet wenselĳk
dat een van deze kleinen vergaat.k

15 Wanneer voorts uw broeder
een zonde begaat, ga zĳn fout dan
blootleggen tussen u en hem al-
leen.l Indien hĳ naar u luistert,
hebt gĳ uw broeder gewonnen.m

16 Luistert hĳ echter niet, neem
dan nog

´
e

´
en of twee met u, opdat

uit de mond van twee of drie ge-
tuigen elke zaak bevestigdwordt.n

17 Indien hĳ naar hen niet luis-
tert, spreek dan tot de gemeente.
Indien hĳ zelfs naar de gemeente
niet luistert, dan zĳ hĳ u net als
een mens uit de nati

¨
eno en als een

belastinginner.p

18 Voorwaar, ik zeg ulieden:
Welke dingen GIJ ook op aarde
moogt binden, zullen dingen zĳn
die in de hemel gebonden zĳn,
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en welke dingen GIJ ook op aar-
de moogt ontbinden, zullen din-
gen zĳn die in de hemel ontbon-
den zĳn.a 19 Voorwaar, ik zeg U

wederom: Indien twee van U op
aarde het eens zĳn omtrent iets
belangrĳks wat zĳ te verzoeken
zouden hebben, wat het ook zĳ,
het zal hun geschieden door toe-
doenvan mĳnVader in de hemel.b

20 Wantwaar twee ofdrie verga-
derd zĳn in mĳn naam,c daar ben
ik in hun midden.”d

21 Toen kwam P _etrus naar hem
toe en zei: „Heer, hoeveel maal
kan mĳn broeder tegen mĳ zon-
digen en moet ik hem vergeven?e

Tot zevenmaal toe?”f 22 Jezus
zei tot hem: „Ik zeg u, niet tot ze-
venmaal toe, maar tot zevenen-
zeventig maal toe.g

23 Daarom is het koninkrĳk
der hemelen gelĳk geworden aan
een mens, een koning,h die af-
rekening wilde houdeni met zĳn
slaven. 24 Toen hĳ met de af-
rekening begon, werd er een man
binnengebracht die hem tiendui-
zend talenten [� 60.000.000 dena-
rii] schuldig was. 25 Omdat hĳ
echter niet over de middelen be-
schikte om [ze] terug te betalen,
beval zĳn meester dat hĳ met zĳn
vrouw en zĳn kinderen en al wat
hĳ bezat, verkocht zou worden en
de betaling zou worden voldaan.j

26 Daarom viel de slaaf neer en
ging hem hulde brengen en zei:
’Heb geduld met mĳ en ik zal
u alles terugbetalen.’ 27 Daar
de meester van die slaaf hier-
door tot medelĳden werd bewo-
gen, liet hĳ hem gaank en schold
hem zĳn schuld kwĳt.l 28 Maar
die slaaf ging naar buiten en trof
een van zĳn medeslaven, die hem
honderd denarii schuldig was;m

en hĳ pakte hem beet en ging
hem wurgen en zei: ’Betaal terug
wat gĳ schuldig zĳt.’ 29 Daar-
om viel zĳn medeslaaf neer en
verzocht hem voorts dringend en
zei: ’Heb geduldn met mĳ en ik
zal u terugbetalen.’ 30 Hĳ wil-
de echter niet, maar ging heen
en liet hem in de gevangenis

werpen totdat hĳ terugbetaald
zou hebben wat hĳ schuldig was.
31 Toen nu zĳn medeslaven za-
genwat er gebeurdwas, werden zĳ
zeer bedroefd, en zĳ gingen hun
meester duidelĳk maken wat er
allemaal gebeurdwas.a 32 Toen
ontbood zĳn meester hem en zei
tot hem: ’Slechte slaaf, ik heb
u al die schuld kwĳtgescholden
toen gĳ mĳ er dringend om ver-
zocht. 33 Hadt gĳ dan op uw
beurt niet barmhartig met uw
medeslaaf moeten zĳn,b zoals
ook ik barmhartig met u ben ge-
weest?’c 34 In gramschap ont-
stokend leverde zĳn meester hem
toen over aan de gevangenbe-
waarders, totdat hĳ alles terug-
betaald zou hebben wat hĳ schul-
dig was. 35 Zoe zal ook mĳn
hemelse Vader met U handelen
indien niet een ieder van U zĳn
broeder van harte vergeeft.”f

19 Toen Jezus nu deze woor-
den had ge

¨
eindigd, vertrok

hĳ uit Galil _ea en kwam aan de
grenzen van Jud _ea aan de over-
kant van de Jord _a _an.g 2 Ook
volgden grote scharen hem, en
hĳ genas hen daar.h

3 Ener kwamenFarizee
¨
en naar

hem toe, met de bedoeling hem te
verzoeken, en zĳ zeiden: „Is het
een man geoorloofd zich op elke
willekeurige grond van zĳn vrouw
te laten scheiden?”i 4 Hĳ gaf
ten antwoord: „Hebt GIJ niet gele-
zen dat hĳ die hen heeft gescha-
pen, hen van [het] begin af als
man en als vrouw heeft gemaaktj

5 en gezegd heeft: ’Daarom zal
een man zĳn vader en zĳn moe-
der verlatenk en zich hechten aan
zĳn vrouw, en de twee zullen

´
e

´
en

vlees zĳn’?l 6 Dus zĳn zĳ niet
langer twee, maar

´
e

´
en vlees. Wat

God derhalve onder
´
e

´
en juk heeft

samengebracht, brenge geen mens
vaneen.”m 7 Zĳ zeiden tot hem:
„Waarom heeft M _ozes dan voor-
geschreven haar een certificaat
van wegzending te geven en zich
van haar te laten scheiden?”n

8 Hĳ zei tot hen: „M _ozes heeft U

met het oog op de hardheid van
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UW harta de concessie gedaan [dat
GIJ] U van UW vrouw [kunt] laten
scheiden, maar dit is van [het] be-
gin af niet zo geweest.b 9 Ik zeg
U dat al wie zich van zĳn vrouw
laat scheiden, behalve op grond
van hoererĳ, en een ander trouwt,
overspel pleegt.”c

10 De discipelen zeiden tot hem:
„Indien het er voor een man met
zĳnvrouw z

´
ovoorstaat, is het niet

raadzaam te trouwen.”d 11 Hĳ
zei tot hen: „Niet allen maken
plaats voor dit woord, maar alleen
zĳ die de gave hebben.e 12 Want
er zĳn eunuchen die zo uit hun
moeders schoot zĳn geboren,f en
er zĳn eunuchen die door demen-
sen tot eunuchen zĳn gemaakt,
en er zĳn eunuchen die zichzelf
tot eunuch hebben gemaakt ter
wille van het koninkrĳk der he-
melen. Wie er plaats voor kan
maken, make er plaats voor.”g

13 Toen werden er jonge kin-
deren bĳ hem gebracht, opdat hĳ
zĳn handen op hen zou leggen en
een gebed zou opzenden; maar de
discipelen berispten hen.h 14 Je-
zus zei echter: „Laat de jonge kin-
deren toch begaan, en verhindert
hen niet langer bĳ mĳ te komen,
want aan hen die zĳn zoals zĳ,
behoort het koninkrĳk der he-
melen toe.”i 15 En hĳ legde zĳn
handen op hen en ging vandaar
weg.j

16 En zie! er kwam iemand naar
hemtoe, die zei: „Leraar, wat voor
goeds moet ik doen om eeuwig le-
ven te verkrĳgen?”k 17 Hĳ zei
tot hem: „Waarom vraagt gĳ mĳ
naar wat goed is? E

´
en is er goed.l

Wilt gĳ echter het leven binnen-
gaan, onderhoud dan steeds de
geboden.”m 18 Hĳ zei tot hem:
„Welke?”n Jezus zei: „Deze: Gĳ
moogt niet moorden,o Gĳ moogt
geen overspel plegen,p Gĳ moogt
niet stelen,q Gĳ moogt geen vals
getuigenis afleggen,r 19 Eer
[uw] vader en [uw] moeder,s en:
Gĳ moet uw naaste liefhebben als
uzelf.”t 20 De jonge man zei tot
hem: „Die heb ik allemaal in acht

genomen; waarin schiet ik nog te
kort?” 21 Jezus zei tot hem: „In-
dien gĳ volmaakt wilt zĳn, ga, ver-
koop uw bezittingen en geef aan
de armen en gĳ zult een schat in
de hemel hebben,a en kom, wees
mĳn volgeling.”b 22 Toen de jon-
ge man dit woord hoorde, ging hĳ
bedroefd weg, want hĳ had vele
bezittingen.c 23 Jezus zei echter
tot zĳn discipelen: „Voorwaar, ik
zeg U dat het voor een rĳke moei-
lĳk zal zĳn het koninkrĳk der he-
melen binnen te gaan.d 24 We-
derom zeg ik U: Voor een kameel
is het gemakkelĳker door het oog
van een naald te gaan dan voor
een rĳke het koninkrĳk Gods bin-
nen te gaan.”e

25 Toen de discipelen dit hoor-
den, gaven zĳ van zeer grote ver-
wondering blĳk en zeiden: „Wie
kan er dan eigenlĳk worden ge-
red?”f 26 Jezus keek hen aan en
zei tot hen: „Bĳ mensen is dit on-
mogelĳk, maar bĳ God zĳn alle
dingen mogelĳk.”g

27 Toen gaf P _etrus hemten ant-
woord: „Zie! Wĳ hebben alles ver-
laten en zĳn u gevolgd; wat zal
ons eigenlĳk ten deel vallen?”h

28 Jezus zei tot hen: „Voorwaar,
ik zeg U: In de herschepping, wan-
neer de Zoon des mensen plaats
neemt op zĳn glorierĳke troon,
zult GIJ die mĳ zĳt gevolgd, ook
zelf op twaalf tronen zitten en de
twaalf stammen van _Isra

¨
el oorde-

len.i 29 En een ieder die ter wil-
le van mĳn naam huizen of broers
of zusters of vader of moeder of
kinderen of landerĳen heeft verla-
ten, zal vele malen meer ontvan-
gen en eeuwig leven be

¨
erven.j

30 Maar velen die de eersten
zĳn, zullen de laatsten zĳn, en de
laatsten de eersten.k

20 Want het koninkrĳk der
hemelen is gelĳk aan een

mens, een heer des huizes, die er
vroeg in de morgen op uitging
om werkers voor zĳn wĳngaardl

j Mr 10:30; Lu 18:29; Lu 18:30; Heb 10:34; k Mt

20:16; Mr 10:31; Lu 13:30; HFDST. 20 l Jes 5:1;

Mt 21:33.
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te huren. 2 Toen hĳ met de wer-
kers was overeengekomen [hun]
een denarius per dag [te beta-
len],a zond hĳ hen uit in zĳn wĳn-
gaard. 3 Toen hĳ er rond het
derde uurb weer op uitging, zag hĳ
anderen werkeloos op de markt-
plaats staan,c 4 en tot dezen zei
hĳ: ’Gaat ook GIJ in de wĳngaard,
en ik zal U geven wat billĳk is.’
5 Zĳ gingen dus. Rond het zes-
ded en het negende uure ging hĳ
er nog eens op uit en deed hetzelf-
de. 6 Ten slotte ging hĳ er rond
het elfde uur op uit en vond er
anderen staan, en hĳ zei tot hen:
’Waarom staat GIJ hier de hele
dag werkeloos?’ 7 Zĳ zeiden tot
hem: ’Omdat niemand ons heeft
gehuurd.’ Hĳ zei tot hen: ’Gaat GIJ

eveneens in de wĳngaard.’f

8 Toen het avondg werd, zei de
meester van dewĳngaard tot zĳn
opzichter: ’Roep de werkers en
betaal hun hun loon,h te beginnen
met de laatsten en zo tot de eer-
sten.’ 9 Toende mannenvan het
elfde uur kwamen, ontvingen zĳ
ieder een denarius. 10 Toen nu
de eersten kwamen, maakten zĳ
de gevolgtrekking dat zĳ meer
zouden ontvangen, maar ook zĳ
kregen elk een denarius uitbe-
taald. 11 Toen zĳ die ontvingen,
gingen zĳ tegen de heer des hui-
zesi murmureren 12 en zeiden:
’Deze laatsten hebben

´
e

´
en uur ge-

werkt; toch hebt gĳ hen gelĳkge-
steld met ons, die de last van de
dag en de brandende hitte hebben
gedragen!’ 13 Maar hĳ gaf een
van hen ten antwoord: ’Vriend, ik
doe u geen onrecht. Zĳt gĳ niet
met mĳ overeengekomenvoor een
denarius?j 14 Neem het uwe en
ga heen. Ik wil aan deze laatste
hetzelfde geven als aan u.k 15 Is
het mĳ niet geoorloofd om met
mĳn eigen dingen te doen wat ik
wil? Of is uw oog boosl omdat ik
goed ben?’m 16 Aldus zullen de
laatsten de eersten zĳn, en de eer-
sten de laatsten.”n

17 Daar Jezus nu op het punt
stond naar Jer _uzalem op te gaan,

nam hĳ de twaalf discipelena

apart en zei onderweg tot hen:
18 „Ziet! Wĳ gaan op naar Jer _u-
zalem, en de Zoon des mensen zal
aan de overpriesters en schrift-
geleerden worden overgeleverd,
en zĳ zullen hem ter dood veroor-
delenb 19 en aan [mensen uit]
de nati

¨
en overleveren ten einde

de spot met hem te drĳven en
hemte geselen en aan een paal te
hangen,c en op de derde dag zal
hĳ worden opgewekt.”d

20 Toen kwam de moeder van
de zonenvan Zebed _e

¨
use met haar

zonen naar hem toe, bracht hem
hulde en vroeg iets van hem.f

21 Hĳ zei tot haar: „Wat wilt gĳ?”
Zĳ zei tot hem: „Zeg dat deze
twee zonen van mĳ in uw konink-
rĳk de een aan uw rechter- en de
ander aan uw linkerhand mogen
zitten.”g 22 Jezus gaf ten ant-
woord: „Gĳlieden weet niet wat
GIJ vraagt. Kunt GIJ de beker drin-
kenh die ik op het punt sta te
drinken?” Zĳ zeiden tot hem: „Ja,
dat kunnen wĳ.” 23 Hĳ zei tot
hen: „Mĳn beker zult GIJ inder-
daad drinken,i maar dit zitten aan
mĳn rechter- en aan mĳn linker-
hand staat niet aan mĳ te geven,
doch behoort aan hen toe voor wie
mĳn Vader het heeft bereid.”j

24 Toen de tien anderen dit
hoorden, werden zĳ verontwaar-
digd op de twee broers.k 25 Je-
zus riep hen echter bĳ zich en
zei: „GIJ weet dat de regeerders
der nati

¨
en over hen heersen en

de groten autoriteit over hen
oefenen.l 26 Zo is het onder U

niet;m maar wie onder U groot
wil worden, moet UW dienaar
zĳn,n 27 en wie onder U de eer-
ste wil zĳn, moet UW slaaf zĳn.o

28 Evenals de Zoon des mensen
niet gekomen is om gediend te
worden, maar om te dienenp en
zĳn ziel te geven als een losprĳs
in ruil voor velen.”q

29 Toen zĳ nu J _erichor uitgin-
gen, volgde een grote schare hem.
30 En zie! er zaten twee blinden
langs de weg, die, toen zĳ hoorden
dat Jezus voorbĳging, riepen en
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zeiden: „Heer, wees ons barmhar-
tig, Zoon van D _avid!”a 31 Maar
de schare legde hun bars het zwĳ-
gen op; doch zĳ riepen nog harder
en zeiden: „Heer, wees ons barm-
hartig, Zoon van D _avid!”b 32 Je-
zus bleef daarom staan, riep hen
en zei: „Wat wilt GIJ dat ik voor
U doe?” 33 Zĳ zeiden tot hem:
„Heer, laat onze ogen geopend
worden.”c 34 Door medelĳden
bewogen, raakte Jezus hun ogen
aan,d en onmiddellĳk kregen zĳ
het gezichtsvermogen, en zĳ volg-
den hem.e

21 Toen zĳ nu dicht bĳ Jer _u-
zalem kwamen en Bethf _a-

g
´
e op de Olĳfberg bereikten, zond

Jezus vervolgens twee discipe-
len uitf 2 en zei tot hen: „Gaat
heen het dorp in dat GIJ v

´
o

´
or U

ziet, en GIJ zult terstondeenvast-
gebonden ezelin vinden en een
veulen bĳ haar; maakt ze los en
brengt ze bĳ mĳ.g 3 En als ie-
mand iets tot U zegt, moet GIJ

zeggen: ’De Heer heeft ze nodig.’
Daarop zal hĳ ze onmiddellĳk zen-
den.”

4 Dit geschiedde in werkelĳk-
heid opdat vervuld zou worden
hetgeen door bemiddeling van de
profeet was gesproken, die zei:
5 „Zegt aan de dochter van S _ion:
’Zie! Uw Koning komt tot u,h

zachtaardigi en gezeten op een
ezel, ja, op een veulen, het jong
van een lastdier.’ ”j

6 De discipelen begaven zich
daarom op weg en deden pre-
cies zoals Jezus hun had bevolen.
7 En zĳ brachten de ezelin met
haar veulen en legden hun boven-
klederen over ze heen, en hĳ ging
erop zitten.k 8 De meesten van
de schare spreiddenhun bovenkle-
derenl uit op de weg, terwĳl ande-
ren takken van de bomen gingen
afkappen en die over de weg uit-
spreidden.m 9 Wat de scharen
betreft, zĳ die voor hemuit gingen
en zĳ die volgden, bleven uitroe-
pen: „Red tochn de Zoon van D _a-
vid!o Gezegend is hĳ die komt in
Jehovah’s naam!p Red hem toch in
de hoogste hoogten!”q

10 Toen hĳ nu Jer _uzalem bin-
nenging,a kwam de hele stad in
beroering, en men zei: „Wie is
dit?” 11 De scharen bleven zeg-
gen: „Dit is de profeetb Jezus, uit
N _azareth in Galil _ea!”

12 En Jezus ging de tempel bin-
nen enwierp allen die in de tempel
verkochten en kochten eruit en
keerde de tafels van de geldwisse-
laars en de banken van de duiven-
verkopers om.c 13 En hĳ zei tot
hen: „Er staat geschreven: ’Mĳn
huis zal een huis van gebed wor-
den genoemd’,d maar GIJ maakt
het tot een rovershol.”e 14 Ook
kwamen er blinden en kreupelen
naar hem toe in de tempel, en hĳ
genas hen.

15 Toen de overpriesters en de
schriftgeleerden de wonderbaar-
lĳke dingen zagen die hĳ deedf

en de jongens die in de tempel
riepen en zeiden: „Red tochg de
Zoon van D _avid!”,h werden zĳ ver-
ontwaardigd 16 en zeiden tot
hem: „Hoort gĳ wat die daar zeg-
gen?” Jezus zei tot hen: „Ja. Hebt
GIJ het volgende nooit gelezen:i

’Uit de mond van kleine kinderen
en zuigelingen hebt gĳ u lof be-
reid’?”j 17 En hĳ liet hen staan
en ging de stad uit naar Beth _ani

¨
e,

waar hĳ de nacht doorbracht.k

18 Toen hĳ ’s morgens vroeg
naar de stad terugkeerde, kreeg
hĳ honger.l 19 En zĳn blik viel
op een vĳgenboom langs de weg,
en hĳ ging ernaartoe, maar vond
daaraan nietsm dan alleen blade-
ren, en hĳ zei ertegen: „Laat er
in eeuwigheid geen vrucht meer
van u komen.”n En de vĳgen-
boom verdorde ogenblikkelĳk.
20 Toen de discipelen dit ech-
ter zagen, verwonderden zĳ zich
en zeiden: „Hoe komt het dat de
vĳgenboom zo ogenblikkelĳk is
verdord?”o 21 Jezus gaf hun ten
antwoord: „Voorwaar, ik zeg U:
Als GIJ maar geloof hebt en niet
twĳfelt,p zult GIJ niet alleen doen
wat ik met de vĳgenboom heb ge-
daan, maar ook als GIJ tot deze
berg zegt: ’Word opgeheven en
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in de zee geworpen’, zal het ge-
schieden.a 22 En alle dingen die
GIJ in gebed en met geloof vraagt,
zult GIJ ontvangen.”b

23 Nadat hĳ nu de tempel was
binnengegaan, kwamen de over-
priesters en de oudere mannen
van het volk naar hem toe, ter-
wĳl hĳ bezig was onderwĳs te
geven, en zĳ zeiden:c „Krachtens
welke autoriteit doet gĳ deze din-
gen? Enwie heeft u die autoriteit
gegeven?”d 24 Jezus gaf hun ten
antwoord: „Ik zal U ook

´
e

´
en ding

vragen. Indien GIJ mĳ dat zegt,
zal ik Uook zeggen krachtens wel-
ke autoriteit ik deze dingen doe:e

25 De doop door Joh _annes, wel-
ke oorsprong had die? Uit de he-
mel of uit de mensen?”f Maar zĳ
gingen onder elkaar overleggen en
zeiden: „Als wĳ zeggen: ’Uit de he-
mel’, dan zal hĳ tot ons zeggen:
’Waarom hebt GIJ hem dan niet
geloofd?’g 26 Zeggen wĳ echter:
’Uit de mensen’, dan hebbenwĳ de
schare te vrezen,h want zĳ allen
houden Joh _annes voor een pro-
feet.”i 27 Zĳ gaven Jezus daar-
om ten antwoord: „Wĳ weten het
niet.” Daarop zei hĳ tot hen: „Dan
zeg ik U evenmin krachtens welke
autoriteit ik deze dingen doe.j

28 Wat dunkt U? Een mens had
twee kinderen.k Hĳ ging naar
het eerste en zei: ’Kind, ga van-
daag in de wĳngaard werken.’
29 Deze gaf ten antwoord: ’Ik ga,
heer’,l maar ging niet. 30 Toen
ging hĳ naar het tweede kind en
zei hetzelfde. Deze gaf ten ant-
woord: ’Neen, ik ga niet.’ Na-
derhand kreeg hĳ spĳtm en ging
toch. 31 Wie van de twee heeft
de wil van [zĳn] vader gedaan?”n

Zĳ zeiden: „De laatste.” Jezus zei
tot hen: „Voorwaar, ik zeg U dat
de belastinginners en de hoeren U

voorgaan in het koninkrĳk Gods.
32 Want Joh _annes is tot U geko-
men in een weg der rechtvaardig-
heid,o maar GIJ hebt hem niet ge-
loofd.p De belastinginners en de
hoeren hebben hem echter ge-
loofd,q en GIJ, hoewel GIJ [dit] hebt

gezien, hebt naderhand geen spĳt
gehad zodat GIJ in hem zĳt gaan
geloven.

33 Hoort een andere illustratie:
Er was een mens, een heer des
huizes,a die een wĳngaard plantte
en er een omheining omheen zette
en er een wĳnpers in groef en een
toren oprichtte,b en hĳ verhuurde
hem aan wĳngaardeniers en reis-
de naar het buitenland.c 34 Toen
nu de tĳd der vruchten naderde,
zond hĳ zĳn slaven naar de wĳn-
gaardeniers om zĳn vruchten in
ontvangst te nemen. 35 Maar de
wĳngaardeniers grepen zĳn sla-
ven, en zĳ ranselden de een af,
doodden de ander en stenigden
een derde.d 36 Wederom zond
hĳ andere slaven, meer dan de
eersten, maar met hen deden zĳ
hetzelfde.e 37 Ten slotte zond hĳ
zĳn zoon naar hen toe en zei:
’Voor mĳn zoon zullen zĳ ach-
ting hebben.’ 38 Toen de wĳn-
gaardeniers de zoon zagen, zeiden
zĳ onder elkaar: ’Dit is de erfge-
naam;f komt, laten wĳ hem doden
en ons zĳn erfenis toe-eigenen!’g

39 Derhalve grepen zĳ hem en
wierpen hem buiten de wĳngaard
en doodden hem.h 40 Wanneer
nu de eigenaar van de wĳngaard
komt, wat zal hĳ dan met die wĳn-
gaardeniers doen?” 41 Zĳ zeiden
tot hem: „Omdat zĳ boosaardig
zĳn, zal hĳ een boosaardige ver-
nietigingi over hen brengen en de
wĳngaard aan andere wĳngaarde-
niers verhuren, die hem de vruch-
ten zullen afleveren wanneer de
tĳd ervoor is aangebroken.”j

42 Jezus zei tot hen: „Hebt GIJ

nooit in de Schriften gelezen:
’De steen die de bouwlieden heb-
ben verworpen,k is juist de hoofd-
hoeksteen geworden.l Vanwege
Jehovah is dit geschied, en het
is wonderbaarlĳk in onze ogen’?
43 Daarom zeg ik U: Het konink-
rĳk Gods zal van U worden weg-
genomen en aan een natie worden
gegeven die de vruchten daarvan
voortbrengt.m 44 Ook zal dege-
ne die op deze steen valt, verplet-
terd worden. Wat hem betreft op
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wie [de steen] valt, hĳ zal erdoor
verpulverd worden.”a

45 Toen nu de overpriesters en
de Farizee

¨
en zĳn illustraties had-

den gehoord, bemerkten zĳ dat hĳ
over hen sprak.b 46 Maar hoe-
wel zĳ een middel zochten om
hem te grĳpen, vreesden zĳ de
scharen, daar die hem voor een
profeet hielden.c

22 Opnieuw nam Jezus het
woord en sprak tot hen

door middel van illustraties en
zei:d 2 „Het koninkrĳk der he-
melen is gelĳk geworden aan een
mens, een koning, die een brui-
loftsfeeste gaf voor zĳn zoon.
3 En hĳ zond zĳn slaven uit om
de genodigden tot het bruilofts-
feest te roepen,f maar zĳ wilden
niet komen.g 4 Wederom zond
hĳ andere slavenuith en zei: ’Zegt
de genodigden: „Ziet! Ik heb mĳn
middagmaal bereid,i mĳn stieren
en gemeste beesten zĳn geslacht,
en alles is gereed. Komt naar het
bruiloftsfeest.” ’j 5 Maar onbe-
kommerd gingen zĳ weg, de een
naar zĳn eigen veld, de ander
naar zĳn zakelĳke bezigheden;k

6 de overigen echter grepen zĳn
slaven, behandelden hen onbe-
schaamd en doodden hen.l

7 Maar de koning ontstak in
toorn, en hĳ zond zĳn legers en
bracht die moordenaars om en
stak hun stad in brand.m 8 Toen
zei hĳ tot zĳn slaven: ’Het brui-
loftsfeest is wel gereed, maar
de genodigden waren het niet
waard.n 9 Gaat daarom naar de
wegen die uit de stad leiden en
nodigt wie GIJ ook maar vindt uit
tot het bruiloftsfeest.’o 10 En zo
gingen die slaven heen naar de
wegen en brachten allen die zĳ
vonden bĳeen, zowel slechten als
goeden;p en de zaal voor de huwe-
lĳksceremoni

¨
en werd gevuld met

hen die aan tafel aanlagen.q

11 Toen nu de koning binnen-
kwam om de gasten te inspecte-
ren, merkte hĳ daar een mens
op die geen bruiloftskleedr aan
had. 12 Derhalve zei hĳ tot
hem: ’Vriend, hoe zĳt gĳ hier bin-

nengekomen zonder een bruilofts-
kleed aan te hebben?’a Hĳ wist
niets te zeggen. 13 Vervolgens
zei de koning tot zĳn dienaren:
’Bindt hem aan handen en voe-
ten en werpt hem uit in de duis-
ternis buiten. Daar zal [hĳ] we-
nen en knarsetanden.’b

14 Want er zĳn velen uitge-
nodigd, maar weinigen uitverko-
ren.”c

15 Toen gingen de Farizee
¨
en

heen en beraadslaagden te za-
men hoe zĳ hem op grond van
zĳn woorden in de val konden la-
ten lopen.d 16 Daarom zonden
zĳ hun discipelen te zamen met
partĳgangers van Her _odes naar
hem toe,e die zeiden: „Leraar, wĳ
weten dat gĳ waarachtig zĳt en
de weg van God in waarheid on-
derwĳst, en gĳ stoort u aan nie-
mand, want gĳ ziet de uiterlĳ-
ke verschĳning der mensen niet
aan.f 17 Zeg ons daarom: Wat
dunkt u? Is het geoorloofd caesar
hoofdgeld te betalen of niet?”g

18 Daar Jezus echter hun godde-
loosheid kende, zei hĳ: „Waarom
stelt GIJ mĳ op de proef, huiche-
laars?h 19 Laat mĳ het geld-
stuk waarmee GIJ het hoofdgeld
betaalt, zien.” Zĳ brachten hem
een denarius. 20 En hĳ zei tot
hen: „Wiens beeld en opschrift
is dit?”i 21 Zĳ zeiden: „Van cae-
sar.” Toen zei hĳ tot hen: „Betaalt
caesar daarom terug wat van cae-
sar, maar God wat van God is.”j

22 Toen zĳ [dit] nu hoorden, ston-
den zĳ verwonderd, en zĳ verlie-
ten hem en gingen heen.k

23 Op die dag kwamen er Sad-
ducee

¨
en naar hem toe, die zeggen

dat er geen opstanding is, en zĳ
vroegen hem:l 24 „Leraar, M _o-
zes heeft gezegd: ’Indien een man
sterft en geen kinderen heeft,
moet zĳn broer zĳn vrouw ten hu-
welĳk nemen en nageslacht voor
zĳn broer verwekken.’m 25 Nu
waren er bĳ ons zeven broers; en
de eerste trouwde en overleed,
en aangezien hĳ geen nageslacht
had, liet hĳ zĳn vrouw na aan zĳn
broer.n 26 Zo ging het ook met
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de tweede en de derde, tot alle ze-
ven toe.a 27 Het laatst van al-
len stierf de vrouw. 28 Wie van
de zeven zal haar dientengevolge
in de opstanding tot vrouw krĳ-
gen? Want zĳ hebben haar allen
gehad.”b

29 Jezus gaf hun ten antwoord:
„GIJ vergist U, omdat GIJ noch de
Schriften noch de kracht Gods
kent;c 30 want in de opstanding
huwen de mannen niet noch wor-
den de vrouwen ten huwelĳk ge-
geven,d maar zĳ zĳn als engelen in
de hemel. 31 Wat de opstanding
der doden betreft, hebt GIJ niet
gelezen wat door God tot U werd
gesproken, toen hĳ zei:e 32 ’Ik
ben de God van _Abraham en de
God van _Isa

¨
ak en de God van J _a-

kob’?f Hĳ is niet de God van de
doden, maar van de levenden.”g

33 Toen de scharen [dit] hoorden,
stonden zĳ versteld van zĳn leer.h

34 Nadat de Farizee
¨
en hadden

gehoord dat hĳ de Sadducee
¨
en tot

zwĳgen had gebracht, kwamen zĳ
in

´
e

´
en groep bĳeen. 35 En een

van hen, die goed onderlegd was
in de Wet,i vroeg, om hem op de
proef te stellen: 36 „Leraar, wat
is het grootste gebod in de Wet?”j

37 Hĳ zei tot hem: „’Gĳ moet Je-
hovah, uw God, liefhebben met ge-
heel uw hart en met geheel uw
ziel en met geheel uw verstand.’k

38 Dit is het grootste en eerste
gebod. 39 Het tweede, hieraan
gelĳk, is dit: ’Gĳ moet uw naas-
te liefhebben als uzelf.’l 40 Aan
deze twee geboden hangt de gehe-
le Wet en de Profeten.”m

41 Terwĳl nu de Farizee
¨
en

bĳeen waren, vroeg Jezus hun:n

42 „Wat denkt GIJ omtrent de
Christus? Wiens zoon is hĳ?” Zĳ
zeiden tot hem: „Van D _avid.”o

43 Hĳ zei tot hen: „Hoe kan D _avid
hem dan onder inspiratiep ’Heer’
noemen, door te zeggen: 44 ’Je-
hovah heeft tot mĳn Heer ge-
zegd: „Zit aan mĳn rechterhand
totdat ik uw vĳanden onder uw
voeten stel” ’?q 45 Indien D _avid
hem daarom ’Heer’ noemt, hoe is
hĳ dan zĳn zoon?”r 46 En nie-

mand kon hem een woord ten ant-
woord geven, noch durfde iemand
hem van die dag af meer iets te
vragen.a

23 Toen sprak Jezus tot de
scharen en tot zĳn disci-

pelen,b en zei: 2 „De schriftge-
leerdenc en de Farizee

¨
en zĳn op

de stoel van M _ozesd gaan zitten.
3 Doet en onderhoudt daarom
alles wat zĳ U zeggen,e maar doet
niet naar hun daden,f want zĳ
zeggen het wel, maar volbren-
gen het niet. 4 Zĳ binden zwa-
re vrachten samen en leggen die
op de schouders der mensen,g

maar zelf willen zĳ ze met hun
vinger niet verroeren.h 5 Alle
werken die zĳ doen, doen zĳ om
door de mensen gezien te wor-
den,i want zĳ verbreden de doosjes
[met schriftplaatsen]j die zĳ als
beschermmiddel dragen, en ver-
groten de franjesk [van hun kle-
deren]. 6 Zĳ zĳn gesteld op de
voornaamste plaatsl bĳ de avond-
maaltĳden en de voorste zitplaat-
sen in de synagogenm 7 en de
begroetingenn op de marktplaat-
sen, en worden door de mensen
graag Rabbi genoemd.o 8 Maar
GIJ moet U geen Rabbi laten noe-
men, want

´
e

´
en is UW leraar,p

terwĳl GIJ allen broeders zĳt.
9 Noemt bovendien niemand op
aarde UW vader, want

´
e

´
en is UW

Vader,q de Hemelse. 10 Laat U

ook geen ’leiders’ noemen,r want
´
e

´
en is UW Leider, de Christus.

11 De grootste onderUmoet ech-
ter UW dienaar zĳn.s 12 Al wie
zichverhoogt, zal vernederdwor-
den,t en al wie zich vernedert, zal
verhoogd worden.u

13 Wee U, schriftgeleerden en
Farizee

¨
en, huichelaars!, omdat GIJ

het koninkrĳk der hemelen toe-
sluitv voor de mensen; want zelf
gaat GIJw er niet binnen, en de-
genen die op weg zĳn er binnen
te gaan, staat GIJ dit niet toe.
14 ——

15 Wee U, schriftgeleerden en
Farizee

¨
en, huichelaars!,x want GIJ
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doorkruist de zee en het droge
landom

´
e

´
en proseliet temaken, en

wanneer hĳ er een wordt, maakt
GIJ hem tot een voorwerp voor Ge-
h _enna, tweemaal zo erg als GIJ-

ZELF.

16 Wee U, blinde gidsen,a die
zegt: ’Als iemand bĳ de tem-
pel zweert, dat is niets; maar als
iemand bĳ het goud van de tem-
pel zweert, heeft hĳ een verplich-
ting op zich genomen.’b 17 Dwa-
zen en blinden! Wat toch is groter,
het goud of de tempel, die het
goud geheiligd heeft?c 18 En:
’Als iemand bĳ het altaar zweert,
dat is niets; maar als iemand
zweert bĳ de gave die daarop ligt,
heeft hĳ een verplichting op zich
genomen.’ 19 Blinden! Wat toch
is groter, de gave of het altaar,d

waardoor de gave wordt gehei-
ligd? 20 Wie daarom zweert bĳ
het altaar, zweert daarbĳ en bĳ
alles wat erop ligt; 21 en wie
zweert bĳ de tempel, zweert daar-
bĳ en bĳ hem die erin woont;e

22 en wie zweert bĳ de hemel,
zweert bĳ de troon van Godf en bĳ
hem die erop zit.

23 Wee U, schriftgeleerden en
Farizee

¨
en, huichelaars!, want GIJ

geeft tiendeng van de munt en
de dille en de komĳn, maar hebt
de gewichtiger zaken van de Wet,
namelĳk gerechtigheidh en barm-
hartigheidi en getrouwheid,j ver-
onachtzaamd. Deze dingen moest
men doen, en toch de andere niet
veronachtzamen. 24 Blinde gid-
sen,k die de mugl uitzeeft maar de
kameelm doorzwelgt!

25 Wee U, schriftgeleerden en
Farizee

¨
en, huichelaars!, want GIJ

reinigt de buitenkant van de be-
kern en van de schotel, maar van
binnen zĳn ze vol roofo en onma-
tigheid. 26 Blindep Farizee

¨
er,

reinig eerst de binnenkant van
de bekerq en van de schotel, op-
dat ook de buitenkant ervan rein
wordt.

27 Wee U, schriftgeleerden en
Farizee

¨
en, huichelaars!,r want GIJ

gelĳkt op witgekalktes graven, die

van buiten weliswaar mooi schĳ-
nen, maar van binnen vol doods-
beenderen en allerlei onreinheid
zĳn. 28 Zo schĳnt ook GIJ, van
buiten weliswaar, rechtvaardig
voor de mensen,a maar van bin-
nen zĳt GIJ vol huichelarĳ en wet-
teloosheid.

29 Wee U, schriftgeleerden en
Farizee

¨
en, huichelaars!,b want GIJ

bouwt de graven der profeten
en versiert de herinneringsgra-
ven der rechtvaardigen,c 30 en
GIJ zegt: ’Indien wĳ in de da-
gen van onze voorvaders leefden,
zouden wĳ met hen geen deel
hebben aan het bloed der profe-
ten.’d 31 Daaromgetuigt GIJ te-
gen UZELF dat GIJ zonen zĳt van
hen die de profeten hebben ver-
moord.e 32 Welnu dan, maakt
de maat van UW voorvaders vol.f

33 Slangen, addergebroed,g hoe
zult GIJ het oordeel van Geh _en-
na ontvlieden?h 34 Ziet, daar-
om zendi ik profeten en wĳze
mannen en openbare onderwĳ-
zers tot U.j Sommigen van hen
zult GIJ dodenk en aan een paal
hangen, en sommigen van hen
zult GIJ in UW synagogen gese-
lenl en van stad tot stad ver-
volgen, 35 opdat over U komt
al het rechtvaardige bloed dat
op aarde is vergoten,m vanaf het
bloed van de rechtvaardigen _Abelo

tot het bloed van Zachar _ia, de
zoon van Ber _echja, die GIJ ver-
moord hebt tussen het heiligdom
en het altaar.p 36 Voorwaar, ik
zeg U: Al deze dingen zullen ko-
men over dit geslacht.q

37 Jer _uzalem, Jer _uzalem, dat de
profeten doodtr en de tot u uitge-
zondenens stenigtt — hoe dikwĳls
heb ik uw kinderen willen verga-
deren, zoals een hen haar kuikens
onder haar vleugels vergadert!u

Maar GIJ hebt het niet gewild.v

38 Ziet! UW huisw wordt U verla-
ten achtergelaten.x 39 Want ik
zeg U: Van nu af zult GIJ mĳ geens-
zins meer zien, totdat GIJ zegt: ’Ge-
zegend is hĳ die komt in Jehovah’s
naam!’ ”y
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24 Terwĳl Jezus nu wegging
en de tempel verliet, kwa-

men zĳn discipelen echter naar
hem toe om hem de gebouwen
van de tempel te tonen.a 2 Hĳ
gaf hun ten antwoord: „Ziet GIJ

al deze dingen niet? Voorwaar,
ik zeg U: Hier zal geenszins een
steen op de andere worden gela-
ten die niet afgebroken zal wor-
den.”b

3 Toen hĳ op de Olĳfberg zat,
kwamen de discipelen naar hem
toe, terwĳl er verder niemand bĳ
was, en zeiden: „Zeg ons: Wan-
neer zullen deze dingen zĳn, en
wat zal het teken zĳn van uw te-
genwoordigheidc en van het be-
sluit van het samenstel van din-
gen?”d

4 En Jezus gaf hun ten ant-
woord: „Past op dat niemand U

misleidt;e 5 want velen zullen
komen op basis van mĳn naam en
zeggen: ’Ik ben de Christus’, en
zĳ zullen velen misleiden.f 6 GIJ

zult horen van oorlogen en berich-
ten van oorlogen; ziet toe dat GIJ

niet wordt verschrikt. Want deze
dingen moeten geschieden, maar
het einde is er nog niet.g

7 Want natie zal tegen natie op-
staanh en koninkrĳk tegen ko-
ninkrĳk,i en er zullen in de ene
plaats na de andere voedseltekor-
tenj en aardbevingenk zĳn. 8 Al
deze dingen zĳn een begin van
wee

¨
en der benauwdheid.

9 Dan zal men U overleveren
aan verdrukkingl enUdoden,m en
GIJ zult ter wille van mĳn naamn

voorwerpen van haato zĳn voor
alle nati

¨
en. 10 Dan zullen ook

velen tot struikelen worden ge-
brachtp en elkaar verraden en el-
kaar haten.q 11 En vele valse
profetenr zullen opstaan en velen
misleiden;s 12 en wegens het
toenemen der wetteloosheidt zal
de liefde van de meesten verkoe-
len.u 13 Maar wie tot het einde
heeft volhard,v die zal gered wor-
den.w 14 En dit goede nieuwsx

van het koninkrĳky zal op de ge-
hele bewoonde aarde worden ge-

predikt tot een getuigenis voor
alle nati

¨
en,a en dan zal het eindeb

komen.

15 Wanneer GIJ daarom het
walgelĳke dingc dat verwoesting
veroorzaakt, waarover door be-
middeling van de profeet D _ani

¨
el

gesproken is, in een heilige plaats
ziet staand (de lezer gebruike on-
derscheidingsvermogen), 16 la-
ten dan zĳ die in Jud _ea zĳn, naar
de bergen vluchten.e 17 Laat de
man die zich op het dak bevindt,
niet naar beneden komen om de
goederen uit zĳn huis te halen;
18 en laat de man die op het
veld is, niet naar huis terugkeren
om zĳn bovenkleed op te halen.
19 Wee de zwangere vrouwen en
hen die een klein kind zogen in
die dagen!f 20 Blĳft bidden dat
UW vlucht niet in de wintertĳd
geschiedt, noch op de sabbatdag;
21 want er zal dan een grote ver-
drukkingg zĳn zoals er sedert het
begin der wereld tot nu toe niet is
voorgekomen,h neen, en ook niet
meer zal voorkomen. 22 Indien
die dagen trouwens niet werden
verkort, zou geenvlees worden ge-
red; maar ter wille van de uitver-
koreneni zullen die dagen worden
verkort.j

23 Wanneer dan iemand tot
U zegt: ’Ziet! Hier is de Chris-
tus’,k of: ’Daar!’, gelooft het niet.l

24 Want er zullen valse christus-
senm en valse profetenn opstaan,
die grote tekeneno en wonde-
ren zullen doen ten einde, in-
dien mogelĳk, zelfs de uitver-
korenen te misleiden.p 25 Ziet!
Ik heb U van tevoren gewaar-
schuwd.q 26 Als men daarom
tot U zegt: ’Ziet! Hĳ is in de wil-
dernis’, gaat niet uit; ’Ziet! Hĳ
is in de binnenkamers’, gelooft
het niet.r 27 Want evenals de
bliksems komt uit oostelĳke stre-
ken en schĳnt tot westelĳke stre-
ken, zo zal de tegenwoordigheid
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van de Zoon des mensen zĳn.a

28 Waar maar ook het dode li-
chaam is, daar zullen de aren-
denb vergaderd worden.c

29 Onmiddellĳk na de verdruk-
king van die dagen zal de zon
worden verduisterd,d en de maane

zal haar licht niet geven, en de
sterren zullen van de hemel val-
len, en de krachten der hemelen
zullen worden geschokt.f 30 En
dan zal het teken van de Zoon
des menseng in de hemel verschĳ-
nen, en dan zullen alle stammen
der aarde zich inweeklacht slaan,h

en zĳ zullen de Zoon des mensen
op de wolken des hemels zien ko-
men met kracht en grote heerlĳk-
heid.i 31 En hĳ zal zĳn engelen
uitzenden met een luid trompet-
geschal,j en zĳ zullen zĳn uitver-
korenen bĳeenvergaderenk van de
vier windstreken,l van het ene uit-
einde der hemelen tot het andere
uiteinde daarvan.

32 Leert nu van de vĳgenboom
als illustratie het volgende: Zo-
dra zĳn jonge tak zacht wordt
en in het blad schiet, weet GIJ

dat de zomer nabĳ is.m 33 Zo
ook GIJ, wanneer GIJ al deze din-
gen ziet, weet dan dat hĳ nabĳ
is, voor de deur.n 34 Voorwaar,
ik zeg U dat dit geslachto geens-
zins zal voorbĳgaan voordat al
deze dingen geschieden. 35 He-
mel en aarde zullen voorbĳgaan,p

maar mĳn woorden zullen geens-
zins voorbĳgaan.q

36 Van die dag en dat uurr weet
niemand iets af, noch de engelen
der hemelen noch de Zoon, dan de
Vader alleen.s 37 Want net zoals
de dagen van N _oacht waren, zo zal
de tegenwoordigheid van de Zoon
des mensen zĳn.u 38 Want zoals
zĳ in die dagen v

´
o

´
or de vloed wa-

ren, zĳ aten en zĳ dronken, man-
nen huwden en vrouwen werden
ten huwelĳk gegeven, tot op de
dag waarop N _oachv de ark binnen-
ging,w 39 en zĳ sloegen er geen
acht op totdat de vloed kwam en
hen allen wegvaagde,x zo zal de te-
genwoordigheid van de Zoon des

mensen zĳn. 40 Dan zullen er
twee mannen op het veld zĳn: de
een zal meegenomen en de ander
achtergelaten worden; 41 twee
vrouwen zullen aan de handmolen
malen:a de een zal meegenomen
en de ander achtergelaten wor-
den.b 42 Waakt daarom voort-
durend, want GIJ weet niet op
welke dag UW Heer komt.c

43 Maar weet
´
e

´
en ding, dat in-

dien de heer des huizes had ge-
weten in welke nachtwake de dief
zou komen,d hĳ wakker zou zĳn
gebleven en niet in zĳn huis zou
hebben laten inbreken. 44 Toont
ook GIJ U daarom gereed,e want de
Zoon des mensen komt op een uur
waarvan GIJ het niet hebt gedacht.

45 Wie is werkelĳk de getrouwe
en beleidvolle slaaf,f die door zĳn
meester over diens huisknech-
ten is aangesteld om hun te rech-
ter tĳd hun voedsel te geven?g

46 Gelukkigh is die slaaf wan-
neer zĳn meester hem bĳ zĳn
aankomst daarmee bezig vindt!
47 Voorwaar, ik zeg U: Hĳ zal
hem aanstellen over al zĳn bezit-
tingen.i

48 Maar indien die boze slaaf
ooit in zĳn hartj zou zeggen: ’Mĳn
meester blĳft uit’,k 49 en zĳn
medeslaven zou beginnen te slaan
en met de verstokte dronkaards
zou eten en drinken, 50 dan zal
de meester van die slaaf komen
op een dag waarop hĳ het niet
verwacht en op een uurl dat hĳ
niet weet, 51 en hĳ zal hem met
de grootste strengheid straffenm

en hem zĳn deel met de huiche-
laars toewĳzen. Daar zal [hĳ] we-
nen en knarsetanden.n

25 Dan zal het koninkrĳk der
hemelen gelĳk worden aan

tien maagden die hun lampeno

namen en de bruidegomp tege-
moet gingen. 2 Vĳf van hen wa-
ren dwaasq en vĳf waren beleid-
vol.r 3 Want de dwaze namen
wel hun lampen mee, maar geen
olie, 4 terwĳl de beleidvolle met
hun lampen tevens olie in hun
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vaten meenamen. 5 Toen nu de
bruidegom uitbleef, dommelden
zĳ allen in en vielen in slaap.a

6 Maarmidden in de nacht weer-
klonk een roep:b ’Daar is de brui-
degom! Gaat uit hem tegemoet.’
7 Toen stonden al die maagden
op en maakten hun lampenc in
orde. 8 De dwaze zeiden tot de
beleidvolle: ’Geeft ons wat van
UW olie,d want onze lampen gaan
bĳnauit.’ 9 Debeleidvollee ant-
woordden en zeiden: ’Misschien
is er net niet genoeg voor ons en
U. Gaat in plaats daarvan naar
hen die ze verkopen en koopt voor
UZELF.’ 10 Terwĳl zĳ nu heen-
gingen om te kopen, kwam de
bruidegom, en de maagden die ge-
reed waren, gingen met hem naar
binnen naar het bruiloftsfeest;f en
de deur werd gesloten. 11 Later
kwamen ook de overige maagden
en zeiden: ’Heer, heer, doe ons
open!’g 12 Hĳ gaf ten antwoord:
’Voorwaar, ik zeg U: Ik kenUniet.’h

13 Waakt daarom voortdurend,i

want GIJ weet noch de dag noch
het uur.j

14 Want het is zoals met een
mensk die toen hĳ op het punt
stond naar het buitenland te rei-
zen,l zĳn slaven bĳ zich riep en
zĳn bezittingen aan hen toever-
trouwde.m 15 En hĳ gaf aan de
een vĳf talenten, aan een ander
twee, aan weer een ander

´
e

´
en, een

ieder naar zĳn eigen bekwaam-
heid,n en hĳ ging naar het bui-
tenland. 16 Degene die de vĳf
talenten had ontvangen, ging on-
middellĳk heen en deed er zaken
mee en verwierf er nog vĳf bĳ.o

17 Zo verwierf ook degene die
de twee had ontvangen, er nog
twee bĳ. 18 Maar degene die er
slechts

´
e

´
en had ontvangen, ging

heen en groef in de grond en ver-
borg het zilvergeld van zĳn mees-
ter.

19 Na een lange tĳdp kwam de
meester van die slaven en hield
afrekening met hen.q 20 Die de
vĳf talenten hadontvangen, trad
derhalve naar voren en bracht

vĳf extra talenten, terwĳl hĳ zei:
’Meester, gĳ hebt mĳ vĳf talen-
ten toevertrouwd; zie, ik heb er
nog vĳf talenten bĳ verworven.’a

21 Zĳn meester zei tot hem: ’Wel
gedaan, goede en getrouwe slaaf!b

Gĳ zĳt over weinig dingen ge-
trouwc geweest. Ik zal u over
veel dingen aanstellen.d Ga de
vreugdee van uw meester binnen.’
22 Vervolgens trad degene die de
twee talenten hadontvangen naar
voren en zei: ’Meester, gĳ hebt mĳ
twee talenten toevertrouwd; zie,
ik heb er nog twee talenten bĳ
verworven.’f 23 Zĳn meester zei
tot hem: ’Wel gedaan, goede en ge-
trouwe slaaf! Gĳ zĳt over weinig
dingen getrouw geweest. Ik zal u
over veel dingen aanstellen.g Ga
de vreugdeh van uw meester bin-
nen.’

24 Ten slotte trad degene die
het ene talent hadontvangennaar
voreni en zei: ’Meester, ik wist dat
gĳ een veeleisend mens zĳt, die
oogst waar gĳ niet hebt gezaaid
en inzamelt waar gĳ niet hebt
gewand. 25 Daarom werd ik be-
vreesdj en ben ik uw talent in
de grond gaan verbergen. Hier
hebt gĳ het uwe.’ 26 Zĳn mees-
ter gaf hem ten antwoord: ’Slech-
te en trage slaaf, gĳ wist im-
mers dat ik oogstte waar ik niet
heb gezaaid en inzamelde waar ik
niet heb gewand? 27 Welnu, dan
hadt gĳ mĳn zilvergeld bĳ de ban-
kiers moeten deponeren, zodat ik
bĳ mĳn aankomst het mĳne met
rente zou hebben ontvangen.k

28 Neemt hem daarom het ta-
lent af en geeft het aan hem die
de tien talenten heeft.l 29 Want
aan een ieder die heeft, zal meer
worden gegeven en hĳ zal over-
vloed hebben; maar wie niet
heeft, hem zal zelfs wat hĳ heeft,
nog ontnomen worden.m 30 En
werpt de onnutte slaaf in de duis-
ternis buiten. Daar zal [hĳ] we-
nen en knarsetanden.’n

31 Wanneer de Zoon des men-
seno gekomen zal zĳn in zĳn
heerlĳkheid, en alle engelen met
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hem,a dan zal hĳ op zĳn glorierĳ-
ke troon plaats nemen.b 32 En
alle nati

¨
en zullen v

´
o

´
or hem ver-

gaderd worden,c en hĳ zal de men-
sen van elkaar scheiden,d zoals
een herder de schapen van de bok-
ken scheidt. 33 En de schapen
zal hĳ aan zĳn rechterhande zet-
ten, maar de bokken aan zĳn lin-
kerhand.f

34 Dan zal de koning tot die aan
zĳn rechterhand zeggen: ’Komt,
GIJ op wie de zegen van mĳn Va-
der rust,g be

¨
erfth het koninkrĳki

dat sedert de grondlegging der we-
reldj voor U is bereid. 35 Want
ik werd hongerig en GIJ hebt mĳ
iets te eten gegeven;k ik werd dor-
stig en GIJ hebt mĳ iets te drin-
ken gegeven. Ik was een vreemde
en GIJ hebt mĳ gastvrĳ ontvan-
gen;l 36 naakt,m en GIJ hebt mĳ
gekleed. Ik werd ziek en GIJ hebt
mĳ verzorgd. Ik was in de gevan-
genisn en GIJ zĳt tot mĳ gekomen.’
37 Dan zullen de rechtvaardi-
gen hem antwoorden en zeggen:
’Heer, wanneer hebbenwĳ u hon-
gerig gezien en u gevoed, of dor-
stigo en u iets te drinken gege-
ven?p 38 Wanneer hebben wĳ u
als vreemde gezien en u gastvrĳ
ontvangen, of naakt en u gekleed?
39 Wanneer hebben wĳ u ziek of
in de gevangenis gezien en zĳn
naar u toe gegaan?’ 40 En de
koningq zal hun ten antwoord ge-
ven: ’Voorwaar, ik zeg U: Voor zo-
ver GIJ het voor een van de ge-
ringstenr van deze broederss van
mĳ hebt gedaan, hebt GIJ het voor
mĳ gedaan.’t

41 Maar tot die aan zĳn lin-
kerhand zal hĳ dan zeggen: ’Gaat
weg van mĳ,u GIJ die zĳt ver-
vloekt, in het eeuwige vuurv dat
voor de Duivel en zĳn engelenw

is bereid. 42 Want ik werd hon-
gerig, maar GIJ hebt mĳ niets te
eten gegeven,x en ik werd dor-
stig,y maar GIJ hebt mĳ niets te
drinken gegeven. 43 Ik was een
vreemde, maar GIJ hebt mĳ niet
gastvrĳ ontvangen; naakt, maar
GIJ hebt mĳ niet gekleed;z ziek en
in de gevangenis,a maar GIJ hebt
mĳ niet verzorgd.’ 44 Dan zul-

len ook zĳ antwoorden en zeggen:
’Heer, wanneer hebben wĳ u hon-
gerig of dorstig of als vreemde of
naakt of ziek of in de gevangenis
gezien en hebben u niet gediend?’
45 Dan zal hĳ hun antwoorden
en zeggen: ’Voorwaar, ik zeg U:
Voor zover GIJ het niet voor een
van deze geringstena hebt gedaan,
hebt GIJ het niet voor mĳb ge-
daan.’c 46 En dezen zullen heen-
gaan in de eeuwige afsnĳding,d

maar de rechtvaardigen in het
eeuwige leven.”e

26 Toen Jezus nu al deze woor-
den had ge

¨
eindigd, zei hĳ

tot zĳn discipelen: 2 „GIJ weet
dat over twee dagen het Pascha
plaatsvindt,f en de Zoon des men-
sen moet overgeleverd worden om
aan een paal te worden gehan-
gen.”g

3 Toen kwamen de overpries-
ters en de oudere mannen van
het volk bĳeen op de binnenplaats
van de hogepriester, die K _ajafash

heette, 4 en beraadslaagdeni te
zamen om Jezus door een listig
plan te grĳpen en hem te doden.
5 Zĳ bleven echter zeggen: „Niet
op het feest, opdat er geen op-
schudding onder het volk ont-
staat.”j

6 Terwĳl Jezus zich te Beth _a-
ni

¨
ek in het huis van S _imon de me-

laatsel bevond, 7 kwam er een
vrouw naar hem toe met een al-
basten [flacon] vol kostbare, wel-
riekende olie,m en zĳ goot die
vervolgens uit over zĳn hoofd ter-
wĳl hĳ aan tafel aanlag. 8 Toen
de discipelen dit zagen, werden zĳ
verontwaardigd en zeiden: „Waar-
om die verkwisting?n 9 Want
dit had duur verkocht en aan
de armeno gegeven kunnen wor-
den.” 10 Jezus bemerkte ditp

en zei tot hen: „Waarom tracht
GIJ de vrouw lastig te vallen?
Want zĳ heeft een voortreffe-
lĳke daad jegens mĳ verricht.q

11 Want de armenr hebt GIJ altĳd
bĳ U, maar mĳ zult GIJ niet altĳd
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hebben.a 12 Toen deze vrouw
namelĳk deze welriekende olie
overmĳn lichaamuitgoot, deed zĳ
dit als voorbereiding met het oog
op mĳn begrafenis.b 13 Voor-
waar, ik zeg U: Overal waar dit
goede nieuws in de gehele wereld
wordt gepredikt, zal tevens ter ge-
dachtenis aan deze vrouw worden
verteld wat zĳ heeft gedaan.”c

14 Hierop ging
´
e

´
en van de

twaalf, degene die J _udas Isk _ariotd

werd genoemd, naar de overpries-
ters 15 en zei: „Wat zult GIJ mĳ
geven als ik hem aan U verraad?”e

Zĳ zegden hem dertig zilverstuk-
kenf toe. 16 Van toen af bleef
hĳ daarom een goede gelegenheid
zoeken om hem te verraden.g

17 Op de eerste dag der onge-
zuurde brodenh kwamen de disci-
pelen naar Jezus toe en zeiden:
„Waar wilt gĳ dat wĳ de toebe-
reidselen maken zodat gĳ het
Pascha kunt eten?”i 18 Hĳ zei:
„Gaat de stad in naar Die-en-diej

en zegt tot hem: De Leraar zegt:
’Mĳn bestemde tĳd is nabĳ; in
uw huis zal ik met mĳn discipe-
len het Paschavieren.’ ”k 19 En
de discipelen deden zoals Jezus
hun had bevolen en maakten al-
les voor het Pascha gereed.l

20 Toen het nu avondm was ge-
worden, lag hĳ met de twaalf dis-
cipelen aan tafel aan.n 21 Ter-
wĳl zĳ aten, zei hĳ: „Voorwaar, ik
zeg U: Een van U zal mĳ verra-
den.”o 22 Daar zĳ hierover zeer
bedroefd waren, begon de een na
de ander tot hemte zeggen: „Heer,
ik ben het toch niet?”p 23 Hĳ
gaf ten antwoord: „Hĳ die met
mĳ zĳn hand in de schaal doopt,
is degene die mĳ zal verraden.q

24 DeZoon des mensen gaat wel-
iswaar heen, zoals er over hem
staat geschreven,r maar wees de
mens door bemiddeling van wie
de Zoon des mensen wordt verra-
den!t Het zou voor die mens beter
zĳn geweest als hĳ niet geboren
was.” 25 Als antwoord zei J _u-
das, die op het punt stond hem te
verraden: „Ik ben het toch niet,
Rabbi?” Hĳ zei tot hem: „Gĳzelf
hebt [het] gezegd.”

26 Terwĳl zĳ verder aten, nam
Jezus een brood,a en na de zegen
te hebben uitgesproken, brak hĳ
hetb en gaf het aan de discipelen
en zei: „Neemt, eet. Dit betekent
mĳn lichaam.”c 27 Ook nam hĳ
een beker,d en na een dankgebed
te hebbenuitgesproken, gaf hĳ die
aan hen, terwĳl hĳ zei: „Drinkt
allen hieruit;e 28 want dit bete-
kentf mĳn ’bloedg van het ver-
bond’,h dat ten behoeve van velen
vergoten zal wordeni tot verge-
ving van zonden.j 29 Maar ik
zeg U: Van nu af zal ik geenszins
meer iets van dit product van
de wĳnstok drinken tot op die
dag waarop ik het met U nieuw
zal drinken in het koninkrĳk van
mĳnVader.”k 30 Ten slotte gin-
gen zĳ, na het zingen van lofzan-
gen,l naar buiten naar de Olĳf-
berg.m

31 Toen zei Jezus tot hen:
„In deze nacht zult GIJ allen in
verband met mĳ tot struikelen
worden gebracht, want er staat
geschreven: ’Ik zal de herder
slaan, en de schapen van de kud-
de zullen verstrooid worden.’n

32 Maar nadat ik zal zĳn opge-
wekt, zal ik U voorgaan naar Ga-
lil _ea.”o 33 P _etrus gaf hem ech-
ter ten antwoord: „Ookal worden
alle anderen in verband met u tot
struikelen gebracht, ik zal nim-
mer tot struikelen worden ge-
bracht!”p 34 Jezus zei tot hem:
„Voorwaar, ik zeg u: Nog deze
nacht, voordat een haan kraait,
zult gĳ mĳ driemaal verlooche-
nen.”q 35 P _etrus zei tot hem:
„Zelfs al moest ik met u sterven,
ik zal u geenszins verloochenen.”
Hetzelfde zeiden ook alle andere
discipelen.r

36 Toen kwam Jezus met hen
bĳ de pleks die Geths _eman

´
e

heette, en hĳ zei tot de disci-
pelen: „Gaat hier zitten, terwĳl
ik ginds ga bidden.”t 37 En ter-
wĳl hĳ P _etrus en de twee zonenu

van Zebed _e
¨
us meenam, begon
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hĳ bedroefd en zeer verontrust
te worden.a 38 Toen zei hĳ tot
hen: „Mĳn ziel is diepbedroefd,
ja, tot de dood toe.b Blĳft hier en
waakt met mĳ.”c 39 En nadat
hĳ een eindje verder was gegaan,
viel hĳ op zĳn aangezicht, ter-
wĳl hĳ badd en zei: „Mĳn Vader,
indien het mogelĳk is, laat deze
bekere aan mĳ voorbĳgaan. Doch
niet zoals ik wil,f maar zoals gĳ
wilt.”g

40 En hĳ kwam bĳ de disci-
pelen en vond hen slapend, en
hĳ zei tot P _etrus: „Hebt gĳlie-
den nog niet

´
e

´
en uur met mĳ

kunnen waken?h 41 Waakti en
bidtj voortdurend, opdat GIJ niet
in verzoeking komt.k De geest
is natuurlĳk bereidwillig, maar
het vlees is zwak.”l 42 Weder-
om ging hĳ heen, voor de twee-
de maal,m en bad, terwĳl hĳ zei:
„Mĳn Vader, indien het niet mo-
gelĳk is dat deze voorbĳgaat ten-
zĳ ik hem drink, uw wil geschie-
de.”n 43 En hĳ kwam wederom
en vond hen slapend, want hun
ogen waren zwaar.o 44 Hĳ ver-
liet hen derhalve en ging nog-
maals heen en bad voor de derde
maal,p terwĳl hĳ wederom hetzelf-
de woord zei. 45 Daarna kwam
hĳ bĳ de discipelen en zei tot hen:
„Op een tĳd als deze slaapt GIJ

en neemt GIJ rust! Ziet! Het uur
is nabĳ gekomen waarop de Zoon
des mensen door verraad in de
handen van zondaars wordt over-
geleverd.q 46 Staat op, laten wĳ
gaan. Ziet! Mĳn verrader is nabĳ
gekomen.”r 47 Enterwĳl hĳ nog
sprak, zie! daar kwam J _udas,s

´
e

´
en

van de twaalf, enmet hemeen gro-
te schare met zwaardent en knup-
pels, gestuurd door de overpries-
ters en oudere mannen van het
volk.u

48 Zĳn verrader nu had hun
een teken gegeven door te zeg-
gen: „Degene die ik kus, die is
het; neemt hem in hechtenis.”v

49 En recht op Jezus afgaand, zei
hĳ: „Goedendag, Rabbi!”,w en kus-
tex hem zeer teder. 50 Maar Je-
zusy zei tot hem: „Vriend, met

welk doel zĳt gĳ hier?” Toen
kwamen zĳ naar voren en sloe-
gen de hand aan Jezus en namen
hem in hechtenis.a 51 Maar zie!
een van degenen die bĳ Jezus
waren, strekte zĳn hand uit en
trok zĳn zwaard en sloeg de slaaf
van de hogepriester en hieuw
hem het oor af.b 52 Toen zei Je-
zus tot hem: „Steek uw zwaard
weer op zĳn plaats,c want allen
die naar het zwaard grĳpen, zul-
len door het zwaard vergaan.d

53 Of denkt gĳ dat ik geen be-
roep op mĳn Vader kan doen om
mĳ op dit ogenblik meer dan
twaalf legioenen engelen ter be-
schikking te stellen?e 54 Hoe
zouden in dat geval de Schrif-
ten worden vervuld, dat het al-
dus moet geschieden?” 55 In
dat uur zei Jezus tot de scha-
ren: „Zĳt GIJ met zwaarden en
knuppels als tegen een rover
uitgetrokken, om mĳ gevangen
te nemen?f Dag aan dag zat ik
in de tempelg te onderwĳzen, en
toch hebt GIJ mĳ niet in hech-
tenis genomen. 56 Maar dit al-
les is geschied opdat de geschrif-
ten van de profeten in vervulling
zouden gaan.”h Toen lieten alle
discipelen hem in de steek en
vluchtten.i

57 Zĳ die Jezus in hechtenis
namen, voerden hem weg naar
de hogepriester K _ajafas,j waar
de schriftgeleerden en de oude-
re mannen vergaderd waren.k

58 Maar P _etrus bleef hemop een
flinke afstand volgen tot aan de
binnenplaatsl van de hogepries-
ter, en nadat hĳ naar binnen was
gegaan, zat hĳ daar bĳ de huisbe-
dienden om de afloop te zien.m

59 Ondertussen zochten de
overpriesters en het hele S _an-
hedrin naar een vals getuigenis
tegen Jezus om hem ter dood te
kunnen brengen,n 60 maar zĳ
vonden er geen, ofschoon er vele
valse getuigen optraden.o Nader-
hand traden er twee op, 61 die
zeiden: „Deze man heeft gezegd:
’Ik kan de tempel van God afbre-
ken en in drie dagen opbouwen.’ ”p
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62 Toen stond de hogepriester op
en zei tot hem: „Hebt gĳ geen ant-
woord? Wat getuigen dezen tegen
u?”a 63 Maar Jezus bleef zwĳ-
gen.b Daarom zei de hogepriester
tot hem: „Ik stel u onder ede bĳ
de levende God,c ons te zeggen of
gĳ de Christus,d de Zoon van God,
zĳt!” 64 Jezus zeie tot hem: „Gĳ-
zelf hebt [het] gezegd.f Maar ik
zeg ulieden: Van nu afg zult GIJ

de Zoon des mensenh zien zitten
aan de rechterhandi der kracht en
[hem] zien komen op de wolken
des hemels.”j 65 Toen scheurde
de hogepriester zĳn bovenklede-
ren en zei: „Hĳ heeft gelasterd!k

Waartoe hebben wĳ nog getui-
gen nodig?l Ziet! Nu hebt GIJ

de lastering gehoord.m 66 Wat
is UW mening?” Zĳ gaven ten ant-
woord: „Hĳ verdient de dood.”n

67 Daarop spuwden zĳ hem in
het gezichto en gaven hem vuist-
slagen.p Anderen sloegen hem in
het gezichtq 68 en zeiden: „Pro-
feteer ons, Christus:r Wie is het
die u geslagen heeft?”s

69 P _etrus nu zat buiten op de
binnenplaats; en er kwam een
dienstmeisje naar hem toe, dat
zei: „Gĳ waart ook bĳ Jezus de
Galilee

¨
er!”t 70 Maar hĳ ont-

kende het ten aanhoren van hen
allen en zei: „Ik weet niet waar
gĳ het over hebt.” 71 Nadat hĳ
naar buiten was gegaan naar het
poorthuis, merkte een ander meis-
je hem op en zei tot de daar aan-
wezigen: „Deze man was bĳ Jezus
de Nazarener.”u 72 En hĳ ont-
kende het opnieuw, met een eed:
„Ik ken de mens niet!”v 73 Even
daarna kwamen de omstanders
dichterbĳ en zeiden tot P _etrus:
„Zeker, gĳ zĳt ook een van hen;
trouwens, uw dialect verraadt
u.”w 74 Toen begon hĳ te vloe-
ken en te zweren: „Ik ken de mens
niet!” En onmiddellĳk kraaide een
haan.x 75 En P _etrus herinnerde
zich het woord dat Jezus had ge-
sproken, namelĳk: „Voordat een
haan kraait, zult gĳ mĳ driemaal
verloochenen.”y En hĳ ging naar
buiten en weende bitter.z

27 Toen het ochtend was ge-
worden, hielden alle over-

priesters en de oudere mannen
vanhet volk raad tegen Jezus om
hemter dood te brengen.a 2 En
na hem te hebben geboeid, voer-
den zĳ hem weg en leverden hem
over aan de stadhouder Pil _atus.b

3 Toen nu J _udas, die hem had
verraden, zag dat hĳ veroordeeld
was, kreeg hĳ wroeging en bracht
de dertigc zilverstukken bĳ de
overpriesters en oudere mannen
terug 4 en zei: „Ik heb gezon-
digd toen ik rechtvaardig bloedd

verried.” Zĳ zeiden: „Wat gaat
ons dat aan? Dat is uw zaak!”e

5 Toen gooide hĳ de zilverstuk-
ken in de tempel en trok zich te-
rug, en hĳ ging heen en hing zich
op.f 6 De overpriesters echter
namende zilverstukken en zeiden:
„Het is niet geoorloofd ze in de
heilige schatkist te werpen, want
het is een bloedprĳs.” 7 Na met
elkaar raad te hebben gehouden,
kochten zĳ er het veld van de pot-
tenbakkermee om daar vreemden
te begraven. 8 Daarom wordt
dat veld tot op de dag vanvandaag
„Bloedveld”g genoemd. 9 Toen
werdvervuld hetgeen door bemid-
deling van de profeet Jerem _ia was
gesproken, die zei: „En zĳ namen
de dertig zilverstukken,h de prĳs
van de man voor wie een prĳs
werd vastgesteld, degene voor
wie enkelen van de zonen van _Is-
ra

¨
el een prĳs hadden vastgesteld,

10 en gaven die voor het veld van
de pottenbakker,i zoals Jehovah
mĳ geboden had.”

11 Jezus stond nu voor de stad-
houder, en de stadhouder stelde
hem de vraag: „Zĳt gĳ de koning
der joden?”j Jezus antwoordde:
„Gĳzelf zegt [het].”k 12 Maar
toen hĳ door de overpriesters
en oudere mannen werd be-
schuldigd,l gaf hĳ geen enkel
antwoord.m 13 Toen zei Pil _atus
tot hem: „Hoort gĳ niet hoeveel
dingen zĳ tegen u getuigen?”n

l Mr 15:3; m Sp 11:12; Jes 53:7; Mt 26:63; Jo 19:9;

n Mr 15:4.

HFDST. 26

a Mr 14:60

b Sp 11:12

Jes 53:7

Han 8:32

c 1Kon 22:16

d Mt16:16

Lu 22:67

Jo 10:24

e Mr 14:62

f Lu22:70

g Lu22:69

h Jo 1:51

i Ps 110:1

Da 7:14

Lu 22:69

j Da 7:13

Mr 14:62

Opb 1:7

k Mr 14:63

l Lu22:71

m Mr 14:64

n Le 24:16

Jo 19:7

o Jes 50:6

Mt 27:30

Mr 14:65

p Lu22:63

q Jes 53:3

Jo 19:3

r Lu23:39

s Mr 14:65

Lu 22:64

t Lu22:57

Jo 18:17

u Mr 14:67

Jo 18:25

v Lu22:58

w Re12:6

Lu 22:59

Jo 18:26

x Lu22:60

Jo 18:27

y Mt26:34

Mr 14:30

Jo 13:38

z Mr 14:72

Lu 22:62

�����������������������������

2ekolom

�����������������������������

HFDST. 27

a Ps 2:2

Mr 15:1

Lu 22:66

Jo 18:28

b Mt20:19

Lu 23:1

Jo 18:28

Han 3:13

c Mt26:15

Mr 14:11

d De19:10

2Kon 24:4

e Mt27:24

Heb 10:26

f 2Sa 17:23

Ps 55:23

Han 1:18

g Han 1:19

h Za 11:12

i Za 11:13

j Mr 15:2
Lu 23:3

Jo 18:33

k Mt26:64

1Ti 6:13

1249 Door Petrus verloochend. Voor Pilatus MATTHE
¨

US 26:62–27:13



14 Maar hĳ antwoordde hem niet,
met geen enkel woord, zodat de
stadhouder zich zeer verwon-
derde.a

15 Nu was het van feest tot
feest de gewoonte dat de stad-
houder voor de schare een ge-
vangene, degene die zĳ wilden,
vrĳliet.b 16 Juist op dat ogen-
blik hadden zĳ een beruchte ge-
vangene, die Bar _abbas heette.c

17 Toen zĳ daarom bĳeen wa-
ren, zei Pil _atus tot hen: „Wie wilt
GIJ dat ik U vrĳlaat, Bar _abbas
of Jezus, die Christus wordt ge-
noemd?”d 18 Hĳ wist namelĳk
dat zĳ hem uit afgunste hadden
overgeleverd.f 19 Terwĳl hĳ op
de rechterstoel gezeten was, liet
zĳn vrouw hem bovendien zeg-
gen: „Heb niets te maken met
die rechtvaardigeg man, want ik
heb heden in een droomh veel
om hem geleden.” 20 Maar de
overpriesters en de oudere man-
nen overreedden de scharen dat
zĳ om Bar _abbas zouden vragen,i

doch Jezus zouden laten ombren-
gen. 21 Nu nam de stadhouder
weer het woord en zei tot hen:
„Wie van de twee wilt GIJ dat ik U

vrĳlaat?” Zĳ zeiden: „Bar _abbas.”j

22 Pil _atus zei tot hen: „Wat zal
ik dan doen met Jezus, die Chris-
tus wordt genoemd?” Zĳ zeiden
allen: „Aan de paal met hem!”k

23 Hĳ zei: „Wat voor slechts heeft
hĳ dan gedaan?” Maar zĳ bleven
des te meer schreeuwen: „Aan de
paal met hem!”l

24 Toen Pil _atus zag dat het
niets hielp, maar dat er veeleer
een opschudding ontstond, nam
hĳ waterm en waste ten aanschou-
wen van de schare zĳn handen en
zei: „Ik ben onschuldig aan het
bloed van deze [man]. GIJ moet
er zelf maar zorg voor dragen.”
25 Daarop gaf het gehele volk
ten antwoord: „Zĳn bloed kome
over ons en over onze kinderen.”n

26 Toen liet hĳ hun Bar _abbas
vrĳ, maar Jezus liet hĳ zweepsla-
gen geveno en leverde hem over
om aan een paal gehangen te
worden.p

27 Toen namen de soldaten van
de stadhouder Jezus mee in het
paleis van de stadhouder en ver-
zamelden de hele troepenafdeling
om hem heen.a 28 En na hem
zĳn kleren uitgetrokken te heb-
ben, hingen zĳ hem een scharla-
ken mantel om,b 29 en zĳ vloch-
ten een kroon van doorns en
zetten die op zĳn hoofden [gaven
hem] een rietstok in zĳn rechter-
hand. Toen knielden zĳ voor hem
neer en dreven de spotc met hem,
terwĳl zĳ zeiden: „Goedendag,
gĳ koning der joden!”d 30 En zĳ
spuwdene op hem en namen de
rietstok en gingen hem ermee op
zĳn hoofd slaan. 31 Nadat zĳ de
spot met hem hadden gedreven,f

ontdeden zĳ hem ten slotte van de
mantel en deden hem zĳn boven-
klederen aan en voerden hem weg
om aan een paal gehangen te wor-
den.g

32 Toen zĳ naar buiten gingen,
troffen zĳ een ingeborene van Cy-
r _ene aan, S _imon genaamd.h Deze
presten zĳ om zĳn martelpaal op
te nemen. 33 En gekomen op
een plaats dieGolgothawordt ge-
noemd,i dat wil zeggen Schedel-
plaats, 34 gaven zĳ hem wĳn
vermengd met galj te drinken;
maar toen hĳ ervan had geproefd,
weigerde hĳ te drinken.k 35 Na-
dat zĳ hem aan een paal hadden
gehangen,l verdeelden zĳ zĳn bo-
venklederenm door het lot te wer-
pen,n 36 en daar neergezeten,
hielden zĳ de wacht bĳ hem.
37 Ook brachten zĳ boven zĳn
hoofd in geschrifte de tegen hem
ingebrachte beschuldiging aan:
„Dit is Jezus, de koning der jo-
den.”o

38 Toen werden er met hem
twee rovers aan palen gehangen,
´
e

´
en aan zĳn rechter- en

´
e

´
en aan

zĳn linkerzĳde.p 39 De voorbĳ-
gangers nu gingen schimpendq

over hem spreken, terwĳl zĳ hun
hoofd schuddenr 40 en zeiden:
„Gĳ daar, die de tempel zou af-
brekens en in drie dagen zou op-
bouwen, red uzelf! Indien gĳ een
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zoon van God zĳt, kom dan van
de martelpaal af!”a 41 Evenzo
gingen ook de overpriesters met
de schriftgeleerden en oudere
mannen de spot met hem drĳven
en zeiden:b 42 „Anderen heeft
hĳ gered, zichzelf kan hĳ niet red-
den! Hĳ is koningc van _Isra

¨
el; laat

hem nu van de martelpaal afko-
men, dan zullen wĳ in hem gelo-
ven.d 43 Hĳ heeft zĳn vertrou-
wen op God gesteld; laat Hĳ hem
nu verlossene indien Hĳ hem [heb-
ben] wil, want hĳ heeft gezegd: ’Ik
benGods Zoon.’ ”f 44 Zelfs de ro-
vers die samen met hem aan pa-
len waren gehangen, gingen hem
op dezelfde wĳze smaden.g

45 Vanaf het zesde uur viel er
een duisternish over het gehe-
le land, tot aan het negende uur
toe.i 46 Omstreeks het negende
uur riep Jezus met een luide stem
en zei: „Eli, Eli, lama sabachtha-
ni?”, dat wil zeggen: „Mĳn God,
mĳnGod, waaromhebt gĳ mĳ ver-
laten?”j 47 Toen sommigen van
hen die daar stonden, dit hoor-
den, zeiden zĳ voorts: „Deze man
roept El _ia.”k 48 En onmiddellĳk
snelde een van hen weg en nam
een spons en drenkte die met
zurel wĳn en stak ze op een riet-
stok en gaf hem toen te drinken.m

49 Maar de overigen van hen zei-
den: „Laat [hem] begaan! Laten
wĳ eens zien of El _ia hem komt
redden.”n [[Een andere man nam
een speer en doorstak zĳn zĳde,
en er kwam bloed en water uit.o]]
50 Nogmaals riep Jezus met een
luide stem en gaf de geest.p

51 En zie! het gordĳnq van het
heiligdom scheurde van boven tot
onder in twee

¨
en,r en de aarde beef-

de, en de rotsen spleten vaneen.s

52 En de herinneringsgravenwer-
den geopend en vele lichamen van
de heiligen die ontslapen waren,
werden opgericht 53 (en perso-
nen die nadat hĳ was opgewekt,
uit het midden der herinnerings-
graven vandaan kwamen, gingen
de heilige stadt binnen), en ze wer-
den voor vele mensen zichtbaar.

54 De legeroverste echter en zĳ
die met hem bĳ Jezus de wacht
hielden, werden bĳ het zien van de
aardbeving en al wat er gebeurde,
zeer bevreesd en zĳ zeiden: „Waar-
lĳk, dit was Gods Zoon.”a

55 Bovendien stonden daar vele
vrouwen, die Jezus vanuit Gali-
l _ea hadden vergezeld om hem te
dienen,b op een afstand toe te
kĳken;c 56 onder hen bevonden
zich Mar _ia Magdal _ena, ook Mar _ia,
de moeder van Jak _obus en J _oses,
en demoeder van de zonenvan Ze-
bed _e

¨
us.d

57 Laat in de middag nu kwam
er een rĳk man van Arimath _ea,
J _ozef genaamd, die zelf ook een
discipel van Jezus was gewor-
den.e 58 Deze ging naar Pil _a-
tus en vroeg om het lichaam van
Jezus.f Toen gebood Pil _atus dat
het [hem] gegeven zou worden.g

59 En J _ozef nam het lichaam,
wikkelde het in rein fĳn linnenh

60 en legde het in zĳn nieuwe
herinneringsgraf,i dat hĳ in de
rots had uitgehouwen. En nadat
hĳ een grote steen voor de deur-
opening van het herinnerings-
graf had gerold, ging hĳ heen.j

61 Mar _ia Magdal _ena en de andere
Mar _ia bleven daar echter en zaten
tegenover het graf.k

62 De volgende dag, dit was
na de Voorbereiding,l kwamen de
overpriesters en de Farizee

¨
en ge-

zamenlĳk bĳ Pil _atus 63 en zei-
den: „Heer, het kwam ons in her-
innering dat die bedrieger, toen
hĳ nog leefde, heeft gezegd: ’Na
drie dagenm zal ik worden op-
gewekt.’ 64 Gebied daarom dat
het graf tot de derde dag wordt
verzekerd, opdat niet soms zĳn
discipelen komen en hem stelenn

en tot het volk zeggen: ’Hĳ is
uit de doden opgewekt!’, en dit
laatste bedrog zal erger zĳn dan
het eerste.” 65 Pil _atus zei tot
hen: „GIJ hebt een wacht.o Gaat
en verzekert het naar UW beste
weten.” 66 Zĳ dan gingen heen
en verzekerden het graf door de
steen te verzegelenp en de wacht
erbĳ te plaatsen.
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28 Na de sabbat, toen het licht
begon te worden op de eer-

ste dag van de week, kwamen Ma-
r _ia Magdal _ena en de andere Mar _ia
naar het graf kĳken.a

2 En zie! er had een grote aard-
beving plaatsgevonden; want Je-
hovah’s engel was uit de hemel
neergedaald en naderbĳ gekomen
en had de steen weggerold en zat
daarop.b 3 Zĳn uiterlĳke ver-
schĳning was als de bliksemc en
zĳn kleding zo wit als sneeuw.d

4 Ja, uit vrees voor hem beefden
de wachters en werden als doden.

5 Doch de engele gaf de vrou-
wen ten antwoord: „Weest niet be-
vreesd, want ik weet dat GIJ Jezus
zoekt,f die aan een paal werd ge-
hangen. 6 Hĳ is niet hier, want
hĳ is opgewekt,g zoals hĳ heeft ge-
zegd. Komt, ziet de plaats waar hĳ
gelegen heeft. 7 Gaat nu vlug
naar zĳn discipelen en zegt hun
dat hĳ uit de doden is opgewekt,h

en ziet! hĳ gaat U voor naar Gali-
l _ea;i daar zult GIJ hem zien. Ziet! Ik
heb het U gezegd.”j

8 Vervuld met vrees en gro-
te vreugde verlieten zĳ derhal-
ve vlug het herinneringsgraf en
liepen snel om het aan zĳn dis-
cipelen te berichten.k 9 En zie!
Jezus kwam hen tegemoet en zei:
„Goedendag!” Zĳ traden op hem
toe en grepen zĳn voeten vast
en brachten hem hulde. 10 Toen
zei Jezus tot hen: „Vreest niet!
Gaat, bericht mĳn broedersl dat zĳ
naar Galil _ea moeten gaan, en daar
zullen zĳ mĳ zien.”

11 Terwĳl zĳ onderweg waren,
zie! daar gingen enkelen van de
wachta naar de stad en bericht-
ten aan de overpriesters alles wat
er gebeurd was. 12 En nadat de-
zen met de oudere mannen wa-
ren bĳeengekomen en hadden be-
raadslaagd, gaven zĳ de soldaten
een voldoend aantal zilverstuk-
kenb 13 en zeiden: „Zegt: ’Zĳn
discipelenc zĳn hem in de nacht
komen stelen terwĳl wĳ sliepen.’
14 En mocht dit de stadhouder
ter ore komen, dan zullen wĳ
[hem] overreden en maken dat
GIJ onbezorgd kunt zĳn.” 15 Zĳ
dan namen de zilverstukken en
deden zoals zĳ onderricht waren;
en dit woord is tot op de dag van
vandaag onder de joden verbreid.

16 De elf discipelen gingen ech-
ter naar Galil _ea,d naar de berg
waar Jezus met hen had afgespro-
ken, 17 en toen zĳ hem zagen,
brachten zĳ hem hulde, maar som-
migen twĳfelden.e 18 En Jezus
trad naderbĳ en sprak tot hen, en
zei: „Alle autoriteitf in de hemel en
op aarde is mĳ gegeven. 19 Gaat
daarom en maakt discipeleng van
mensen uit alle nati

¨
en,h hen do-

pendei in de naam van de Vaderj

en van de Zoonk en van de hei-
lige geest,l 20 en leertm hun on-
derhoudenn alles wat ik U geboden
heb.o En ziet! ik ben met Up alle da-
gen tot het besluit van het samen-
stel van dingen.”q

o 1Kor 11:23; 2Pe 3:2; 1Jo 3:23; p Mt 18:20; Han

18:10; q Mt 13:39; Mt 13:49; Mt 24:3.
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1 [Het] begin van het goede
nieuws over Jezus Christus:

2 Zoals geschreven staat in Je-
s _aja, de profeet: „(Zie! Ik zend
mĳn boodschapper voor uw aan-
gezicht uit, die uw weg zal be-
reiden;a) 3 luistert! in de wil-
dernis roept iemand: ’Bereidt de

weg van Jehovah, maakt zĳn pa-
den recht’”,a 4 verscheen Jo-
h _annes, die doopte, in de wilder-
nis en predikte de doop [als een
symbool] van berouw tot verge-
ving van zonden.b 5 Bĳgevolg

b Mt 3:2; Lu 3:3; Han 13:24.
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trokken heel het gebied van Ju-
d _ea en alle inwoners van Jer _uza-
lem naar hem uit, en zĳ werden
door hem gedoopt in de rivier de
Jord _a _an, terwĳl zĳ openlĳk hun
zonden beleden.a 6 Joh _annes nu
ging gekleed in kameelhaar en
[droeg] een leren gordel om zĳn
lendenen,b en hĳ at sprinkhanenc

en wilde honing.d 7 En hĳ pre-
dikte en zei: „Na mĳ komt iemand
die sterker is dan ik; ik ben niet
waardig mĳ te bukken en de rie-
men van zĳn sandalen los te ma-
ken.e 8 Ik heb U met water ge-
doopt, maar hĳ zal U met heilige
geest dopen.”f

9 In de loop van die dagen
kwam Jezus uit N _azareth in Ga-
lil _ea en werd door Joh _annes in
de Jord _a _an gedoopt.g 10 En on-
middellĳk toen hĳ uit het water
opkwam, zag hĳ de hemelen van-
eengaan en de geest gelĳk een
duif op hem neerdalen;h 11 en
er kwam een stem uit de heme-
len: „Gĳ zĳt mĳn Zoon, de gelief-
de; ik heb u goedgekeurd.”i

12 En onmiddellĳk dreef de
geest hem naar de wildernis.j

13 Derhalve bleef hĳ veertig da-
genk in de wildernis, waar hĳ door
S _atan werd verzocht,l en hĳ was
bĳ de wilde dieren, maar de enge-
len dienden hem.m

14 Nadat Joh _annes nu was ge-
vangengenomen, ging Jezus naar
Galil _ean en predikte het goede
nieuws van Godo 15 en zei: „De
bestemde tĳd is vervuldp en het
koninkrĳk Gods is nabĳ gekomen.
Hebt berouwq en stelt geloof in het
goede nieuws.”

16 Terwĳl hĳ langs de zee van
Galil _ea liep, zag hĳ S _imonr en An-
dr _eas, de broer van S _imon, [hun
netten] in de zee uitwerpen, want
zĳ waren vissers.s 17 Jezus zei
dan tot hen: „Komt achter mĳ en
ik zal U tot vissers van mensen
maken.”t 18 En terstond lieten
zĳ hun netten in de steekenvolg-
den hem.u 19 En nadat hĳ iets
verder was gegaan, zag hĳ Jak _o-
bus, de [zoon] van Zebed _e

¨
us, en

diens broer Joh _annes, terwĳl zĳ

in hun boot juist bezig waren hun
netten te herstellen;a 20 en on-
verwĳld riep hĳ hen. Hierop lie-
ten zĳ hun vader Zebed _e

¨
us met

de loonarbeiders in de boot en
gingen hemachterna. 21 En zĳ
gingen Kap _erna

¨
umb binnen.

Zodra het sabbat was, begaf hĳ
zich in de synagoge en ging onder-
wĳzen. 22 En zĳ stonden ver-
steld van zĳn manier van onder-
wĳzen,c want hĳ onderwees hen
als iemand die autoriteit heeft,
en niet zoals de schriftgeleerden.d

23 Juist op dat ogenblik bevond
er zich in hun synagoge ook een
mens die in de macht was van een
onreine geest, en hĳ schreeuwdee

24 en zei: „Wat hebben wĳ met u
te maken, Jezus, gĳ Nazarener?f

Zĳt gĳ gekomen om ons om te
brengen? Ik weetg precies wie gĳ
zĳt: de Heiligeh Gods.”i 25 Maar
Jezus bestrafte hemen zei: „Zwĳg,
en gavan hemuit!”j 26 En nadat
de onreine geest hem een stuip-
trekking had bezorgd en luidkeels
had gegild, ging hĳ van hem uit.k

27 De mensen nu stonden allen z
´
o

verbaasd dat zĳ er onder elkaar
over gingen spreken en zeiden:
„Wat is dit? Een nieuwe leer! Zelfs
de onreine geesten beveelt hĳ op
gezaghebbende wĳze en zĳ ge-
hoorzamen hem.”l 28 En het be-
richt omtrent hemverbreidde zich
onmiddellĳk naar alle richtingen,
door het gehele omliggende land
van Galil _ea.m

29 Daarop verlieten zĳ onmid-
dellĳk de synagoge en gingen met
Jak _obus en Joh _annes het huis
van S _imonn en Andr _eas binnen.
30 S _imons schoonmoedero nu lag
met koorts ziek te bed,p en ter-
stond vertelden zĳ hem over haar.
31 En hĳ ging naar haar toe, pak-
te haar bĳ de hand en richtte haar
op; en de koorts verliet haarq en zĳ
ging hen dienen.r

32 Toen het avond was gewor-
den, na zonsondergang, kwam
men alle ziekens en door demo-
nen bezetenent bĳ hem brengen;
33 en de hele stad had zich vlak
voor de deur verzameld. 34 En
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hĳ genas velen die aan allerhan-
de ziekten ledena en dreef vele
demonen uit, maar hĳ liet niet
toe dat de demonen spraken, om-
dat zĳ wisten dat hĳ Christus
was.b

35 En vroeg in de morgen, toen
het nog donker was, stond hĳ op
en ging naar buiten en begaf zich
naar een eenzame plaats,c waar
hĳ ging bidden.d 36 Maar S _imon
en zĳ die met hem waren, gingen
hem snel achterna 37 en von-
den hem, en zĳ zeiden tot hem:
„Allen zoeken u.” 38 Maar hĳ
zei tot hen: „Laten wĳ ergens an-
ders heen gaan, naar de naburi-
ge dorpen, opdat ik ook daar kan
prediken,e want met dat doel ben
ik uitgegaan.”f 39 En hĳ ging en
predikte in hun synagogen in heel
Galil _ea en wierp de demonen uit.g

40 Er kwam ook een melaat-
se naar hem toe, die zelfs op zĳn
knie

¨
en viel omhemeen dringend

verzoek te doen en tot hem zei:
„Als u het alleen maar wilt, kunt
u mĳ rein maken.”h 41 Door me-
delĳden bewogeni strekte hĳ toen
zĳn hand uit, raakte hem aan en
zei tot hem: „Ik wil het. Word
rein.”j 42 En onmiddellĳk ver-
dween de melaatsheid bĳ hem,
en hĳ werd rein.k 43 Voorts gaf
hĳ hem strikte orders en zond
hem terstond weg, 44 en hĳ zei
tot hem: „Zie toe dat gĳ aan nie-
mand iets vertelt, maar ga u aan
de priester laten zienl en offer ten
behoeve van uw reiniging datge-
ne wat M _ozes heeft voorgeschre-
ven,m tot een getuigenis voor
hen.”n 45 Nadat de man echter
was weggegaan, begon hĳ er gro-
te ruchtbaarheid aan te geven en
het verhaal alom te verbreiden,
zodat [Jezus] niet meer openlĳk
een stad kon binnengaan, maar
buiten op eenzame plaatsen bleef.
Toch bleven zĳ van alle kanten
naar hem toe komen.o

2 Na enige dagen ging hĳ echter
weer Kap _erna

¨
um binnen, en

er werd bericht dat hĳ thuis was.p

2 Bĳgevolg verzamelden er zich
velen, ja, zo velen dat er zelfs bui-

ten voor de deur geen plaats meer
was, en hĳ ging het woord tot
hen spreken.a 3 En men kwam
een verlamde bĳ hem brengen,
die door vier man werd gedra-
gen.b 4 Omdat zĳ hemvanwege
de schare echter niet vlak bĳ [Je-
zus] konden brengen, verwĳder-
den zĳ het dak boven de plaats
waar hĳ was, en na een opening
te hebben gegraven, lieten zĳ het
draagbed waarop de verlamde lag,
zakken.c 5 En toen Jezus hun
geloof zag,d zei hĳ tot de verlamde:
„Kind, uw zonden zĳn vergeven.”e

6 Nu zaten daar sommigen van de
schriftgeleerden, die in hun hart
overlegden:f 7 „Waarom spreekt
die man aldus? Hĳ lastert. Wie
kan er zonden vergeven dan E

´
en:

God?”g 8 Maar Jezus, die door
zĳn geest onmiddellĳk had on-
derscheiden dat zĳ aldus bĳ zich-
zelf overlegden, zei tot hen: „Waar-
om overlegt GIJ deze dingen in UW

hart?h 9 Wat is gemakkelĳker,
tot de verlamde te zeggen: ’Uw
zonden zĳn vergeven’, of te zeg-
gen: ’Sta op en neem uw draagbed
op en loop’?i 10 Opdat GIJ echter
zult weten dat de Zoon des men-
senj de macht heeft op aarde zon-
den te vergeven”k — zei hĳ tot de
verlamde: 11 „Ik zeg u: Sta op,
neem uw draagbed op en ga naar
uw huis.”l 12 Toen stond hĳ op
en nam onmiddellĳk zĳn draag-
bed op en liep voor aller oog naar
buiten,m zodat zĳ allen eenvoudig
in vervoering raakten, en zĳ ver-
heerlĳktenGoden zeiden: „Zo iets
hebben wĳ nog nooit gezien.”n

13 Wederom ging hĳ naar bui-
ten, langs de zee; en de gehe-
le schare bleef naar hem toe ko-
men, en hĳ ging hen onderwĳzen.
14 Maar in het voorbĳgaan viel
zĳn blik op L _evi,o de [zoon] van
Alf _e

¨
us, die bĳ het belastingkan-

toor zat, en hĳ zei tot hem: „Wees
mĳnvolgeling.” En hĳ stond op en
volgde hem.p 15 Later gebeurde
het dat hĳ in zĳn huis aan tafel
aanlag, en vele belastinginnersq

en zondaars lagen met Jezus en
zĳn discipelen aan, want zĳ waren
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met velen en zĳ gingen hem vol-
gen.a 16 Toen de schriftgeleer-
den der Farizee

¨
en echter zagen

dat hĳ met de zondaars en be-
lastinginners at, zeiden zĳ voorts
tot zĳn discipelen: „Eet hĳ met
de belastinginners en zondaars?”b

17 Toen Jezus dit hoorde, zei hĳ
tot hen: „Zĳ die sterk zĳn, heb-
ben geen geneesheer nodig, maar
zĳ die ziek zĳn wel. Ik ben niet ge-
komen om rechtvaardigen te roe-
pen, maar zondaars.”c

18 Joh _annes’ discipelen nu en
de Farizee

¨
en onderhielden de vas-

ten. Daaromkwamen zĳ naar hem
toe en zeiden: „Waarom onderhou-
den de discipelen van Joh _annes en
de discipelen van de Farizee

¨
en de

vasten, maar onderhoudenuwdis-
cipelen de vasten niet?”d 19 En
Jezus zei tot hen: „De vrienden
van de bruidegom kunnen toch
niet vasten terwĳl de bruidegom
bĳ hen is?e Zolang zĳ de bruide-
gom bĳ zich hebben, kunnen zĳ
niet vasten.f 20 Er zullen ech-
ter dagenkomendat de bruidegom
van hen weggenomen zal worden,
en dan, op die dag, zullen zĳ vas-
ten.g 21 Niemand naait een lap
ongekrompen stof op een oud bo-
venkleed; doet hĳ dit wel, dan
trekt de nieuwe lap door zĳn vol-
le sterkte aan het oude kleed
en de scheur wordt nog groter.h

22 Ookdoet niemand nieuwewĳn
in oude wĳnzakken; doet hĳ dit
wel, dan doet de wĳn de zakken
barsten en gaat de wĳn verlo-
ren met de zakken.i Maar nieuwe
wĳndoet men in nieuwewĳnzak-
ken.”j

23 Nu geschiedde het dat hĳ
op de sabbat door de korenvelden
ging, en zĳn discipelen begon-
nen onder het gaan aren te pluk-
ken.k 24 De Farizee

¨
en zeiden

daaromtot hem: „Kĳkeens! Waar-
om doen zĳ op de sabbat iets wat
niet geoorloofd is?”l 25 Maar hĳ
zei tot hen: „Hebt GIJ dan nog
nooit gelezen wat D _avidm deed
toen hĳ — en ook de mannen die
bĳ hem waren — gebrek had en

honger kreeg?a 26 Hoe hĳ —
volgens het bericht over de over-
priester _Abjatharb — het huis van
God binnenging en de broden der
voorzettingc at, terwĳl het nie-
mand geoorloofd isd die te eten
behalve de priesters, en hoe hĳ
ook de mannen die bĳ hemwaren
daarvan gaf?”e 27 Daarom zei
hĳ verder tot hen: „De sabbat is
terwille van demens in het leven
geroepen,f en niet de mens ter
wille van de sabbat;g 28 derhal-
ve is de Zoon des mensen Heer
ook van de sabbat.”h

3 Weer ging hĳ een synago-
ge binnen, en daar was een

mens die een verdorde hand had.i

2 Zĳ sloegen hem daarom nauw-
lettend gade om te zien of hĳ de
man op de sabbat zou genezen,
ten einde hem te kunnen beschul-
digen.j 3 En hĳ zei tot de mens
met de verdorde hand: „Sta op [en
kom] naar het midden.” 4 Ver-
volgens zei hĳ tot hen: „Is het
geoorloofd op de sabbat een goe-
de daad te doen of een slech-
te daad te doen, een ziel te red-
den of te doden?”k Maar zĳ bleven
zwĳgen. 5 En nadat hĳ vol ver-
ontwaardiging zĳn blik over hen
had laten rondgaan, diepbedroefd
over de ongevoeligheid van hun
hart,l zei hĳ tot de mens: „Strek
uw hand uit.” En hĳ strekte ze
uit en zĳn hand werd hersteld.m

6 Toen gingen de Farizee
¨
en naar

buiten en hielden onmiddellĳk
met de partĳgangers van Her _o-
desn raad tegen hem, ten einde
hem om te brengen.o

7 Maar Jezus trok zich met zĳn
discipelen terug naar de zee, en
een grote menigte uit Galil _ea en
uit Jud _ea volgde hem.p 8 Zelfs
uit Jer _uzalem en uit Idum _ea en
van de overkant van de Jord _a _an
en uit de omstreken van T_yrusq

en S _idon kwam een grote menig-
te naar hem toe, toen men hoor-
de wat hĳ allemaal deed. 9 En
hĳ zei tot zĳn discipelen ervoor
te zorgen dat er voortdurend een
bootje tot zĳn beschikking was,
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zodat de schare hem niet in het ge-
drang zou brengen. 10 Want hĳ
genas velen, met het gevolg dat
allen die ernstige kwalen hadden,
zich gewoonweg op hem wierpen
om hem aan te raken.a 11 Zelfs
de onreine geestenb wierpen zich,
telkens als zĳ hem zagen, voor
hem neer en schreeuwden: „Gĳ
zĳt de Zoon van God.”c 12 Maar
herhaaldelĳk gelastte hĳ hun na-
drukkelĳk hemniet bekend te ma-
ken.d

13 En hĳ ging een berg op en
riep degenen die hĳ wilde tot
zich,e en zĳ kwamen bĳ hem.f

14 En hĳ vormde [een groep van]
twaalf, aanwie hĳ tevens de naam
„apostelen” gaf, opdat zĳ bĳ hem
zouden blĳven en opdat hĳ hen
kon uitzenden om te predikeng

15 en om macht te hebben de de-
monen uit te werpen.h

16 Tot de [groep van] twaalf
nu die hĳ vormde, behoorden S _i-
mon, die hĳ tevens de bĳnaam
P _etrus gaf,i 17 en Jak _obus, de
[zoon] van Zebed _e

¨
us, en Joh _annes,

de broer van Jak _obusj (aan hen
gaf hĳ ook de bĳnaam Boan _erges,
hetgeen Zonen van de donder be-
tekent), 18 en Andr _eas en Fi-
l _ippus en Bartholom _e

¨
us en Mat-

th _e
¨
us en Th _omas en Jak _obus, de

[zoon] van Alf _e
¨
us, en Thadd _e

¨
us en

S _imon de Kananee
¨
er 19 en J _u-

das Isk _ariot, die hem later verra-
den heeft.k

En hĳ ging een huis binnen.
20 Weer verzamelde zich de scha-
re, zodat zĳ niet eens een maaltĳd
konden nuttigen.l 21 Toen zĳn
bloedverwantenm dit echter hoor-
den, gingen zĳ er op uit om hem te
grĳpen, want zĳ zeiden: „Hĳ heeft
zĳnverstandverloren.”n 22 Ook
de schriftgeleerden die uit Je-
r _uzalem waren gekomen, zeiden:
„Hĳ heeft Be _

¨
elzebub, en hĳ werpt

de demonen uit door bemiddeling
van de heerser der demonen.”o

23 Na hen daarom bĳ zich te heb-
ben geroepen, zei hĳ voorts door
middel van illustraties tot hen:
„Hoe kan S _atan nu S _atan uitwer-
pen? 24 Immers, als een konink-

rĳk tegen zichzelf verdeeld raakt,
kan dat koninkrĳk geen stand
houden;a 25 en als een huis te-
gen zichzelf verdeeld raakt, zal
dat huis geen stand kunnen hou-
den.b 26 Zo kan ook S _atan, als
hĳ tegen zichzelf is opgestaan en
verdeeld is geraakt, geen stand
houden, maar komt tot een ein-
de.c 27 Trouwens, niemand die
het huis van een sterke man is bin-
nengedrongen, kan zĳn huisraad
plunderend als hĳ de sterke niet
eerst bindt, en dan zal hĳ zĳn huis
plunderen.e 28 Voorwaar, ik zeg
U dat de zonen der mensen alles
vergeven zal worden, welke zon-
den en lasteringen zĳ ook op las-
terlĳke wĳze begaan.f 29 Maar
wie lastert tegen de heilige geest,
krĳgt in eeuwigheid geenvergiffe-
nis, doch is schuldig aan eeuwige
zonde.”g 30 Dit omdat zĳ zeiden:
„Hĳ heeft een onreine geest.”h

31 Nu kwamen zĳn moeder en
zĳn broers,i en terwĳl zĳ buiten
bleven staan, stuurden zĳ iemand
naar binnen om hem te roepen.j

32 Nu zat er een schare om hem
heen; daarom zeiden zĳ tot hem:
„Zie! Uw moeder en uw broers
daarbuiten zoeken u.”k 33 Maar
hĳ gaf hun ten antwoord: „Wie
zĳn mĳn moeder en mĳn broers?”l

34 En nadat hĳ zĳn blik had la-
ten rondgaan over hen die in een
kring om hem heen zaten, zei
hĳ: „Ziet, mĳn moeder en mĳn
broers!m 35 Al wie de wil van
God doet, die ismĳn broer en zus-
ter en moeder.”n

4 En hĳ begon wederom te on-
derwĳzen langs de zee.o En

een zeer grote schare verzamelde
zich bĳ hem, zodat hĳ in een boot
stapte en [daarin] neerzat op de
zee, terwĳl de gehele schare zich
langs de zee aan de oever bevond.p

2 Hĳ dan ging hun vele dingen le-
ren door middel van illustratiesq

en zei tot hen in zĳn onderwĳs:r

3 „Luistert. Ziet! De zaaier ging
uit om te zaaien.s 4 En terwĳl
hĳ zaaide, viel een gedeelte [van
het zaad] langs de weg, en de
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vogels kwamen en aten het op.a

5 En een ander [gedeelte] viel op
de rotsachtige [bodem], waar het
natuurlĳk niet veel aarde had, en
het schoot onmiddellĳk op om-
dat het geen diepe aarde had.b

6 Toende zon echter opging, werd
het verzengd, en omdat het geen
wortel had, verdorde het.c 7 En
een ander [gedeelte] viel tussen de
doorns, en de doorns kwamen op
en verstikten het, en het leverde
geen vrucht op.d 8 Maar andere
[zaadjes] vielen op de voortreffe-
lĳke aarde,e en toen ze waren op-
gekomen en zich hadden ontwik-
keld, gingen ze vrucht opleveren
en brachten dertig- en zestig- en
honderdvoud voort.”f 9 En hĳ
zei vervolgens: „Wie oren heeft
om te luisteren, hĳ luistere.”g

10 Toen hĳ nu alleen was, gin-
gen zĳ die zich om hem heen be-
vonden, samen met de twaalf,
hem vragen stellen omtrent de
illustraties.h 11 Daarop zei hĳ
tot hen: „Aan U is het heilige ge-
heimi van het koninkrĳk Gods
gegeven, maar voor hen die bui-
ten zĳn, geschieden alle din-
gen door middel van illustraties,j

12 opdat zĳ, ofschoon zĳ kĳken,
wel kĳken, maar toch niet zien,
en ofschoon zĳ horen, wel ho-
ren, maar toch de betekenis er-
van niet begrĳpen, noch zich ooit
omkeren en vergeving ontvan-
gen.”k 13 Voorts zei hĳ tot hen:
„Als GIJ deze illustratie niet ver-
staat, hoe zult GIJ dan alle andere
illustraties begrĳpen?

14 De zaaier zaait het woord.l

15 Dit dan zĳn degenen langs de
weg, waar het woord wordt ge-
zaaid; maar zodra zĳ [het] hebben
gehoord, komt S _atanm en neemt
het woord dat in hen werd ge-
zaaid weg.n 16 En evenzo zĳn
dit degenen die op de rotsach-
tige plekken zĳn gezaaid: zodra
zĳ het woord hebben gehoord,
aanvaarden zĳ het met vreugde.o

17 Zĳ hebben echter geen wor-
tel in zich, maar blĳven een tĳd-
lang; zodra er daarnawegens het

woordverdrukking of vervolging
ontstaat, worden zĳ tot struike-
len gebracht.a 18 Er zĳn nog an-
deren die tussen de doorns wor-
den gezaaid; dit zĳn degenen
die het woord hebben gehoord,b

19 maar de zorgenc van dit sa-
menstel van dingen en de bedrieg-
lĳke kracht van de rĳkdomd en
de begeertene naar de overige din-
gen dringen binnen en verstikken
het woord, en het wordt onvrucht-
baar.f 20 Ten slotte zĳn zĳ die
op de voortreffelĳke aarde wer-
den gezaaid, degenen die naar het
woord luisteren en het gunstig
ontvangen en vrucht dragen: der-
tig- en zestig- en honderdvoud.”g

21 En hĳ zei verder tot hen:
„Wordt er soms een lamp gehaald
om onder een korenmaat of onder
een bed gezet teworden? Wordt ze
juist niet gehaald om op een lam-
penstandaard te worden gezet?h

22 Want niets is verborgen dan
met de bedoeling blootgelegd te
worden; niets is zorgvuldig aan
het oog onttrokken dan met de
bedoeling aan het licht te komen.i

23 Wie orenheeft omte luisteren,
hĳ luistere.”j

24 Voorts zei hĳ tot hen:
„Schenkt aandacht aan hetgeen
GIJ hoort.k Met de maat waarmee
GIJ meet, zal men U meten,l ja, er
zal voor U nog meer aan worden
toegevoegd.m 25 Want aan wie
heeft, zal meer worden gegeven;
maarwie niet heeft, hem zal zelfs
wat hĳ heeft, nog ontnomen wor-
den.”n

26 Daarom zei hĳ verder: „In
dit opzicht is het met het konink-
rĳk Gods als met een mens die het
zaad op de aarde werpt,o 27 en
hĳ slaapt ’s nachts en staat over-
dag op, en het zaad ontkiemt en
schiet op, maar hĳ weet niet hoe.p

28 De grond brengt vanzelf gelei-
delĳk aan vrucht voort, eerst de
grashalm, dan de aar, ten slotte
het volle koren in de aar. 29 Zo-
dra de vrucht het echter toelaat,
slaat hĳ er de sikkel in, omdat de
oogsttĳd is aangebroken.”
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30 En hĳ zei verder: „Waarmee
zullen wĳ het koninkrĳk Gods
vergelĳken, of door middel van
welke illustratie zullen wĳ het
uiteenzetten?a 31 [Het is] gelĳk
een mosterdzaadje, dat, toen het
in de grond werd gezaaid, het
kleinste was van alle zaden die op
de aarde zĳnb — 32 maar wan-
neer het is gezaaid, komt het op
en wordt groter dan alle andere
tuingewassen en brengt grote tak-
ken voort,c zodat de vogels des
hemelsd in zĳn schaduw kunnen
neerstrĳken.”e

33 Zo sprak hĳ met veel van
dergelĳke illustratiesf het woord
tot hen, voor zover zĳ ernaar kon-
den luisteren. 34 Ja, zonder il-
lustratie sprak hĳ niet tot hen,
maar wanneer hĳ met zĳn discipe-
len alleen was, verklaarde hĳ alle
dingen.g

35 En op die dag, toen het
avond was geworden, zei hĳ tot
hen: „Laten wĳ naar de andere
oever oversteken.”h 36 Nadat zĳ
daarom de schare hadden laten
weggaan, namen zĳ hem, zoals
hĳ was, in de boot mee, en er wa-
ren nog andere boten bĳ hem.i

37 Nu stak er een zeer zware
storm op en de golven sloegen
voortdurend de boot in, zodat
de boot bĳna vol water liep.j

38 Maar hĳ lag aan de achter-
steven op een kussen te slapen.
Zĳ dan maakten hem wakker en
zeiden tot hem: „Leraar, bekom-
mert gĳ u er niet omdatwĳ haast
vergaan?”k 39 Toen stond hĳ op
en bestrafte de wind en zei tot
de zee: „Zwĳg! Wees stil!”l En de
wind ging liggen en er ontstond
een grote kalmte.m 40 Toen zei
hĳ tot hen: „Waarom zĳt GIJ wan-
kelmoedig? Hebt GIJ nog geen ge-
loof?” 41 Maar zĳ waren door
een ongewone vrees bevangen en
zeiden tot elkaar: „Wie is dat toch,
want zelfs de wind en de zee ge-
hoorzamen hem?”n

5 Zĳ kwamen nu aan de over-
kant van de zee in het land

der Gerasenen.o 2 En onmiddel-
lĳk nadat hĳ uit de boot was ge-

stapt, kwam hem uit het midden
der herinneringsgraven een mens
tegemoet die in de macht was
van een onreine geest.a 3 Hĳ
huisde te midden van de graven;
en tot op dat moment had abso-
luut niemand hem kunnen vast-
binden, zelfs niet met een keten,
4 want hĳ was al dikwĳls met
voetboeien en ketens gebonden
geweest, maar de ketens had hĳ
uit elkaar getrokken en de voet-
boeien eenvoudig verbrĳzeld, en
niemand had de kracht hem te be-
dwingen. 5 En nacht en dag was
hĳ onafgebroken te midden van
de graven en in de bergen aan
het schreeuwen en bracht zich
met stenen diepe snĳwonden toe.
6 Maar toen hĳ Jezus uit de ver-
te gewaar werd, snelde hĳ toe
en bracht hem hulde, 7 en na
met een luide stem te hebben ge-
schreeuwd,b zei hĳ: „Wat heb ik
met u te maken, Jezus, Zoon van
deAllerhoogsteGod?c Ik stel u on-
der eded bĳ God, mĳ niet te pĳ-
nigen.”e 8 Want hĳ had tot hem
gezegd: „Ga uit van de mens, on-
reine geest.”f 9 Daarop vroeg
hĳ hem: „Hoe is uw naam?” En
hĳ zei tot hem: „Mĳn naam is Le-
gioen,g want wĳ zĳn met velen.”h

10 En hĳ verzocht hem vele ma-
len dringend de geesten niet uit
het land te zenden.i

11 Nu werd daar bĳ de berg
een grote kudde zwĳnenj ge-
hoed.k 12 Zĳ dan verzochten
hem dringend en zeiden: „Stuur
ons in de zwĳnen, zodat wĳ daar-
in kunnen gaan.” 13 En hĳ
stond het hun toe. Toen gingen
de onreine geesten uit en voe-
ren in de zwĳnen; en de kudde
stortte zich van de steile helling
in de zee — er waren er onge-
veer tweeduizend — en de een
na de ander verdronk in de zee.l

14 De zwĳnenhoeders vluchtten
echter en berichtten het in de
staden op het land; en de mensen
kwamen kĳken wat er gebeurd
was.m 15 Zo kwamen zĳ dan bĳ
Jezus en zagen de door demonen
bezetene zitten, gekleed en goed
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bĳ zĳn verstand, dezelfde [man]
die het legioen had gehad; en
zĳ werden bevreesd. 16 En die
het gezien hadden, vertelden hun
hoe dit met de door demonen be-
zetene was gebeurd en ook van
de zwĳnen. 17 Daarop begon-
nen zĳ hem dringend te verzoe-
ken uit hun gebied weg te gaan.a

18 Toen hĳ nu in de boot stap-
te, verzocht de [man] die door
demonen bezeten was geweest,
hem dringend bĳ hem te mogen
blĳven.b 19 Hĳ stond hem dit
echter niet toe, maar zei tot hem:
„Ga naar huis, naar uw bloedver-
wanten,c en bericht hun alle din-
gen die Jehovahd voor u heeft ge-
daan en de barmhartigheide die
hĳ u heeft betoond.” 20 En hĳ
ging heen en begon in de De-
k _apolisf alle dingen te verkon-
digen die Jezus voor hem had
gedaan, en alle mensen verwon-
derden zich.g

21 Nadat Jezus weer in de boot
naar de andere oever was overge-
stoken, verzamelde zich een gro-
te schare om hem heen; en hĳ
bevond zich bĳ de zee.h 22 Nu
kwam er een van de presideren-
de dienarenvan de synagoge aan,
Ja _

¨
ırus genaamd, en toen hĳ hem

gewaar werd, viel hĳ aan zĳn voe-
ten neeri 23 en deed hem vele
malen een dringend verzoek en
zei: „Mĳn dochtertje is er heel
ernstig aan toe. Kom toch alstu-
blieft en leg uw handen op haar,j

opdat zĳ beter mag worden en
mag leven.”k 24 Daarop ging hĳ
met hem mee. En een grote scha-
re volgde hem en drong tegen
hem op.l

25 Nu was er een vrouw die al
twaalf jaar aan een bloedvloeiingm

leed,n 26 en vele geneesheren
hadden haar veel pĳn bezorgdo en
zĳ had haar gehele vermogen uit-
gegeven, maar zonder er baat bĳ
te vinden; het was eerder nog er-
germet haar geworden. 27 Toen
zĳ hoorde wat er allemaal over Je-
zus werd verteld, kwam zĳ onder
de schare achter [hem] en raak-

te zĳn bovenkleedaan,a 28 want
zĳ bleef zeggen: „Als ik alleen
maar zĳn bovenklederen aanraak,
zal ik beter worden.”b 29 En on-
middellĳk droogde de bron van
haar bloed op en werd zĳ in haar
lichaam gewaar dat zĳ van de ern-
stige ziekte was genezen.c

30 Onmiddellĳk bemerkte ook
Jezus bĳ zichzelf dat er krachtd van
hem was uitgegaan, en hĳ keer-
de zich midden in de schare om
en zei toen: „Wie heeft mĳn boven-
klederen aangeraakt?”e 31 Daar-
op zeiden zĳn discipelen tot hem:
„Gĳ ziet dat de schare tegen u
aandringt,f en gĳ zegt: ’Wie heeft
mĳ aangeraakt?’ ” 32 Maar hĳ
keek rond om haar te zien die
dat gedaan had. 33 Wetendwat
er met haar was gebeurd, kwam
de vrouw zich echter angstig en
bevend voor hem neerwerpen en
vertelde hem de hele waarheid.g

34 Hĳ zei tot haar: „Dochter, uw
geloof heeft u beter gemaakt. Ga
in vredeh en wees genezen van
uw ernstige ziekte.”i

35 Terwĳl hĳ nog sprak, kwa-
men enkele mannen uit het huis
van de presiderende dienaar van
de synagoge zeggen: „Uwdochter
is gestorven! Waarom zoudt gĳ de
leraar nog langer lastig vallen?”j

36 Jezus ving het woord dat werd
gesproken echter op en zei tot de
presiderende dienaar van de sy-
nagoge: „Vrees niet, oefen slechts
geloof.”k 37 Hĳ nu liet niemand
meegaan behalve P _etrus en Jak _o-
bus en Joh _annes, de broer van Ja-
k _obus.l

38 Zĳ kwamen dan bĳ het huis
van de presiderende dienaar van
de synagoge, en hĳ zag het mis-
baar en de wenende en luid jam-
merende [mensen], 39 en toen
hĳ naar binnen was gegaan, zei
hĳ tot hen: „Waaromveroorzaakt
GIJ misbaar en geween? Het jon-
ge kind is niet gestorven, maar
slaapt.”m 40 Hierop lachten zĳ
hem uit. Nadat hĳ hen echter al-
lemaal hadweggestuurd, nam hĳ
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de vader en moeder van het jon-
ge kind en degenen die bĳ hem
waren mee en ging [het vertrek]
binnen waar het jonge kind was.a

41 En hĳ pakte de hand van het
jonge kind en zei tot haar: „Ta-
litha koemi”, hetgeen vertaald
betekent: „Meisje, ik zeg u: Sta
op!”b 42 En onmiddellĳk stond
het meisje op en ging lopen, want
zĳ was twaalf jaar. En terstond
waren zĳ buiten zichzelf van gro-
te verrukking.c 43 Maar hĳ be-
val hun herhaaldelĳk dit aan nie-
mand te laten wetend en zei dat
men haar iets te eten moest ge-
ven.

6 En hĳ ging vandaar weg en
kwam in zĳn eigen gebied,

en zĳn discipelen volgden hem.e

2 Toen het sabbat werd, begon
hĳ in de synagoge te onderwĳ-
zen; en de meesten van hen die
luisterden, stonden versteld en
zeiden: „Waar heeft deze man die
dingen vandaan?f En waarom zou
hem die wĳsheid zĳn gegeven en
[zouden er] zulke krachtige wer-
ken door zĳn handen worden ver-
richt? 3 Is dit niet de timmer-
man,g de zoon van Mar _iah en de
broer van Jak _obusi en J _ozef en J _u-
das en S _imon?j En zĳn zĳn zus-
ters niet hier bĳ ons?” Zĳ dan na-
men aanstoot aan hem.k 4 Maar
Jezus zei vervolgens tot hen: „Een
profeet wordt overal ge

¨
eerd be-

halve in zĳn eigen gebiedl en on-
der zĳn bloedverwanten en in zĳn
eigen huis.”m 5 Daarom kon hĳ
daar geen enkel krachtig werk
doen, behalve dat hĳ zĳn handen
op enkele ziekelĳke mensen leg-
de en hen genas. 6 Ja, hĳ ver-
wonderde zich over hun ongeloof.
En hĳ ging in een kring de dor-
pen rond en onderwees.n

7 Nu riep hĳ de twaalf bĳ zich
en begon hen twee aan twee uit
te zenden,o en hĳ gaf hun voorts
macht over de onreine geesten.p

8 Ook gaf hĳ hun de opdracht
niets anders voor de reis mee te
nemen dan alleen een staf, geen
brood, geenvoedselzak,q geen ko-

pergeld in hun gordelbeurzen,a

9 maar sandalen onder te bin-
den, en geen twee onderklederen
te dragen.b 10 Verder zei hĳ tot
hen: „Als GIJ ergens een huis bin-
nengaat,c blĳft daar totdat GIJ die
plaats verlaat.d 11 En indien er
een plaats is waar men U niet ont-
vangt of niet naar U luistert, gaat
daar dan weg en schudt het vuil
dat onder UW voeten is af, hun tot
een getuigenis.”e 12 Daarop ver-
trokken zĳ en predikten, opdat de
mensen berouw zouden hebben;f

13 en zĳ wierpen vele demonen
uitg enwrevenvele ziekelĳke men-
sen met olie inh en genazen hen.i

14 Nu kwam het koning Her _o-
des ter ore, want de naam van
[Jezus] werd algemeen bekend,
en de mensen zeiden: „Joh _annes,
die doopte, is uit de doden opge-
wekt, en daarom zĳn de krach-
tige werken in hem werkzaam.”j

15 Anderen zeiden echter: „Het
is El _ia.”k Weer anderen zeiden:
„Het is een profeet als een der
profeten.”l 16 Maar toen Her _o-
des het hoorde, zei hĳ: „De Jo-
h _annes die ik heb onthoofd, die
is opgewekt.”m 17 Her _odes had
namelĳk zelf [mannen] uitgezon-
den en Joh _annes gevangengeno-
men en hem geboeid in de gevan-
genis gezet vanwegeHer _odias, de
vrouw van zĳn broer Fil _ippus,
omdat hĳ haar had getrouwd.n

18 Want Joh _annes had herhaal-
delĳk tot Her _odes gezegd: „Het is
u niet geoorloofd de vrouw van
uw broer te hebben.”o 19 Doch
Her _odias koesterde een wrokp te-
gen hem en wilde hem doden,
maar kon dit niet.q 20 Want He-
r _odes was bevreesdr voor Joh _an-
nes, omdat hĳ wist dat hĳ een
rechtvaardig en heilig man was,s

en hĳ nam hem in bescherming.
En nadat hĳ hem gehoordt had,
raakte hĳ in grote verlegenheid
wat te doen, maar toch luisterde
hĳ steeds weer graag naar hem.

21 Er kwamechter een gunsti-
ge dag,u toen Her _odes op zĳn ver-
jaardagv een avondmaaltĳd aan-
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rechtte voor zĳn hooggeplaatste
personen en de militaire bevel-
hebbers en de vooraanstaanden
van Galil _ea. 22 En de dochter
van deze Her _odias kwam binnen
en danste, en zĳ behaagde Her _o-
des en degenen die met hem aan-
lagen.a De koning zei tot het meis-
je: „Vraag mĳ wat gĳ ook wilt,
en ik zal het u geven.” 23 Ja,
hĳ zwoer haar: „Wat gĳ mĳ ook
vraagt, ik zal het u geven,b al is
het de helft van mĳn konink-
rĳk.”c 24 En zĳ ging naar bui-
ten en zei tot haar moeder: „Wat
moet ik vragen?” Zĳ zei: „Het
hoofd van Joh _annes, de doper.”d

25 Onmiddellĳk ging zĳ haastig
naar binnen, naar de koning, en
deed haar verzoek door te zeggen:
„Ik wil dat u mĳ op staande voet
op een platte schotel het hoofd
van Joh _annes de Doper geeft.”
26 Ofschoon de koning diepbe-
droefd werd, wilde hĳ haar met
het oog op de eden en degenen
die aan tafel aanlagen, toch niet
afwĳzen.e 27 Onmiddellĳk zond
de koning dus een lid van de lĳf-
wacht en gebood hem zĳn hoofd
te brengen. En hĳ ging heen en
onthoofdde hem in de gevange-
nisf 28 en bracht zĳn hoofd op
een platte schotel, en hĳ gaf het
aan het meisje, en het meisje gaf
het aan haar moeder.g 29 Toen
zĳn discipelen het hoorden, kwa-
men zĳ zĳn lĳk weghalen en leg-
den het in een herinneringsgraf.h

30 En de apostelen verzamel-
den zich v

´
o

´
or Jezus en berichtten

hem alles wat zĳ gedaan en onder-
wezen hadden.i 31 En hĳ zei tot
hen: „Komt, GIJ alleen, naar een
eenzame plaatsj en rust wat uit.”k

Want er waren er velen die kwa-
men en gingen, en zĳ hadden zelfs
geen gelegenheid om een maal-
tĳd te nuttigen.l 32 Zĳ vertrok-
ken dus in de boot naar een een-
zame plaats om alleen te zĳn.m

33 Maar de mensen zagen hen
gaan en velen kwamen het te we-
ten, en uit alle steden snelden zĳ
gezamenlĳk te voet daarheen en
kwamen er nog eerder dan zĳ.n

34 Toen hĳ uitstapte, zag hĳ dan
ook een grote schare, maar hĳ
werd met medelĳden jegens hen
bewogen,a omdat zĳ als schapen
zonder herder waren.b En hĳ be-
gon hun vele dingen te leren.c

35 Nu was het al laat gewor-
den, en zĳn discipelen kwamen
naar hemtoe en zeiden: „De plaats
is afgelegen en het is al laat.d

36 Stuur hen weg, opdat zĳ naar
het land en de dorpen in de om-
trek kunnen gaan en zich iets te
eten kunnen kopen.”e 37 Hĳ gaf
hun ten antwoord: „Geeft GIJ hun
iets te eten.” Hierop zeiden zĳ tot
hem: „Zullen wĳ voor de waarde
van tweehonderd denarii broden
gaan kopen en [ze] aan de men-
sen te eten geven?”f 38 Hĳ zei
tot hen: „Hoeveel broden hebt GIJ?
Gaat eens zien!” Na zich ervan op
de hoogte te hebben gesteld, zei-
den zĳ: „Vĳf, plus nog twee vis-
sen.”g 39 En hĳ gaf alle mensen
de opdracht groepsgewĳsh op het
groene gras te gaan aanliggen.i

40 En zĳ legden zich neer in groe-
pen van honderd en van vĳftig.j

41 Hierop nam hĳ de vĳf broden
en de twee vissen, keek omhoog
naar de hemel en sprak de ze-
gen uit,k en hĳ brakl de broden en
gaf ze toen aan de discipelen, op-
dat zĳ ze aan de mensen zouden
voorzetten; en hĳ verdeelde de
twee vissen onder allen. 42 Zĳ
aten dan allen en werden verza-
digd;m 43 en afgezienvan de vis-
sen, haalden zĳ twaalf manden vol
brokken op. 44 Bovendien wa-
ren het vĳfduizend mannen die
van de broden hadden gegeten.n

45 Onmiddellĳk hierop dwong
hĳ zĳn discipelen in de boot te
stappen en zich alvast naar de
andere oever, in de richting van
Beths _a

¨
ıda te begeven, terwĳl hĳ-

zelf de schare wegzond.o 46 Na
afscheid van hen te hebben geno-
men, ging hĳ echter naar een
berg om te bidden.p 47 Toen het
nu avond was geworden, bevond
de boot zich midden op de zee,
doch hĳ was alleen op het land.q

48 En toen hĳ zag dat zĳ zich met

HFDST. 6

a Mr 2:15

b Es 5:6

Es 7:2

c Le 5:4

Mt 14:7

d Sp 12:10

Mt 14:10

e Mt14:9

f Mt14:10

g Mt14:11

h Mt14:12

Han 8:2

i Lu9:10

j Mt14:13

k Mt11:29

l Mr 3:20

m Jo 6:1

n Lu9:11

Jo 6:2

�����������������������������

2ekolom

a Mi 6:8

Mt 9:36

Mt 14:14

Heb 4:15

b 1Kon 22:17

Jes 53:6

Ez 34:5

Mt 9:36

c Jes 61:1

Lu 9:11

d Mt14:15

Lu 9:12

e Jo 6:5

f Nu11:13

2Kon 4:43

Mt 15:33

Jo 6:7

g Mt14:17

Lu 9:13

Jo 6:9

h Mt15:35

1Kor 14:40

i Mt14:19

Jo 6:10

j Lu9:14

k 1Sa 9:13

Lu 24:30

1Ti 4:4

l Mt26:26

Mr 8:6

Han 27:35

m Mt14:20

Lu 9:17

Jo 6:12

n Mt14:21

Jo 6:13

o Mt14:22

Jo 6:14

p Mt6:6

Mt 14:23

Mr 1:35

Lu 6:12

q Mt14:24

Jo 6:16

1261 Johannes onthoofd. Spĳziging 5000 MARKUS 6:22-48



het roeien vreselĳk aftobdena —
zĳ hadden namelĳk tegenwind
— kwam hĳ omstreeks de vier-
de nachtwake over de zee lopend
naar hen toe, maar hĳ wilde hen
voorbĳgaan. 49 Toen zĳ hem op
de zee zagen lopen, dachten zĳ:
„Het is een verschĳning!”, en zĳ
schreeuwden het uit.b 50 Want
zĳ zagen hem allen en werden ver-
ontrust. Maar onmiddellĳk sprak
hĳ met hen en zei tot hen: „Schept
moed, ik ben het; vreest niet.”c

51 En hĳ klom bĳ hen in de boot
en de wind ging liggen. Zĳ wa-
ren hierover zeer verbaasd bĳ
zichzelf,d 52 want zĳ hadden de
betekenis van de broden niet be-
grepen, maar hun hart bleef afge-
stompt wat inzicht betreft.e

53 En toen zĳ waren overge-
stoken en land hadden bereikt,
kwamen zĳ in Genn _esareth en
legden daar in de omgeving aan.f

54 Maar zodra zĳ uit de boot wa-
ren gestapt, herkenden de men-
sen hem, 55 en zĳ liepen die
gehele streek af en begonnen de-
genen die iets mankeerden, op
draagbedden naar de plaats te
dragen waar zĳ hoorden dat hĳ
was. 56 En waar hĳ ook maar
kwam, in dorpen of steden of op
het land,g daar legde men de zie-
ken op de marktplaatsen, en zĳ
smeekten hem of zĳ alleen maar
de franjeh van zĳn bovenkleed
mochten aanraken.i En allen die
ze aanraakten, werden gezond.j

7 En de Farizee
¨
en en enkelen

van de schriftgeleerden die uit
Jer _uzalem waren gekomen, ver-
zamelden zich nu rondom hem.k

2 En toen zĳ zagen dat sommi-
gen van zĳn discipelen hun maal-
tĳd met verontreinigde, dat wil
zeggen ongewassen handen nut-
tigdenl — 3 want de Farizee

¨
en

en alle joden eten niet zonder
eerst hun handen tot aan de el-
leboog te hebben gewassen, daar
zĳ vasthouden aan de overleve-
ring van de mannen uit vroeger
tĳden, 4 en wanneer zĳ van de
markt terugkomen, eten zĳ niet
zonder zich eerst door bespren-

keling gereinigd te hebben; en zo
zĳn er nog vele andere overle-
veringena die zĳ hebben ontvan-
gen en waaraan zĳ vasthouden:
de doop van bekers en kannen
en koperen vatenb — 5 vroegen
deze Farizee

¨
en en schriftgeleer-

den hem: „Waarom gedragen uw
discipelen zich niet naar de over-
levering van de mannen uit vroe-
ger tĳden, maar gebruiken zĳ hun
maaltĳd met verontreinigde han-
den?”c 6 Hĳ zei tot hen: „Jes _a-
ja heeft treffend over U, huiche-
laars, geprofeteerd, zoals er staat
geschreven:d ’Dit volk eert mĳ
met [hun] lippen, maar hun hart
is ver van mĳ verwĳderd.e 7 Te-
vergeefs blĳven zĳ mĳ aanbidden,
omdat zĳ mensengeboden als leer-
stellingen onderwĳzen.’f 8 Ter-
wĳl GIJ het gebod van God laat
varen, houdt GIJ vast aan de over-
levering van mensen.”g

9 Ook zei hĳ nog verder tot
hen: „GIJ stelt het gebod van God
behendig terzĳdeh om UW overle-
vering te handhaven. 10 M _ozes
heeft bĳvoorbeeld gezegd: ’Eer uw
vader en uw moeder’,i en: ’Wie va-
der ofmoeder beschimpt,moet het
met de dood bekopen.’j 11 Maar
GIJ zegt: ’Indien een mens tot zĳn
vader of zĳn moeder zegt: „Al wat
ik heb waarmee ik u van dienst
zou kunnen zĳn, is korbank (dat
wil zeggen een aan God opge-
dragen gavel)” ’ — 12 dan laat
GIJ hem niets meer voor zĳn va-
der of zĳn moeder doen,m 13 en
aldus maakt GIJ het woord van
Godn krachteloos door UWoverle-
vering, die GIJ hebt doorgegeven.
En GIJ doet veel van dergelĳke din-
gen.”o 14 En na de schare weer
tot zich te hebben geroepen, zei
hĳ voorts tot hen: „Luistert allen
naar mĳ en begrĳpt de betekenis.p

15 Niets wat van buiten af in de
mens komt, kan hem verontreini-
gen, maar wat van de mens uit-
gaat, dat verontreinigt de mens.”q

16 ——

17 Toen hĳ zich nu van de scha-
re had verwĳderd en een huis was
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binnengegaan, gingen zĳn discipe-
len hem vragen stellen betreffen-
de de illustratie.a 18 Derhalve
zei hĳ tot hen: „Hebt ook GIJ even-
als zĳ geen begrip?b Beseft GIJ niet
dat al wat van buiten af in de
mens komt, hem niet kan veront-
reinigen, 19 omdat het niet in
[zĳn] hart komt, maar in [zĳn] in-
gewanden en vandaar in het riool
verdwĳnt?”c Zo verklaarde hĳ alle
voedsel rein.d 20 Verder zei hĳ:
„Wat van de mens uitgaat, dat
verontreinigt de mens;e 21 want
van binnen uit, uit het hart der
mensen,f komen schadelĳke over-
leggingen voort: hoererĳ,g dief-
stal, moord,h 22 overspel, heb-
zucht,i goddeloosheden, bedrog,
een losbandig gedrag,j een afgun-
stig oog, lastering, hoogmoed, on-
redelĳkheid. 23 Al deze godde-
loze dingen komen van binnen uit
en verontreinigen de mens.”k

24 Toen stond hĳ op en ging
vandaar naar het gebied van T_y-
rus en S _idon.l En hĳ ging een huis
binnen en wilde niet dat iemand
het te weten kwam. Toch kon
hĳ niet onopgemerkt blĳven;m

25 maaronmiddellĳk hoorde een
vrouw wier dochtertje een onrei-
ne geest had, over hem, en zĳ
kwam zich aan zĳn voeten neer-
werpen.n 26 De vrouw was een
Griekse, van Syro-Fenicische na-
tionaliteit; en zĳ vroeg hem onop-
houdelĳk de demon uit haar doch-
ter uit te werpen.o 27 Maar hĳ
zei nu tot haar: „Laat eerst de kin-
deren verzadigd worden, want het
is niet juist het brood van de kin-
derenp te nemen en het de hond-
jes voor te werpen.”q 28 Zĳ gaf
hem echter ten antwoord: „Jawel,
heer, en toch eten de hondjes on-
der de tafel van de kruimelsr van
de kindertjes.”s 29 Toen zei hĳ
tot haar: „Omdat gĳ dit zegt, ga
heen; de demon is van uw doch-
ter uitgegaan.”t 30 Zĳ dan ging
weg naar haar huis en trofu het
jonge kind op bed aan en bevond
dat de demon [van haar] was uit-
gegaan.

31 Toen hĳ nu weer uit het
gebied van T _yrus terugkwam,
ging hĳ door S _idon naar de zee
van Galil _ea, midden door het ge-
biedvan deDek _apolis.a 32 Hier
bracht men een man bĳ hem die
doof was en een spraakgebrek
had, en zĳ verzochten hem drin-
gend zĳn hand op hem te leg-
gen.b 33 Hĳ dan nam hemapart,
buiten de kring der schare, en
stak zĳn vingers in de oren van
de man, en na gespuwd te heb-
ben, raakte hĳ zĳn tong aan.c

34 En terwĳl hĳ omhoogkeek
naar de hemel,d zuchttee hĳ diep
en zei tot hem: „Effatha”, dat be-
tekent: „Word geopend.” 35 Nu
dan, zĳn gehoor werd geopendf

en de band van zĳn tong werd
losgemaakt, en hĳ ging normaal
spreken. 36 Daarop gelastte hĳ
hun het aan niemand te vertel-
len;g maar hoe meer hĳ het hun
gelastte, des te meer verkondig-
den zĳ het.h 37 Ja, zĳ stonden
uitermate versteldi en zeiden: „Hĳ
heeft alles w

´
el gedaan. Hĳ doet

zelfs de doven horen en de stom-
men spreken.”j

8 Toen er in die dagen weer
een grote schare bĳeen was

en zĳ niets te eten hadden, riep
hĳ de discipelen bĳ zich en zei
tot hen:k 2 „Ik heb medelĳdenl

met de schare, want zĳ zĳn nu
al drie dagen bĳ mĳ gebleven en
hebben niets te eten; 3 en als ik
hen naar huis stuur zonder dat
zĳ eerst gegeten hebben, zullen
zĳ onderweg bezwĳken. Sommi-
gen van hen zĳn namelĳk van ver
gekomen.” 4 Zĳndiscipelen ant-
woordden hem echter: „Waar zal
iemand op zo’n afgelegen plaats
als hier broden vandaan kunnen
halen om deze mensen te verza-
digen?”m 5 Toch vroeg hĳ hun
vervolgens: „Hoeveel broden hebt
GIJ?” Zĳ zeiden: „Zeven.”n 6 En
hĳ gaf de schare de opdracht op
de grond te gaan aanliggen, en hĳ
nam de zeven broden, sprak een
dankgebed uito en brak ze, waarna
hĳ ze aan zĳn discipelen gaf om
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ze uit te reiken, en zĳ reikten
ze uit aan de schare.a 7 Zĳ had-
den ook nog wat visjes; en na
er de zegen over uitgesproken
te hebben, zei hĳ dat zĳ die ook
moesten uitreiken.b 8 Zo aten
zĳ dan en werden verzadigd, en
zĳ haalden de overgebleven brok-
ken op, zeven proviandmanden
vol.c 9 Toch waren er ongeveer
vierduizend [mannen]. Ten slotte
zond hĳ hen weg.d

10 Onmiddellĳk daarna stapte
hĳ met zĳn discipelen in de boot
en kwam in de landstreken van
Dalman _o _etha.e 11 Hier kwamen
de Farizee

¨
en voor de dag en be-

gonnen met hem te redetwisten,
terwĳl zĳ om hem op de proef
te stellen, een teken uit de he-
mel van hemverlangden.f 12 Hĳ
dan zuchtte diepg met zĳn geest
en zei: „Waarom verlangt dit ge-
slacht een teken? Voorwaar, ik
zeg: Aan dit geslacht zal geen te-
ken worden gegeven.”h 13 Daar-
mee verliet hĳ hen, stapte weer in
de boot en begaf zich naar de an-
dere oever.

14 Nu hadden zĳ vergeten bro-
den mee te nemen, en zĳ hadden
niets dan

´
e

´
en brood bĳ zich in de

boot.i 15 Toen gaf hĳ hun een
uitdrukkelĳk bevel en zei: „Let
op, past op voor het zuurdeeg
van de Farizee

¨
en en het zuurdeeg

vanHer _odes.”j 16 Zĳ dan gingen
er onder elkaar over argumente-
ren dat zĳ geen broden hadden.k

17 Hĳ merkte dit en zei tot hen:
„Waarom argumenteert GIJ er-
over dat GIJ geen broden hebt?l

Hebt GIJ dan nog geen begrip en
is de betekenis U nog niet duide-
lĳk? Is UW hart afgestompt wat
inzicht betreft?m 18 ’Ofschoon
GIJ ogen hebt, ziet GIJ niet; en of-
schoon GIJ oren hebt, hoort GIJ

niet?’n En herinnert GIJ U niet
19 hoeveel manden vol brokken
GIJ hebt opgehaald toen ik de
vĳf brodeno voor de vĳfduizend
heb gebroken?” Zĳ zeiden tot hem:
„Twaalf.”p 20 „En hoeveel pro-
viandmandenvol brokken GIJ hebt
opgehaald toen ik de zeven voor

de vierduizend heb gebroken?”
En zĳ zeiden tot hem: „Zeven.”a

21 Daarop zei hĳ tot hen: „Be-
grĳpt GIJ de betekenis nog niet?”b

22 Nu legden zĳ aan in Beth-
s _a

¨
ıda. Daar bracht men een blin-

de bĳ hemmet het dringende ver-
zoek hem aan te raken.c 23 En
hĳ nam de blinde bĳ de hand,
bracht hem buiten het dorp, en
na op zĳn ogen te hebben ge-
spuwd,d legde hĳ zĳn handen op
hem en vroeg hem toen: „Ziet
gĳ iets?” 24 En de man keek op
en zei nu: „Ik zie mensen, want
ik neem [dingen] waar die op bo-
men lĳken, maar ze lopen rond.”
25 Daarna legde hĳ zĳn handen
nog eens op de ogen van de man,
en de man zag scherp, en hĳ was
hersteld en zag alles duidelĳk.
26 Daarop zond hĳ hem naar huis
en zei: „Ga echter niet het dorp
in.”e

27 Jezus en zĳn discipelen ver-
trokken nu naar de dorpen van
Cesar _ea Fil _ippi, en onderweg ging
hĳ zĳn discipelen vragen stellen
en zei tot hen: „Wie zeggen de
mensen dat ik ben?”f 28 Zĳ zei-
den tot hem: „Joh _annes de Doper,g

en anderen: El _ia,h weer anderen:
Een van de profeten.”i 29 En hĳ
stelde hun de vraag: „Wie zegt
GIJ echter dat ik ben?” P _etrus
gaf hem ten antwoord: „Gĳ zĳt
de Christus.”j 30 Daarop gelast-
te hĳ hun streng met niemand
over hem te spreken.k 31 Ook
begon hĳ hun te onderwĳzen dat
de Zoon des mensen veel lĳden
zou moeten ondergaan en door de
oudere mannen en de overpries-
ters en de schriftgeleerden ver-
worpen moest worden en gedood
moest worden,l en dat hĳ drie da-
gen later zou opstaan.m 32 Ja,
hĳ sprak dit woord vrĳuit. Maar
P _etrus nam hem terzĳde en be-
gon hem te bestraffen.n 33 Zich
omkerend, keek hĳ naar zĳn disci-
pelen en bestrafte P _etrus, en zei:
„Ga achter mĳ, S _atan, want gĳ
denkt niet Gods gedachten, maar
die der mensen.”o
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34 Nu riep hĳ de schare samen
met zĳn discipelen bĳ zich en zei
tot hen: „Wil iemand achter mĳ
komen, dan moet hĳ zichzelf ver-
loochenen en zĳn martelpaal op-
nemen en mĳ voortdurend vol-
gen.a 35 Want wie zĳn ziel wil
redden, zal ze verliezen; maar
wie zĳn ziel verliest ter wille van
mĳ en het goede nieuws, zal ze
redden.b 36 Wat voor nut toch
heeft het voor een mens als hĳ
de gehele wereld wint en zĳn ziel
verbeurt?c 37 Wat toch zou een
mens geven in ruil voor zĳn ziel?d

38 Want wie zich in dit overspeli-
ge en zondige geslacht over mĳ
en mĳn woorden schaamt, over
hem zal ook de Zoon des mensen
zich schamene wanneer hĳ geko-
men zal zĳn in de heerlĳkheid
van zĳn Vader met de heilige en-
gelen.”f

9 Ook zei hĳ verder tot hen:
„Voorwaar, ik zeg U: Onder

hen die hier staan, zĳn er sommi-
gen die geenszins de dood zullen
smakenvoordat zĳ eerst het reeds
in kracht gekomen koninkrĳk
Gods zien.”g 2 Bĳgevolg nam Je-
zus zes dagen later P _etrus en Ja-
k _obus en Joh _annes mee en bracht
hen een hoge berg op, waar zĳ ge-
heel alleen waren. En hĳ onder-
ging voor hun ogen een transfigu-
ratie,h 3 en zĳn bovenklederen
werden blinkend, veel witter dan
enige kledingreiniger op aarde ze
wit zou kunnen maken.i 4 Ook
verscheen hun El _ia samen met
M _ozes, en zĳ waren in gesprek
met Jezus.j 5 En P _etrus nam
het woord en zei tot Jezus: „Rab-
bi, het is heel goed dat wĳ hier
zĳn, laten wĳ daarom drie tenten
opslaan,

´
e

´
en voor u en

´
e

´
en voor

M _ozes en
´
e

´
en voor El _ia.”k 6 Hĳ

wist in feite niet wat hĳ antwoor-
den moest, want zĳ werden zeer
bevreesd. 7 En er vormde zich
een wolk, die hen overschaduw-
de, en er kwam een steml uit de
wolk: „Dit is mĳn Zoon,m de gelief-
de; luistert naar hem.”n 8 Plot-
seling echter keken zĳ rond en za-

gen niemand anders meer bĳ zich
dan alleen Jezus.a

9 Onder het afdalen van de berg
beval hĳ hun uitdrukkelĳk niet
eerder aan iemand te vertellenb

wat zĳ hadden gezien, dan nadat
de Zoon des mensen uit de do-
den was opgestaan.c 10 En zĳ
namen het woord ter harte, maar
bespraken onder elkaar wat dit
opstaan uit de doden betekende.
11 Vervolgens vroegen zĳ hem
en zeiden: „Waarom zeggen de
schriftgeleerden dat eerst El _iad

moet komen?”e 12 Hĳ zei tot
hen: „El _ia komt inderdaad eerst
en herstelt alle dingen;f maar hoe
kan er betreffende de Zoon des
mensen geschreven staan dat hĳ
veel lĳden moet ondergaang en
als van geen belang moet wor-
den?h 13 Maar ik zeg Udat El _iai

werkelĳk gekomen is, en zĳ heb-
ben met hem gedaan al wat zĳ
wilden, zoals er over hem geschre-
ven staat.”j

14 Toen zĳ nu bĳ de andere
discipelen kwamen, bemerkten
zĳ dat er een grote schare om
hen heen stond, waaronder ook
schriftgeleerden, die met hen re-
detwistten.k 15 Maar zodra de
gehele schare hem gewaar werd,
waren zĳ ontsteld, en zĳ snelden
naar hem toe en begroetten hem.
16 En hĳ vroeg hun: „Waarover
redetwist GIJ met hen?” 17 En
´
e

´
en uit de schare antwoordde

hem: „Leraar, ik heb mĳn zoon
naar u toe gebracht omdat hĳ
in de macht is van een stom-
me geest;l 18 enwaardeze hem
ook aangrĳpt, smakt hĳ hem te-
gen de grond, en [het kind] krĳgt
het schuim op de mond en knar-
setandt en verliest zĳn kracht.
En ik heb uw discipelen gezegd
hem uit te werpen, maar zĳ kon-
den het niet.”m 19 Hĳ gaf hun
ten antwoord: „O ongelovig ge-
slacht,n hoe lang moet ik nog bĳ
U blĳven? Hoe lang moet ik U nog
verdragen? Brengt hem bĳ mĳ.”o

20 Zĳ dan brachten hem bĳ hem.
Maar zodra de geest hem zag,
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deed hĳ [het kind] terstond stuip-
trekkingen krĳgen, en na op
de grond te zĳn gevallen, bleef
het met het schuim op de mond
[over de grond] rollen.a 21 En
hĳ vroeg zĳn vader: „Hoe lang
heeft hĳ dit al?” Hĳ zei: „Van zĳn
kinderjaren af; 22 en herhaalde-
lĳk heeft hĳ hem al zowel in het
vuur als in het water geworpen
om hem om te brengen.b Maar als
gĳ iets kunt doen, heb danmedelĳ-
den met ons en help ons.” 23 Je-
zus zei tot hem: „Die uitdrukking:
’Als gĳ kunt’! Welnu, alle din-
gen zĳn mogelĳk voor wie geloof
heeft.”c 24 Onmiddellĳk riep de
vader van het jonge kind uit en
zei: „Ik heb geloof! Kom mĳ te
hulp waar ik in geloof te kort
schiet!”d

25 Toen Jezus nu bemerkte dat
er een schare te hoop liep, bestraf-
tee hĳ de onreine geest en zei tot
hem: „Gĳ stomme en dove geest,
ik beveel u, gauit van hemen kom
niet meer in hem.” 26 En na ge-
schreeuwd te hebben, voer hĳ na
vele stuiptrekkingen uit;f en [het
kind] werd als een dode, zodat de
meesten van hen zeiden: „Hĳ is
dood!” 27 Maar Jezus vatte hem
bĳ de hand en richtte hem op, en
hĳ ging staan.g 28 Nadat hĳ nu
een huis was binnengegaan, vroe-
gen zĳn discipelen hem voorts,
toen zĳ alleen waren: „Waarom
konden wĳ hem niet uitwerpen?”h

29 En hĳ zei tot hen: „Dit soort
kan door niets anders worden uit-
geworpen dan door gebed.”i

30 Vandaar vertrokken zĳ en
vervolgden hunweg door Galil _ea,
maar hĳ wilde niet dat iemand
het te weten kwam. 31 Want
hĳ onderwees zĳn discipelen en
zei tot hen: „De Zoon des men-
sen zal in de handen der men-
sen overgeleverd worden, en zĳ
zullen hem doden,j maar hoewel
hĳ wordt gedood, zal hĳ drie da-
gen later opstaan.”k 32 Zĳ be-
grepen echter niet wat hĳ zei en
waren bevreesd hem ernaar te
vragen.l

33 En zĳ kwamen in Kap _er-
na

¨
um. Toen hĳ nu in het huis was,

stelde hĳ hun de vraag: „Waar-
over hebt GIJ onderweg geargu-
menteerd?”a 34 Zĳ bleven zwĳ-
gen,want zĳ hadden er onderweg
met elkaar over geargumenteerd
wie groter was.b 35 Daarom
ging hĳ zitten en riep de twaalf
en zei tot hen: „Als iemand de
eerstewil zĳn, moet hĳ de laatste
van allen en de dienaar van allen
zĳn.”c 36 En hĳ nam een jong
kind, zette het in hun midden
en sloeg zĳn armen eromheen
en zei tot hen:d 37 „Al wie een
van zulke jonge kinderen ont-
vangt op basis van mĳn naam,
ontvangt mĳ; en al wie mĳ ont-
vangt, ontvangt niet [alleen] mĳ,
maar [ook] hem die mĳ heeft uit-
gezonden.”e

38 Joh _annes zei tot hem: „Le-
raar, wĳ hebben iemand met ge-
bruikmaking vanuwnaamdemo-
nen zienuitwerpen enwĳ hebben
getracht het hem te beletten,f

omdat hĳ ons niet vergezelde.”g

39 Maar Jezus zei: „Tracht niet
het hem te beletten, want nie-
mand die een krachtig werk zal
doen op basis van mĳn naam, zal
mĳ vlug kunnen beschimpen;h

40 want wie niet tegen ons is, is
v

´
o

´
or ons.i 41 Want al wie U een

beker water te drinken geeftj op
grond van het feit dat GIJ Chris-
tus toebehoort,k voorwaar, ik zeg
U, zĳn beloning zal hem geens-
zins ontgaan. 42 Maar al wie
een van deze kleinen die geloven,
tot struikelen brengt, het zou be-
ter voor hem zĳn dat hem een
molensteen zoals door een ezel
wordt rondgedraaid, om de hals
werd gehangen en hĳ metterdaad
in de zee werd geworpen.l

43 Indien uw hand u ooit doet
struikelen, hak ze af; het is beter
voor u verminkt het leven bin-
nen te gaan, dan met twee han-
den in Geh _enna terecht te komen,
in het vuur dat niet uitgedoofd
kan worden.m 44 —— 45 En
indien uw voet u doet struikelen,
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hak hem af; het is beter voor u
kreupel het leven binnen te gaan,a

dan met twee voeten in Geh _ennab

geworpen te worden. 46 ——
47 En indien uw oog u doet strui-
kelen, werp het weg;c het is be-
ter voor u met

´
e

´
en oog het ko-

ninkrĳk Gods binnen te gaan, dan
met twee ogen in Geh _ennad ge-
worpen te worden, 48 waar hun
made niet sterft en het vuur niet
wordt uitgedoofd.e

49 Want een ieder moet met
vuur gezoutenf worden. 50 Zout
is voortreffelĳk; maar indien het
zout ooit zĳn kracht verliest,
waarmee zult GIJ het dan smake-
lĳk maken?g Hebt zouth in UZELF

en houdt vredei onder elkaar.”

10 Toen stond hĳ vandaar op
en kwam aan de grenzen

van Jud _ea en de overkant van
de Jord _a _an, en weer stroomden
er scharen bĳ hem samen, en als
naar gewoonte ging hĳ hen weer
onderwĳzen.j 2 Er kwamen nu
Farizee

¨
en naar hem toe, die hem

vervolgens, om hem op de proef
te stellen, vroegen of het een
man geoorloofd was zich van zĳn
vrouw te laten scheiden.k 3 Hĳ
gaf hun ten antwoord: „Wat heeft
M _ozes U geboden?” 4 Zĳ zeiden:
„M _ozes heeft toegestaan een cer-
tificaat van wegzending te schrĳ-
ven en zich [van haar] te laten
scheiden.”l 5 Maar Jezus zei tot
hen: „Met het oog op de hard-
heid vanUW hartm heeft hĳ dat ge-
bod voor U opgetekend. 6 Maar
van [het] begin der schepping
af ’heeft Hĳ hen als man en als
vrouwgemaakt.n 7 Daarom zal
een man zĳn vader en moeder
verlaten, 8 en de twee zullen
´
e

´
en vlees zĳn’;o zodat zĳ niet lan-

ger twee, maar
´
e

´
en vlees zĳn.

9 Wat God derhalve onder
´
e

´
en

juk heeft samengebracht, brenge
geen mens vaneen.”p 10 Toen
zĳ weer in het huis waren,q vroe-
gen de discipelen hemvoorts daar-
over. 11 En hĳ zei tot hen: „Al
wie zich van zĳn vrouw laat schei-
den en een ander trouwt, pleegt
overspelr jegens haar, 12 en in-

dien een vrouw, nadat zĳ zich van
haar man heeft laten scheiden,
ooit een ander trouwt, pleegt zĳ
overspel.”a

13 Nu kwamen de mensen jon-
ge kinderen bĳ hem brengen, op-
dat hĳ hen zou aanraken; maar
de discipelen berispten hen.b

14 Toen Jezus dit zag, werd hĳ
verontwaardigd en zei tot hen:
„Laat de jonge kinderen bĳ mĳ
komen; tracht niet hen tegen te
houden, want aan hen die zĳn
zoals zĳ, behoort het koninkrĳk
Gods toe.c 15 Voorwaar, ik zeg
U: Wie het koninkrĳk Gods niet
ontvangt als een jong kind, zal er
geenszins binnengaan.”d 16 En
hĳ nam de kinderen in zĳn ar-
men en ging hen zegenen, terwĳl
hĳ zĳn handen op hen legde.e

17 Entoen hĳ zichweer opweg
begaf, kwam er iemand toege-
sneld die voor hem op de knie-
en viel en hem de vraag stelde:
„Goede Leraar, wat moet ik doen
om eeuwig leven te be

¨
erven?”f

18 Jezus zei tot hem: „Waarom
noemt gĳ mĳ goed?g Niemand is
goed, behalve

´
e

´
en, God.h 19 Gĳ

kent de geboden: ’Moord niet,i

Pleeg geen overspel,j Steel niet,k

Leg geen vals getuigenis af,l Doe
niet te kort,m Eer uw vader en
moeder’.”n 20 De man zei tot
hem: „Leraar, dat alles heb ik van
mĳn jeugd af in acht genomen.”
21 Jezus keek hem aan en koes-
terde liefde voor hem en zei tot
hem: „E

´
en ding ontbreekt u: Ga,

verkoop wat gĳ hebt en geef aan
de armen, en gĳ zult een schat in
de hemel hebben, en kom, wees
mĳn volgeling.”o 22 Maar dit
woord maakte hem verdrietig en
hĳ ging bedroefd heen, want hĳ
had vele bezittingen.p

23 Na om zich heen gekeken
te hebben, zei Jezus tot zĳn disci-
pelen: „Hoe moeilĳk zal het zĳn
voor hen die geld hebben,q het ko-
ninkrĳk Gods binnen te gaan!”r

24 Zĳn woorden deden de discipe-
len echter verbaasd staan.s Jezus

r Mt 19:24; Lu 18:25; s Lu 4:32.
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nam opnieuw het woord en zei
tot hen: „Kinderen, hoe moeilĳk
is het toch, het koninkrĳk Gods
binnen te gaan! 25 Voor een ka-
meel is het gemakkelĳker door
het oog van een naald te gaan
dan voor een rĳke het koninkrĳk
Gods binnen te gaan.”a 26 Toen
stonden zĳ nog meer versteld en
zeiden tot hem: „Wie kan er dan
eigenlĳk worden gered?”b 27 Je-
zus keek hen recht aan en zei: „Bĳ
mensen is het onmogelĳk, maar
niet bĳ God, want bĳ God zĳn alle
dingen mogelĳk.”c 28 P _etrus be-
gon tot hem te zeggen: „Zie! Wĳ
hebben alles verlaten en zĳn u
gevolgd.”d 29 Jezus zei: „Voor-
waar, ik zeg ulieden: Niemand
heeft huis of broers of zusters of
moeder of vader of kinderen of
velden ter wille van mĳ en ter wil-
le van het goede nieuws verlaten,e

30 die niet nu, in deze tĳdspe-
riode, honderdvoudig zal ontvan-
gen,f huizen en broers en zus-
ters en moeders en kinderen en
velden, m

´
et vervolgingen,g en in

het komende samenstel van din-
gen eeuwig leven. 31 Maar ve-
len die de eersten zĳn, zullen de
laatsten zĳn, en de laatsten de
eersten.”h

32 Zĳ trokken nu voort op de
weg die naar Jer _uzalem opgaat,
en Jezus ging voor hen uit, en
zĳ stonden verbaasd; maar zĳ die
volgden, werden bevreesd. We-
derom nam hĳ de twaalf terzĳ-
de en begon hun te vertellen wat
hem allemaal zou overkomen:i

33 „Wĳ trekken nu op naar Je-
r _uzalem, en de Zoon des mensen
zal aan de overpriesters en de
schriftgeleerden worden overge-
leverd, en zĳ zullen hem ter dood
veroordelen en aan [mensen uit]
de nati

¨
en overleveren,j 34 en zĳ

zullen de spot met hem drĳven en
hem bespuwen en geselen en do-
den, maar drie dagen later zal hĳ
opstaan.”k

35 En Jak _obus en Joh _annes,
de twee zonen van Zebed _e

¨
us,l

kwamen naar hem toe en zei-

den tot hem: „Leraar, wĳ wil-
len dat gĳ voor ons doet wat wĳ
u ook vragen.”a 36 Hĳ zei tot
hen: „Wat wilt GIJ dat ik voor
U doe?” 37 Zĳ zeiden tot hem:
„Geef ons, dat wĳ in uw heerlĳk-
heid de een aan uw rechter- en de
ander aan uw linkerhand mogen
zitten.”b 38 Maar Jezus zei tot
hen: „GIJ weet niet wat GIJ vraagt.
Kunt GIJ de beker drinken die ik
drink, of gedoopt worden met de
doop waarmee ik word gedoopt?”c

39 Zĳ zeiden tot hem: „Ja, dat
kunnen wĳ.” Daarop zei Jezus
tot hen: „De beker die ik drink,
zult GIJ drinken, en met de doop
waarmee ik word gedoopt, zult
GIJ worden gedoopt.d 40 Maar
dit zitten aan mĳn rechter- of
aan mĳn linkerhand staat niet
aan mĳ te geven,e doch behoort
aan hen toe voor wie het is be-
reid.”

41 Toen nu de tien anderen
dit hoorden, begonnen zĳ veront-
waardigd op Jak _obus en Joh _annes
te worden.f 42 Na hen bĳ zich
te hebben geroepen, zei Jezus ech-
ter tot hen: „GIJ weet dat zĳ die,
naar het zich laat aanzien, over
de nati

¨
en regeren, over hen heer-

sen en hun groten autoriteit over
hen oefenen.g 43 Zo is het on-
der U niet; maar wie onder U groot
wil worden, moet UWdienaar zĳn,h

44 en wie onder U de eerste wil
zĳn, moet de slaaf van allen zĳn.i

45 Want ook de Zoon des men-
sen is niet gekomen om gediend
te worden,j maar om te dienen en
zĳn ziel te geven als een losprĳsk

in ruil voor velen.”l

46 En zĳ kwamen in J _ericho.
Maar toen hĳ met zĳn discipelen
en een aanzienlĳke schare uit J _e-
richo wegging, zat Bartim _e

¨
us (de

zoon van Tim _e
¨
us), een blinde be-

delaar, langs de weg.m 47 Toen
hĳ hoorde dat het Jezus de Naza-
rener was, begon hĳ te schreeu-
wen en te zeggen: „Zoon van
D _avid,n Jezus, wees mĳ barm-
hartig!”o 48 Hierop legden velen
hem bars het zwĳgen op; maar

HFDST. 10

a Mt19:24

Lu 18:25

b Mt19:25

Lu 18:26

1Pe 4:18

c Ge18:14

Job 42:2

Jer 32:17

Za 8:6,

LXX

Lu18:27

d Mt19:27

Lu 18:28

e Mt10:37

Mt 19:29

Lu 18:29

f Lu18:30

g Mt5:11

Jo 16:22

Han 14:22

h Mt19:30

Mt 20:16

Lu 13:30

i Mr 8:31

Mr 9:31

Lu 9:22

Lu 18:31

j Mt20:18

Lu 18:31

k Mt20:19

Lu 18:33

Han 10:40

1Kor 15:4

l Mt10:2

�����������������������������

2ekolom

a Mt20:20

b Mt19:28

Mt 20:21

c Mt20:22

Lu 12:50

Jo 18:11

Ro 6:3

d Mt20:23

Han 12:2

Opb 1:9

e Jak 4:3

f Mt20:24

g Mt20:25

Lu 22:25

1Pe 5:3

h Mt20:26

Mr 9:35

Lu 9:48

i Mt20:27

Lu 22:26

j Jo 13:14

Fil 2:7

k Jes 53:10

Da 9:24

2Kor 5:21

Ga 3:13

Tit 2:14

l Le 16:17

Mt 20:28

m Mt20:29

Lu 18:35

n Jer 23:5

Mt 9:27

Mt 15:22

Ro 1:3

o Lu18:38

MARKUS 10:25-48 Oog van naald. Apostelen redetwisten. Losprĳs 1268



hĳ bleef des te meer schreeuwen:
„Zoon van D _avid, wees mĳ barm-
hartig!”a 49 Jezus bleef daarom
staan en zei: „Roept hem.” En zĳ
riepen de blinde en zeiden tot hem:
„Schep moed, sta op, hĳ roept u.”b

50 Hĳ wierp zĳn bovenkleed af,
sprong overeind en ging naar Je-
zus toe. 51 En Jezus gaf hem
ten antwoord: „Wat wilt gĳ dat
ik voor u doe?”c De blinde zei tot
hem: „Rabboni, maak dat ik weer
kan zien.”d 52 En Jezus zei tot
hem: „Ga, uw geloof heeft u beter
gemaakt.”e En onmiddellĳk kon
hĳ weer zien,f waarna hĳ hem op
de weg volgde.g

11 Toen zĳ nu dicht bĳ Jer _u-
zalem kwamen, bĳ Bethf _a-

g
´
e en Beth _ani

¨
eh aan de Olĳfberg,

zond hĳ twee van zĳn discipe-
len uiti 2 en zei tot hen: „Gaat
het dorp in dat GIJ v

´
o

´
or U ziet,

en zodra GIJ er binnenkomt, zult
GIJ een vastgebonden veulen vin-
den, waarop nog geen mens heeft
gezeten; maakt het los en brengt
het mee.j 3 En als iemand tot
U zegt: ’Waarom doet GIJ dit?’,
zegt dan: ’De Heer heeft het no-
dig en zal het terstondweer hier-
heen terugsturen.’ ”k 4 Zĳ dan
gingen heen en vonden het veu-
len bĳ de deur vastgebonden,
buiten aan de zĳstraat, en zĳ
maakten het los.l 5 Maar som-
migen van hen die daar ston-
den, zeiden toen tot hen: „Wat
doet GIJ, dat GIJ het veulen los-
maakt?”m 6 Zĳ zeiden tot hen
wat Jezus had gezegd; en zĳ lie-
ten hen gaan.n

7 En zĳ brachten het veuleno

bĳ Jezus en legden er hun boven-
klederen overheen, en hĳ ging
erop zitten.p 8 Ook spreidden
velen hun bovenklederen uitq op
de weg, maar anderen kapten ge-
bladerter uit de velden.s 9 En
die vooropgingen en die volgden,
bleven uitroepen: „Red toch!t Ge-
zegend is hĳ die komt in Jeho-
vah’s naam!u 10 Gezegend is het
komende koninkrĳk van onze va-
der D _avid!v Red toch in de hoog-

ste hoogten!” 11 En hĳ ging Je-
r _uzalem binnen, de tempel in; en
na alles in ogenschouw te hebben
genomen, ging hĳ, daar het al laat
was, met de twaalf [de stad] uit
naar Beth _ani

¨
e.a

12 Toen zĳ de volgende dag uit
Beth _ani

¨
e waren gegaan, kreeg

hĳ honger.b 13 En uit de ver-
te werd hĳ een vĳgenboom ge-
waar die bladeren had, en hĳ
ging ernaartoe om te zien of hĳ
er misschien iets aan zou vinden.
Maar toen hĳ erbĳ kwam, vond
hĳ niets dan bladeren, want het
was niet de tĳd van de vĳgen.c

14 Daarom nam hĳ het woord
en zei ertegen: „Laat niemand
in eeuwigheid meer enige vrucht
van u eten.”d En zĳn discipelen
hoorden het.

15 Nu kwamen zĳ te Jer _uza-
lem. Daar ging hĳ de tempel bin-
nen en begon hen die in de tem-
pel verkochten en kochten eruit
te werpen, en hĳ keerde de tafels
van de geldwisselaars en de ban-
ken van de duivenverkopers om;e

16 en hĳ liet niet toe dat iemand
een gebruiksvoorwerp door de
tempel droeg, 17 maar hĳ bleef
leren en zeggen: „Staat er niet ge-
schreven: ’Mĳn huis zal een huis
van gebedf voor alle nati

¨
enworden

genoemd’?g Maar GIJ hebt het tot
een rovershol gemaakt.”h 18 En
de overpriesters en de schriftge-
leerden hoorden het en zochten
toen naar een manier omhemom
te brengen;i zĳ vreesden hem na-
melĳk, omdat de gehele schare
voortdurend versteld stond van
zĳn onderwĳs.j

19 En wanneer het laat op de
dag werd, gingen zĳ de stad weer
uit. 20 Maar toen zĳ ’s mor-
gens vroeg voorbĳkwamen, za-
gen zĳ dat de vĳgenboom reeds
van de wortels af verdord was.k

21 Daarom zei P _etrus, die het
zich herinnerde, tot hem: „Rabbi,
zie! de vĳgenboom die gĳ hebt ver-
vloekt, is verdord.”l 22 En Jezus
gaf hun ten antwoord: „Hebt ge-
loof in God. 23 Voorwaar, ik zeg
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U, dat wie tot deze berg zegt:
’Word opgeheven en in de zee ge-
worpen’, en niet twĳfelt in zĳn
hart, maar geloof heeft dat wat
hĳ zegt, zal gebeuren, het hem
ten deel zal vallen.a 24 Daar-
om zeg ik U: Hebt bĳ alle dingen
waarom GIJ bidt en vraagt, geloof
dat GIJ ze feitelĳk reeds hebt ont-
vangen, en GIJ zult ze hebben.b

25 En wanneer GIJ staat te bid-
den, vergeeftc dan al wat GIJ te-
gen iemand hebt; opdat ook UW

Vader, die in de hemelen is, U UW

overtredingen moge vergeven.”d

26 ——

27 En zĳ kwamen wederom te
Jer _uzalem. En terwĳl hĳ in de
tempel wandelde, kwamen de
overpriesters en de schriftgeleer-
den en de oudere mannen naar
hem toee 28 en zeiden toen tot
hem: „Krachtens welke autoriteit
doet gĳ deze dingen? Of wie heeft
u die autoriteit gegeven om deze
dingen te doen?”f 29 Jezus zei
tot hen: „Ik zal U

´
e

´
en vraag stel-

len. Antwoordt mĳ daarop, en ik
zal U ook zeggen krachtens wel-
ke autoriteit ik deze dingen doe.g

30 Was de dooph door Joh _annes
uit de hemel of uit de mensen?
Antwoordt mĳ.”i 31 Zĳ dan gin-
gen onder elkaar overleggen en
zeiden: „Als wĳ zeggen: ’Uit de he-
mel’, dan zal hĳ zeggen: ’Waarom
hebt GIJ hem dan niet geloofd?’j

32 Maar durven wĳ te zeggen:
’Uit de mensen’?” — Zĳ vreesden
de schare, want die hielden het
er allen voor dat Joh _annes wer-
kelĳk een profeet was geweest.k

33 Zĳ gaven Jezus daarom ten
antwoord: „Wĳ weten het niet.”
En Jezus zei tot hen: „Dan zeg ik
Uevenmin krachtens welke auto-
riteit ik deze dingen doe.”l

12 Ook begon hĳ door middel
van illustraties tot hen te

spreken: „Een mens plantte een
wĳngaardm en zette er een omhei-
ning omheen en groef een kuip
voor de wĳnpers en richtte een
toren op,n en hĳ verhuurde hem
aan wĳngaardenierso en reisde
naar het buitenland.p 2 Op de

vastgestelde tĳd nu zond hĳ een
slaaf naar de wĳngaardeniers om
wat van de vruchten van de wĳn-
gaard van de wĳngaardeniers in
ontvangst te nemen.a 3 Maar zĳ
grepen hem, ranselden hem af
en stuurden hem met lege han-
den weg.b 4 En wederom zond
hĳ een andere slaaf naar hen toe;
en die sloegen zĳ op zĳn hoofd en
deden hem oneer aan.c 5 En hĳ
zond weer een ander, en die dood-
den zĳ; en vele anderen, van wie
zĳ er sommigen afranselden en
sommigen doodden. 6 Nu had
hĳ alleen nog een geliefde zoon.d

Die zond hĳ als laatste naar hen
toe en zei: ’Voor mĳn zoon zullen
zĳ achting hebben.’e 7 Maar die
wĳngaardeniers zeiden onder el-
kaar: ’Dit is de erfgenaam.f Komt,
laten wĳ hem doden, en de erfe-
nis zal van ons zĳn.’g 8 Derhalve
grepen zĳ hem en doodden hemh

en wierpen hem buiten de wĳn-
gaard.i 9 Wat zal de eigenaar
van de wĳngaard doen? Hĳ zal
komen en de wĳngaardeniers om-
brengen, en hĳ zal de wĳngaardj

aan anderen geven.k 10 Hebt GIJ

deze schriftplaats nog nooit ge-
lezen: ’De steenl die de bouwlie-
den hebben verworpen, is juist
de hoofdhoeksteen geworden.m

11 Vanwege Jehovah is dit ge-
schied, en het is wonderbaarlĳk
in onze ogen’?”n

12 Toen zochten zĳ naar een
manier om hem te grĳpen, maar
zĳ vreesden de schare; zĳ bemerk-
ten namelĳk dat hĳ de illustra-
tie met het oog op hen gesproken
had. Daarom lieten zĳ hem met
rust en gingen weg.o

13 Vervolgens zonden zĳ enke-
len van de Farizee

¨
en en van de

partĳgangers van Her _odesp naar
hem toe om hem op zĳn woor-
den te vangen.q 14 Toen dezen
bĳ hem kwamen, zeiden zĳ: „Le-
raar, wĳ weten dat gĳ waarach-
tig zĳt en dat gĳ u aan niemand
stoort, want gĳ ziet de uiterlĳ-
ke verschĳning der mensen niet
aan, maar onderwĳst de weg van
God in overeenstemming met
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de waarheid:a Is het geoorloofd
caesar hoofdgeld te betalen of
niet? 15 Zullen wĳ betalen, of
zullen wĳ niet betalen?”b Daar
hĳ hun huichelarĳ doorzag, zei hĳ
tot hen: „Waarom stelt GIJ mĳ op
de proef? Brengt mĳ een dena-
rius, zodat ik [die] kan bekĳken.”c

16 Zĳ brachten er een. En hĳ zei
tot hen: „Wiens beeld en opschrift
is dit?” Zĳ zeiden tot hem: „Van
caesar.”d 17 Daarop zei Jezus:
„Betaalt caesar terugwat van cae-
sar,e maar God wat van God is.”f

En zĳ gingen zich over hem ver-
wonderen.g

18 Nu kwamen er Sadducee
¨
en

naar hem toe, die zeggen dat er
geen opstanding is, en zĳ stelden
hemde vraag:h 19 „Leraar,M _o-
zes heeft ons geschreven dat als
iemands broer sterft en eenvrouw
achterlaat maar geen kind na-
laat, zĳn broeri de vrouw dient
te nemen en nageslacht voor zĳn
broer bĳ haar dient te verwek-
ken.j 20 Er waren zeven broers;
en de eerste nam een vrouw, maar
liet toen hĳ stierf geen nageslacht
na.k 21 En de tweede nam haar,
maar stierf zonder nageslacht
na te laten; en de derde evenzo.
22 En de zeven lieten geen enkel
nageslacht na. Het laatst van al-
len stierf ook de vrouw.l 23 Wie
van hen zal haar in de opstan-
ding tot vrouw krĳgen? Want de
zeven hebben haar tot vrouw ge-
had.”m 24 Jezus zei tot hen: „Is
UW vergissing niet hierin gelegen,
dat GIJ noch de Schriften noch
de kracht Gods kent?n 25 Want
wanneer zĳ uit de doden opstaan,
huwen de mannen niet noch wor-
den de vrouwen ten huwelĳk ge-
geven, maar zĳ zĳn als engelen in
de hemelen.o 26 Maar wat de do-
den betreft, dat zĳ worden opge-
wekt, hebt GIJ niet in het boek van
M _ozes gelezen, in het bericht over
het doornbos, hoe God tot hem
zei: ’Ik ben de God van _Abraham
en [de] God van _Isa

¨
ak en [de] God

van J _akob’?p 27 Hĳ is geen God
van de doden, maar van de leven-
den. GIJ vergist U zeer.”q

28 Een der schriftgeleerden nu,
die naderbĳ was gekomen en hen
had horen redetwisten, en die
wist dat hĳ hun op een voor-
treffelĳke wĳze had geantwoord,
vroeg hem: „Wat is het allereer-
ste gebod?”a 29 Jezus antwoord-
de: „Het eerste is: ’Hoor, o _Isra

¨
el,

Jehovah, onze God, is
´
e

´
en Jeho-

vah,b 30 en gĳ moet Jehovah,
uw God, liefhebben met geheel
uw hart en met geheel uw ziel
en met geheel uw verstand en
met geheel uw kracht.’c 31 Het
tweede is dit: ’Gĳmoet uwnaaste
liefhebben als uzelf.’d Er is geen
ander gebod groter dan deze.”
32 De schriftgeleerde zei tot hem:
„Leraar, gĳ hebt in overeenstem-
ming met de waarheid goed ge-
zegd: ’Hĳ is E

´
en, en er is geen

ander dan Hĳ’;e 33 en dit lief-
hebben van hem met geheel zĳn
hart en met geheel zĳn verstand
en met geheel zĳn kracht en dit
liefhebbenvan zĳn naaste als zich-
zelf is veel meer waard dan alle
volledige brandoffers en slacht-
offers.”f 34 Hierop zei Jezus, die
onderscheidde dat hĳ verstandig
had geantwoord, tot hem: „Gĳ zĳt
niet ver van het koninkrĳk Gods.”
Maar niemand had meer de moed
hem nog iets te vragen.g

35 Toen Jezus echter het woord
nam, zei hĳ, tĳdens zĳn onder-
wĳs in de tempel: „Hoe kun-
nen de schriftgeleerden zeggen
dat de Christus D _avids zoon is?h

36 D _avid zelf heeft door de heili-
ge geesti gezegd: ’Jehovah heeft
tot mĳn Heer gezegd: „Zit aan
mĳn rechterhand totdat ik uw
vĳanden onder uw voeten stel.” ’j

37 D _avid zelf noemt hem ’Heer’,
maar hoe komt het dan dat hĳ
zĳn zoon is?”k

En de grote schare luisterde
met genoegen naar hem.l 38 En
in zĳn onderwĳs zei hĳ vervol-
gens: „Past op voor de schriftge-
leerden,m die in lange gewaden
willen rondlopen en begroetin-
gen op de marktplaatsen begeren,
39 alsook de voorste zitplaatsen
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in de synagogen en de voornaam-
ste plaatsen bĳ de avondmaaltĳ-
den.a 40 Zĳ zĳn het die de hui-
zen der weduwen verslindenb en
voor de schĳn lange gebeden uit-
spreken; dezen zullen een zwaar-
der oordeel ontvangen.”c

41 En hĳ ging zo zitten dat hĳ
het gezicht op de schatkistend had
en keek toe hoe de schare geld in
de schatkisten wierp; en vele rĳ-
ken wierpen er vele geldstukken
in.e 42 Toen kwam er een arme
weduwe, die er twee kleine geld-
stukken in wierp, welke zeer wei-
nig waarde hebben.f 43 Hierop
riep hĳ zĳn discipelen bĳ zich en
zei tot hen: „Voorwaar, ik zeg U

dat deze arme weduwe er meer
in heeft geworpen dan allen die
geld in de schatkisten hebben ge-
worpen;g 44 want zĳ hebben er
allen van wat zĳ over hadden, in
geworpen, maar zĳ heeft er van
haar gebrek alles in geworpen wat
zĳ had, haar hele levensonder-
houd.”h

13 Terwĳl hĳ de tempel uit-
ging, zei een van zĳn disci-

pelen tot hem: „Leraar, zie toch
eens, wat een stenen en wat een
gebouwen!”i 2 Jezus zei echter
tot hem: „Ziet gĳ deze grote ge-
bouwen?j Hier zal geenszins een
steen op de andere worden gela-
tenk die niet afgebroken zal wor-
den.”l

3 En toen hĳ op de Olĳfberg
zat,met het gezicht op de tempel,
vroegen P _etrusm en Jak _obus en
Joh _annes en Andr _eas hem, ter-
wĳl er verder niemand bĳ was:n

4 „Zeg ons: Wanneer zullen deze
dingen zĳn, en wat zal het te-
ken zĳn wanneer al deze dingen
tot een besluit zullen komen?”o

5 Jezus dan begon tot hen te zeg-
gen: „Past op dat niemand U mis-
leidt.p 6 Velen zullen komen op
basis van mĳn naam en zeggen:
’Ik ben het’, en zĳ zullen velen
misleiden.q 7 Wanneer GIJ bo-
vendien van oorlogen en berich-
ten van oorlogen hoort, wordt
dan niet verschrikt; [deze dingen]

moeten geschieden, maar het ein-
de is er nog niet.a

8 Want natie zal tegen natie op-
staan en koninkrĳk tegen konink-
rĳk,b er zullen in de ene plaats na
de andere aardbevingenc zĳn [en]
er zullen voedseltekortend zĳn.
Deze dingen zĳn een begin van
wee

¨
en der benauwdheid.e

9 Ziet GIJ echter toe op UZELF;
men zal U aan plaatselĳke recht-
banken overleveren,f en GIJ zult
in synagogen worden geslageng

en voor bestuurders en konin-
gen terechtstaan ter wille van
mĳ, tot een getuigenis voor hen.h

10 Ook moet eerst in alle nati
¨
en

het goede nieuwsi worden gepre-
dikt.j 11 Wanneer men U ech-
ter wegvoert om U over te leve-
ren, maakt U dan niet tevoren
bezorgd over wat GIJ zult spre-
ken,k maar spreekt datgenewat U

in dat uur gegeven wordt, want
niet GIJ zĳt het die spreekt, maar
de heilige geest.l 12 Voorts zal
de ene broer de andere ter dood
overleveren, en een vader een
kind,m en kinderen zullen tegen de
ouders opstaan en hen ter dood la-
ten brengen;n 13 en GIJ zult ter
wille van mĳn naam voorwerpen
van haat zĳn voor alle mensen.o

Maar wie tot het einde heeft vol-
hard,p die zal gered worden.q

14 Wanneer GIJ echter het wal-
gelĳke dingr dat verwoesting ver-
oorzaakt,s ziet staanwaar het niet
behoort (de lezer gebruike onder-
scheidingsvermogen),t laten dan
zĳ die in Jud _ea zĳn, naar de ber-
gen vluchten.u 15 Laat de man
die zich op het dak bevindt, niet
naar beneden komen, noch naar
binnen gaan om iets uit zĳn huis
te halen;v 16 en laat de man die
op het veld is, niet terugkeren tot
de dingen die hĳ heeft achtergela-
ten, om zĳn bovenkleed op te ha-
len.w 17 Wee de zwangere vrou-
wen en hen die een klein kind
zogen in die dagen!x 18 Blĳft
bidden dat het niet in de winter-
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tĳd geschiedt;a 19 want die da-
gen zullen [dagen van] een ver-
drukkingb zĳn zoals er sedert
[het] begin der schepping, welke
God heeft geschapen, tot op die
tĳd niet is voorgekomen en niet
meer zal voorkomen.c 20 Indien
Jehovahd de dagen trouwens niet
had verkort, zou geen vlees wor-
den gered. Maar ter wille van de
uitverkorenen,e die hĳ heeft uit-
verkoren,f heeft hĳ de dagen ver-
kort.g

21 Wanneer dan bovendien
iemand tot U zegt: ’Ziet! Hier is
de Christus’, ’Ziet! Daar is hĳ’,h

gelooft [het] niet.i 22 Want er
zullen valse christussen en valse
profeten opstaan,j die tekenen en
wonderen zullen doenk ten einde,
indien mogelĳk, de uitverkorenen
op een dwaalspoor te brengen.l

23 Weest dus op UW hoede;m ik
heb U alles van tevoren gezegd.n

24 Maar in die dagen, na die
verdrukking, zal de zon worden
verduisterd, en de maan zal haar
licht niet geven, 25 en de ster-
ren zullen uit de hemel vallen, en
de krachten die in de hemelen zĳn,
zullen worden geschokt.o 26 En
dan zullen zĳ de Zoon des mensenp

zien komen in wolken, met grote
kracht en heerlĳkheid.q 27 En
dan zal hĳ de engelen uitzenden
en zĳn uitverkorenenr bĳeenver-
gaderen van de vier windstreken,
van het uiteinde der aarde tot het
uiteinde des hemels.s

28 Leert nu van de vĳgenboom
deze illustratie: Zodra zĳn jonge
tak zacht wordt en in het blad
schiet, weet GIJ dat de zomer nabĳ
is.t 29 Zo ook GIJ, wanneer GIJ

deze dingen ziet gebeuren, weet
dan dat hĳ nabĳ is, voor de deur.u

30 Voorwaar, ik zeg U dat dit ge-
slacht geenszins zal voorbĳgaan
voordat al deze dingen geschie-
den.v 31 Hemelw en aarde zullen
voorbĳgaan, maar mĳn woordenx

zullen niet voorbĳgaan.y

32 Van die dag of het uur weet
niemand iets af, noch de engelen
in de hemel, noch de Zoon, dan

deVader.a 33 Blĳft toezien, blĳft
wakker,b want GIJ weet niet wan-
neer de bestemde tĳd is.c 34 Het
is als met een mens die, toen hĳ
naar het buitenland reisde,d zĳn
huis verliet en aan zĳn slaven vol-
macht gaf, aan een ieder zĳnwerk,
en de deurwachter gebood waak-
zaam te zĳn. 35 Waakt daarom
voortdurend,e want GIJ weet niet
wanneer de meester van het huis
komt, laat op de dag of te mid-
dernacht of bĳ het hanengekraai
of vroeg in de morgen;f 36 opdat
hĳ, wanneer hĳ plotseling komt,
U niet slapend vindt.g 37 Wat ik
echter tot U zeg, zeg ik tot allen:
Waakt voortdurend.”h

14 Twee dagen later nu was
het Paschai en [het feestj

van] de ongezuurde broden.k En
de overpriesters en de schrift-
geleerden zochten hoe zĳ hem
door een listig plan zouden kun-
nen grĳpen en doden;l 2 want
zĳ zeiden herhaaldelĳk: „Niet op
het feest; er mocht anders eens
opschudding ontstaan onder het
volk.”m

3 En terwĳl hĳ te Beth _ani
¨
e in

het huis van S _imon de melaat-
se wasn [en] aan de maaltĳd aan-
lag, kwam er een vrouw met een
albasten [flacon] vol welrieken-
de olie, echte [en] zeer kostba-
re nardus. Na de albasten [fla-
con] te hebben opengebroken,
goot zĳ [de olie] over zĳn hoofd.o

4 Sommigen toonden zich er ver-
ontwaardigd over en zeiden on-
der elkaar: „Waarom is deze ver-
kwisting van de welriekende olie
geschied?p 5 Want deze welrie-
kende olie had voor meer dan
driehonderd denarii verkocht en
aan de armen gegeven kunnen
worden!” En zĳ waren zeer mis-
noegdover haar.q 6 Maar Jezus
zei: „Laat haar begaan. Waarom
tracht GIJ haar lastig te vallen?
Zĳ heeft een voortreffelĳke daad
jegens mĳ verricht.r 7 Want de
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armen hebt GIJ altĳda bĳ U en GIJ

kunt hun altĳd goeddoen, wan-
neer GIJ maar wilt, maar mĳ hebt
GIJ niet altĳd.b 8 Zĳ heeft ge-
daan wat zĳ kon; zĳ heeft het bĳ
voorbaat op zich genomen welrie-
kende olie op mĳn lichaamte doen
met het oog op de begrafenis.c

9 Voorwaar, ik zeg U: Overal waar
het goede nieuws in de gehele we-
reld wordt gepredikt,d zal tevens
ter gedachtenis aan deze vrouw
worden verteld wat zĳ heeft ge-
daan.”e

10 En J _udas Isk _ariot,
´
e

´
en van

de twaalf, ging heen naarde over-
priesters om hem aan hen te ver-
raden.f 11 Dezen verheugden
zich toen zĳ dat hoorden en be-
loofden hem zilvergeld te geven.g

Hĳ zocht nu dus naar een gunsti-
ge gelegenheid om hem te verra-
den.h

12 Op de eerste dag der onge-
zuurdei broden nu, waarop men
gewoon was het Pascha[-offer-
dier] te slachten, zeiden zĳn dis-
cipelenj tot hem: „Waar wilt gĳ
dat wĳ de toebereidselen gaan
maken zodat gĳ het Pascha kunt
eten?”k 13 Hĳ zond daarop twee
van zĳn discipelen uit en zei tot
hen: „Gaat de stad in, en er zal
U een mens tegemoet komen die
een aardewerken vat met water
draagt.l Volgt hem, 14 en waar
hĳ ook naar binnen gaat, moet
GIJ tot de heer des huizes zeggen:
’De Leraar zegt: „Waar is het lo-
geervertrek voor mĳ, waar ik met
mĳn discipelen het Pascham kan
eten?” ’n 15 En hĳ zal U een gro-
te bovenkamer laten zien, die in-
gericht en gereed is; en bereidt
het daar voor ons.”o 16 Hierop
gingen de discipelen heen, en zĳ
kwamen in de stad en vonden het
precies zoals hĳ hun had gezegd;
en zĳ bereidden het Pascha.p

17 Nadat de avond was geval-
len, kwam hĳ met de twaalf.q

18 En terwĳl zĳ aan tafel aanla-
gen en aten, zei Jezus: „Voorwaar,
ik zeg U: Een van U, die met mĳ
eet,r zal mĳ verraden.”s 19 Zĳ
begonnen bedroefd te worden en

de een na de ander tot hem te
zeggen: „Ik ben het toch niet?”a

20 Hĳ zei tot hen: „Het is
´
e

´
en van

de twaalf, die met mĳ in de ge-
meenschappelĳke schaal doopt.b

21 De Zoon des mensen gaat wel-
iswaar heen, zoals er over hem
staat geschreven, maar wee de
mens door bemiddeling vanwie de
Zoon des mensen wordt verraden!
Het zou voor die mens beter zĳn
geweest als hĳ niet geborenwas.”c

22 En terwĳl zĳ verder aten,
nam hĳ een brood, sprak de zegen
uit, brak het en gaf het aanhen, en
zei: „Neemt het, dit betekent mĳn
lichaam.”d 23 Daarna nam hĳ
een beker, sprak een dankgebed
uit en gaf die aan hen, en zĳ dron-
ken er allen uit.e 24 En hĳ zei
tot hen: „Dit betekent mĳn ’bloedf

van het verbond’,g dat ten behoe-
ve van velen vergotenh zal wor-
den.i 25 Voorwaar, ik zeg U: Ik
zal geenszins meer iets van het
product van de wĳnstok drin-
ken tot op die dag waarop ik het
nieuw zal drinken in het konink-
rĳk Gods.”j 26 Ten slotte gingen
zĳ, na het zingen van lofzangen,k

naar buiten naar de Olĳfberg.l

27 En Jezus zei tot hen: „GIJ

zult allen tot struikelen worden
gebracht, want er staat geschre-
ven: ’Ik zal de herder slaan,m en
de schapen zullen verstrooid wor-
den.’n 28 Maar nadat ik zal zĳn
opgewekt, zal ik U voorgaan naar
Galil _ea.”o 29 P _etrus zei echter
tot hem: „Ook al worden alle an-
deren tot struikelen gebracht, ik
toch niet.”p 30 Daarop zei Jezus
tot hem: „Voorwaar, ik zeg u: Nog
heden, ja, deze nacht, voordat een
haan tweemaal kraait, zult juist
gĳ mĳ driemaal verloochenen.”q

31 Maar hĳ zei toen ten overvloe-
de: „Al moet ik met u sterven,
ik zal u geenszins verloochenen.”
Ook alle anderen zeiden nu het-
zelfde.r

32 Toen kwamen zĳ bĳ een plek
Geths _eman

´
e genaamd, en hĳ zei
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tot zĳn discipelen: „Gaat hier zit-
ten, terwĳl ik bid.”a 33 En hĳ
namP _etrus en Jak _obus en Joh _an-
nesb met zich mee, en hĳ begon
ontsteld en zeer verontrust te
worden.c 34 En hĳ zei tot hen:
„Mĳn ziel is diepbedroefd,d ja, tot
de dood toe. Blĳft hier enwaakt.”e

35 En nadat hĳ een eindje verder
was gegaan, viel hĳ voorts op de
grond en bad of, indien mogelĳk,
het uur aan hem mocht voorbĳ-
gaan.f 36 En hĳ zei vervolgens:
„Abba, Vader,g voor u zĳn alle
dingen mogelĳk; neem deze be-
ker van mĳ weg. Doch niet wat
ikwil, maar wat gĳ wilt.”h 37 En
hĳ kwam en vond hen slapend, en
hĳ zei tot P _etrus: „S _imon, slaapt
gĳ? Hadt gĳ niet de kracht om
´
e

´
en uur te waken?i 38 Waakt en

bidtj voortdurend, opdat GIJ niet
in verzoeking komt. De geest is
natuurlĳk bereidwillig, maar het
vlees is zwak.”k 39 En hĳ ging
wederom heen en bad, terwĳl
hĳ hetzelfde woord zei.l 40 En
wederom kwam hĳ en vond hen
slapend, want hun ogen waren
zwaar, en daarom wisten zĳ niet
wat zĳ hem moesten antwoor-
den.m 41 En hĳ kwam voor de
derde maal en zei tot hen: „Op
een tĳd als deze slaapt GIJ en
neemt GIJ rust! Het is genoeg!
Het uur is gekomen!n Ziet! De
Zoon des mensen wordt door ver-
raad in de handen van zondaars
overgeleverd.o 42 Staat op, laten
wĳ gaan.p Ziet! Mĳn verrader is
nabĳ gekomen.”q

43 En onmiddellĳk, terwĳl hĳ
nog sprak, kwam J _udas eraan,

´
e

´
en

van de twaalf, en met hem een
scharemet zwaarden en knuppels,
gestuurd door de overpriesters en
de schriftgeleerden en de oude-
re mannen.r 44 Zĳn verrader nu
had hun een afgesproken teken
gegeven door te zeggen: „Degene
die ik kus, die is het; neemt hem
in hechtenis en voert hem veilig
weg.”s 45 En recht op hem af-
gaand, trad hĳ op hem toe en zei:
„Rabbi!”, en kustet hem zeer te-
der. 46 Zĳ dan sloegen de hand

aan hem en namen hem in hechte-
nis.a 47 Maar iemand van dege-
nen die erbĳ stonden, trok zĳn
zwaarden sloeg de slaaf van de ho-
gepriester en hieuw hem het oor
af.b 48 Doch Jezus gaf hun ten
antwoord: „Zĳt GIJ met zwaarden
en knuppels als tegen een rover
uitgetrokken, om mĳ gevangen te
nemen?c 49 Dag aan dag was ik
bĳ U in de tempel, terwĳl ik onder-
wees,d en toch hebt GIJ mĳ niet in
hechtenis genomen.Niettemin ge-
schiedt dit opdat de Schriftene in
vervulling gaan.”f

50 En zĳ lieten hemallen in de
steekg en vluchtten.h 51 Maar
een zekere jonge man, die een
fĳn linnen kleed over zĳn naak-
te [lichaam] droeg, volgde hem
voorts van nabĳ; en zĳ trachtten
hemte grĳpen,i 52 maar hĳ liet
zĳn linnen kleed achter en ont-
snapte naakt.

53 Nu voerden zĳ Jezus weg
naar de hogepriester, en alle over-
priesters en de oudere mannen
en de schriftgeleerden kwamen
bĳeen.j 54 Maar P _etrus volgde
hem op een flinke afstandk tot op
de binnenplaats van de hogepries-
ter; en hĳ zat zich samen met de
huisbedienden te warmen bĳ een
helder vuur. 55 Ondertussen
zochten de overpriesters en het
hele S _anhedrin naar een getuige-
nis tegen Jezus om hem ter dood
te kunnen brengen,l maar zĳ von-
den er geen.m 56 Wel legden ve-
len een vals getuigenis tegen hem
af,n maar hun getuigenissen stem-
den niet overeen.o 57 Ook ston-
den er enigen op die een vals ge-
tuigenis tegen hem aflegden door
te zeggen: 58 „Wĳ hebben hem
horen zeggen: ’Ik zal deze tempel,
die met handen werd gemaakt, af-
breken en in drie dagen een ande-
re bouwen, die niet met handen is
gemaakt.’ ”p 59 Maar ook daarin
stemde hun getuigenis niet over-
een.

60 Ten slotte stond de hoge-
priester in hun midden op en on-
dervroeg Jezus en zei: „Geeft gĳ

HFDST. 14

a Mt26:36

Lu 22:39

Jo 18:1

b Mt17:1

c Mt26:37

d Ps 42:5

Ps 43:5

Jo 12:27

e Mt26:38

f Mt26:39

Lu 22:41

g Ro 8:15

Ga 4:6

h Lu22:42

Jo 6:38

Heb 5:7

i Mt26:40

Lu 22:45

j Mt6:13

Lu 11:4

k Mt26:41

Ro 7:23

Ga 5:17

l Mt26:42

m Mt26:43

n Jo 13:1

o Mt26:45

p Jo 14:31

q Mt26:46

Jo 18:2

r Mt26:47

Lu 22:47

Jo 18:3

s Mt26:48

t 2Sa 20:9

�����������������������������

2ekolom

a Mt26:50

Lu 22:49

b Mt26:51

Lu 22:50

Jo 18:10

c Mt26:55

Lu 22:52

d Lu19:47

Jo 18:20

e Ps 22:6

Jes 53:7

Da 9:26

Lu 22:37

f Mt26:56

Opb 19:10

g Ps 38:11

Ps 88:8

2Ti 4:16

h Za 13:7

Mt 26:31

Jo 16:32

i Jo 18:15

j Mt26:57

Lu 22:54

Jo 18:13

k Mt26:58

Jo 18:15

l Ps 37:12

Ps 37:32

m Da 6:4

Mt 26:59

1Pe 3:16

n Ex 20:16

De 19:16

Ps 35:11

Sp 19:5

o Mt26:60

p Mt26:61

Mr 15:29

Jo 2:19

1275 Gethseman
´
e: Jezus bidt; apostelen slapen MARKUS 14:33-60



niets ten antwoord? Wat getui-
gen dezen tegen u?”a 61 Maar
hĳ bleef zwĳgen en gaf in het ge-
heel geen antwoord.b Nu onder-
vroeg de hogepriester hem op-
nieuw en zei tot hem: „Zĳt gĳ de
Christus, de Zoon van de Geze-
gende?”c 62 Toen zei Jezus: „Ik
ben het; en gĳlieden zult de Zoon
des mensend zien zitten aan de
rechterhande der kracht en [hem]
zien komen met de wolken des he-
mels.”f 63 Toen scheurde de ho-
gepriester zĳn onderkledereng en
zei: „Waartoe hebben wĳ nog ge-
tuigen nodig?h 64 GIJ hebt de
lastering gehoord.i Wat is UW oor-
deel?” Zĳ spraken allen het von-
nis uit dat hĳ de dood verdiende.
65 En sommigen begonnen hem
te bespuwenj en zĳn gehele ge-
zicht te bedekken enhemvuistsla-
gen te geven en tot hemte zeggen:
„Profeteer!” En de gerechtsdie-
naars sloegen hem in het gezicht
en namen hem mee.k

66 Terwĳl P _etrus zich nu bene-
den op de binnenplaats bevond,
kwam daar eenvan de dienstmeis-
jes van de hogepriester,l 67 en
toen zĳ P _etrus zag, die zich zat te
warmen, keek zĳ hem recht aan
en zei: „Gĳ waart ook bĳ deze Je-
zus de Nazarener.”m 68 Maar hĳ
ontkende het en zei: „Ik ken hem
niet en ook begrĳp ik niet wat
gĳ zegt”, en hĳ ging naar bui-
ten naar het portaal.n 69 Toen
het dienstmeisje hem daar zag, be-
gon zĳ wederom tot de omstan-
ders te zeggen: „Deze is een van
hen.”o 70 Hĳ ontkende het op-
nieuw. En even daarna zeiden de
omstanders nu nogmaals tot P _e-
trus: „Zeker, gĳ zĳt een van hen;
trouwens, gĳ zĳt een Galilee

¨
er.”p

71 Maar hĳ begon te vloeken en
te zweren:q „Ik ken die mens niet
over wie GIJ spreekt.”r 72 En on-
middellĳk kraaide een haan voor
een tweede maal;s en P _etrus her-
innerde zich het woord dat Jezus
tot hem had gesproken: „Voordat
een haan tweemaal kraait, zult gĳ
mĳ driemaal verloochenen.”t En
hĳ barstte in tranen uit.u

15 Enonmiddellĳk bĳ het aan-
breken van de dag hielden

de overpriesters met de oudere
mannen en de schriftgeleerden,
ja, heel het S _anhedrin, raad,a en
zĳ boeiden Jezus en voerden hem
weg en leverden hem over aan
Pil _atus.b 2 Pil _atus dan stelde
hem de vraag: „Zĳt gĳ de ko-
ningc der joden?” Hĳ gaf hem ten
antwoord: „Gĳzelf zegt [het].”d

3 Doch de overpriesters gingen
ertoe over hem van vele dingen
te beschuldigen.e 4 Pil _atus nu
ondervroeg hem voorts opnieuw
en zei: „Hebt gĳ niets te antwoor-
den?f Zie eens hoeveel beschul-
digingen zĳ tegen u inbrengen.”g

5 Maar Jezus gaf geen antwoord
meer, zodat Pil _atus zich verwon-
derde.h

6 Van feest tot feest nu liet hĳ
voor hen altĳd

´
e

´
en gevangene vrĳ,

degene om wie zĳ verzochten.i

7 Er zat juist een zekere Bar _ab-
bas gevangen met de oproerma-
kers, die bĳ hun oproer een moord
hadden begaan.j 8 De schare
dan kwam opzetten en begon te
verzoeken dat hĳ voor hen dat-
gene zou doen wat hĳ gewoonlĳk
deed. 9 Pil _atus antwoordde hun
en zei: „Wilt GIJ dat ik U de ko-
ning der joden vrĳlaat?”k 10 Hĳ
wist namelĳk dat de overpriesters
hem uit afgunstl hadden overge-
leverd.m 11 De overpriesters hit-
sten de schare echter op dat hĳ
hun in plaats daarvan Bar _abbas
zou vrĳlaten.n 12 Wederom gaf
Pil _atus hunten antwoord: „Wat zal
ik dan doen met hem die GIJ de ko-
ningo der joden noemt?”p 13 Zĳ
riepen nogmaals uit: „Aan de paal
met hem!”q 14 Maar Pil _atus zei
vervolgens tot hen: „Wat voor
slechts heeft hĳ dan gedaan?”
Doch zĳ riepen des te meer: „Aan
de paal met hem!”r 15 Omdat Pi-
l _atus de schare tevreden wenste
te stellen,s liet hĳ hun toen Bar _ab-
bas vrĳ, en na Jezus zweepslagen
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te hebben laten geven, leverde hĳ
hem over om aan een paal gehan-
gen te worden.a

16 Nu voerden de soldaten hem
weg naar de binnenplaats, dat
wil zeggen het paleis van de stad-
houder binnen; en zĳ riepen de
hele troepenafdeling bĳ elkaar,b

17 en zĳ dosten hem uit in purper
en vlochten een doornenkroon
en zetten hem die op.c 18 En
zĳ begonnen hem te begroeten:
„Goedendag,d gĳ koning der jo-
den!” 19 Ook sloegen zĳ hem
met een rietstok op het hoofd en
bespuwdenhemen brachten hem
hulde door op de knie

¨
en te val-

len.e 20 Nadat zĳ de spot met
hem hadden gedreven, trokken
zĳ hem ten slotte het purper uit
en deden hem zĳn bovenklede-
ren aan. En zĳ voerden hem weg
om hem aan een paal te hangen.f

21 Ook presten zĳ een voorbĳ-
ganger, een zekere S _imon van Cy-
r _ene, die van het land kwam, de
vader van Alex _ander en R _ufus,
om zĳn martelpaal op te nemen.g

22 Zo brachten zĳ hem naar
de plaats Golgotha, hetgeen ver-
taald Schedelplaats betekent.h

23 Hier trachtten zĳ hem met
mirre gekruide wĳn te geven,i

maar hĳ nam die niet.j 24 En
zĳ hingen hem aan een paal en
verdeelden zĳn bovenklederenk

door het lot erover te werpen om
te bepalen wat ieder mocht
nemen.l 25 Het was nu het der-
de uur,m en zĳ hingen hem aan
een paal. 26 En het opschrift
met de tegen hem ingebrachte be-
schuldigingn stond boven [hem]
geschreven: „De koning der jo-
den.”o 27 Met hem hingen zĳ
ook twee rovers aan palen,

´
e

´
en

aan zĳn rechter- en
´
e

´
en aan zĳn

linkerzĳde.p 28 —— 29 En die
voorbĳgingen, spraken telkens
schimpendq tot hem, terwĳl zĳ
hun hoofd schudden en zeiden:
„Ha! Gĳ daar, die de tempel zou
afbreken en in drie dagen tĳd zou
opbouwen,r 30 red uzelf door
van de martelpaal af te komen.”s

31 Evenzo dreven ook de over-
priesters met de schriftgeleerden
onder elkaar de spot [met hem]
en zeiden: „Anderen heeft hĳ ge-
red, zichzelf kan hĳ niet redden!a

32 Laat de Christus, de koning
van _Isra

¨
el, nu van de martelpaal

afkomen, opdat wĳ het zien en
geloven.”b Zelfs zĳ die samen met
hem aan palen waren gehangen,
smaadden hem.c

33 Toen het zesde uur aanbrak,
viel er een duisternis over het ge-
hele land, tot aan het negende
uur toe.d 34 En op het negende
uur riep Jezus met een luide stem:
„Eli, Eli, lama sabachthani?”,
hetgeen vertaald betekent: „Mĳn
God, mĳn God, waarom hebt gĳ
mĳ verlaten?”e 35 En toen som-
migen van hen die daarbĳ ston-
den dit hoorden, zeiden zĳ voorts:
„Zie! Hĳ roept El _ia.”f 36 Maar
iemand snelde weg, drenkte een
spons met zure wĳn, stak ze op
een rietstok en gaf hem toen te
drinken,g terwĳl hĳ zei: „LAAT

[hem] begaan! Laten wĳ eens zien
of El _ia hem eraf komt halen.”h

37 Maar Jezus slaakte een lui-
de kreet en blies de laatste adem
uit.i 38 En het gordĳnj van het
heiligdom scheurde van boven tot
onder in twee

¨
en.k 39 Toen nu de

legeroverste die daar tegenover
hem stond, zag dat hĳ onder deze
omstandigheden de laatste adem
had uitgeblazen, zei hĳ: „Waar-
lĳk, deze mens was Gods Zoon.”l

40 Er stonden ook vrouwen op
een afstand toe te kĳken,m on-
der wie Mar _ia Magdal _ena alsme-
de Mar _ia, de moeder van Jak _obus
de Mindere en van J _oses, en Sa-
l _om

´
e,n 41 die hem, toen hĳ in

Galil _eawas, steeds haddenverge-
zeldo en gediend, en nog vele an-
dere vrouwen die met hem naar
Jer _uzalem waren opgegaan.p

42 Daar het nu reeds laat in
de middag was, en aangezien het
Voorbereiding was, dat wil zeggen
de dag v

´
o

´
or de sabbat, 43 kwam

J _ozef van Arimath _ea, een ach-
tenswaardig lid van de Raad, die
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zelf eveneens het koninkrĳk Gods
verwachtte.a Hĳ vatte moed om
naar Pil _atus te gaan en vroeg om
het lichaamb van Jezus. 44 Pil _a-
tus vroeg zich echter af of hĳ
reeds dood was, zodat hĳ de leger-
overste ontbood en hem vroeg of
hĳ al gestorven was. 45 Nadat
hĳ dus door de legeroverste op de
hoogtewas gebracht, stond hĳ het
lĳk aan J _ozef af.c 46 Deze nu
kocht fĳn linnen en nam hem [van
de martelpaal] af, wikkelde hem
inhet fĳne linnen en legde hemd in
een grafe dat in een rots was uit-
gehouwen, en hĳ rolde een steen
voor de deuropening van het her-
inneringsgraf.f 47 Mar _iaMagda-
l _ena en Mar _ia, de moeder van J _o-
ses, bleven echter kĳken naar de
plaats waar hĳ was neergelegd.g

16 Toen de sabbath dan voor-
bĳ was, kochten Mar _ia

Magdal _enai en Mar _ia, de moeder
van Jak _obus, en Sal _om

´
e spece-

rĳen om hem ermee te gaan in-
wrĳven.j 2 En heel vroeg op de
eerste dagk van de week, toen de
zonwas opgegaan, kwamen zĳ bĳ
het herinneringsgraf.l 3 En zĳ
zeiden tot elkaar: „Wie zal voor
ons de steen van de deuropening
van het herinneringsgraf weg-
rollen?” 4 Maar toen zĳ opke-
ken, zagen zĳ dat de steenwegge-
rold was, ofschoon hĳ zeer groot
was.m 5 Toen zĳ het herinne-
ringsgraf binnengingen, zagen
zĳ aan de rechterkant een jonge
man zitten, gekleed in een lang
wit gewaad, en zĳ raakten ont-
steld.n 6 Hĳ zei tot hen: „Weest
niet langer ontsteld. GIJ zoekt Je-
zus de Nazarener, die aan een
paal werd gehangen.o Hĳ is op-
gewekt,p hĳ is niet hier. Ziet! De
plaats waar zĳ hem hadden ge-
legd.q 7 Maar gaat aan zĳn dis-
cipelen en P _etrus zeggen: ’Hĳ
gaat U voor naar Galil _ea;r daar
zult GIJ hem zien, zoals hĳ U heeft
gezegd.’ ”s 8 Toen zĳ dan eruit
kwamen, vluchtten zĳ weg van
het herinneringsgraf, want be-
ving en een sterke emotie had-

den hen aangegrepen. En zĳ zei-
den niemand iets, want zĳ waren
bevreesd.a

LANG BESLUIT

In zekere oude handschriften (ACD) en

vertalingen (VgSyc,p) wordt er het volgende
lange besluit aan toegevoegd, dat echter in

�BSysArm wordt weggelaten:

9 Nadat hĳ vroeg op de eerste dag van

de week [uit de dood] was opgestaan, ver-
scheen hĳ eerst aan Mar _ia Magdal _ena,

uit wie hĳ zeven demonen had uitgewor-

pen. 10 Zĳ ging het berichten aan hen

die met hem waren geweest, aangezien
zĳ treurden en weenden. 11 Maar toen

zĳ hoorden dat hĳ tot leven was geko-

men en door haar was gezien, geloof-
den zĳ het niet. 12 Bovendien verscheen

hĳ na deze dingen in een andere gedaan-

te aan twee van hen onderweg, terwĳl
zĳ zich naar het land begaven; 13 en

zĳ kwamen terug en berichtten het aan

de overigen. Doch ook hen geloofden zĳ

niet. 14 Maar later verscheen hĳ aan de
elf zelf, terwĳl zĳ aan tafel aanlagen, en hĳ

verweet hun hun ongeloof en de hardheid

van hun hart, omdat zĳ geen geloof had-
den geschonken aan degenen die hem, nu

hĳ uit de doden was opgewekt, hadden ge-

zien. 15 En hĳ zei tot hen: „Gaat heen in

heel dewereld en predikt het goede nieuws
aan de gehele schepping. 16 Wie gelooft

en gedoopt wordt, zal gered worden, maar

wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
17 Voorts zullen deze tekenen hen verge-

zellen die geloven: Met gebruikmaking van

mĳn naam zullen zĳ demonen uitwerpen,
zĳ zullen in talen spreken, 18 enmet hun

handen zullen zĳ slangen opnemen, en als

zĳ iets dodelĳks drinken, zal het hun in

het geheel niet schaden. Op zieken zullen
zĳ hun handen leggen en zĳ zullen beter

worden.”

19 Nadat de Heer Jezus dan aldus tot

hen had gesproken, werd hĳ ten hemel
opgenomen en ging aan de rechterhand

van God zitten. 20 Zĳ trokken er derhal-

ve op uit en predikten overal, terwĳl de
Heer met hen meewerkte en de boodschap

kracht bĳzette door de tekenen waarvan

ze vergezeld ging.

KORT BESLUIT

Sommige handschriften en vertalingen

uit latere tĳd bevatten na M _arkus 16:8
het volgende korte besluit:

Maar alle dingen diewaren geboden, ver-

haalden zĳ in het kort aan hen die zich

rondom P _etrus bevonden. Na deze dingen
zond Jezus voorts zelf door bemiddeling

van hen van het oosten tot het westen de

heilige en onvergankelĳke bekendmaking

van de eeuwige redding uit.
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1 Aangezien velen het op zich
hebben genomen een verslag

samen te stellen van de feitena die
onder ons volkomen geloofwaar-
dig worden geacht, 2 zoals deze
aan ons zĳn overgeleverd door
hen die van [het] beginb af oogge-
tuigenc en dienaren van de bood-
schapd zĳn geworden, 3 heb ook
ik, omdat ik alle dingen van meet
af nauwkeurig ben nagegaan, be-
sloten ze in logische volgordee aan
u te schrĳven, hoogedelef The _o-
filus,g 4 opdat gĳ de zekerheid
der dingen waarin gĳ mondeling
zĳt onderwezen, volledig moogt
kennen.h

5 In de dagen van Her _odes,i ko-
ning van Jud _ea, was er een ze-
kere priester, genaamd Zacha-
r _ias, van de afdeling van Ab _ia,j

en hĳ had een vrouw uit de doch-
ters van A _

¨
aron,k en haar naam

was El _isabeth. 6 Beiden waren
rechtvaardigl in Gods ogen, om-
dat zĳ onberispelĳkm wandelden
in overeenstemming met alle ge-
bodenn en wettelĳkeo vereisten
van Jehovah.p 7 Maar zĳ had-
den geen kind, want El _isabeth
was onvruchtbaarq en beiden wa-
ren reeds op gevorderde leeftĳd.

8 Terwĳl hĳ nu overeenkom-
stig de toewĳzing van zĳn afde-
ling voor het aangezicht van God
als priester optrad,r 9 kwam hĳ
overeenkomstig het plechtige ge-
bruik van het priesterambt aan
de beurt om reukwerk te offerens

wanneer hĳ het heiligdom van Je-
hovah binnenging;t 10 en de ge-
hele volksmenigte stond op het
uur dat het reukwerk werd geof-
ferd, buiten te bidden.u 11 Daar
verscheen hem Jehovah’s engel,
die aan de rechterkant van het
reukaltaar stond.v 12 Maar Za-
char _ias werd verontrust toen hĳ
[hem] zag, en vrees overviel hem.w

13 De engel zei echter tot hem:
„Vrees niet, Zachar _ias, want uw
smeking is verhoord,x en uw
vrouw El _isabeth zal u een zoon

schenken, en gĳ moet hem de
naam Joh _annes geven.a 14 En
gĳ zult vreugde en grote blĳd-
schap hebben, en velen zullen zich
over zĳn geboorte verheugen,b

15 want hĳ zal groot zĳn voor het
aangezicht van Jehovah.c Maar hĳ
mag volstrekt geen wĳn en sterke
drank drinken,d en hĳ zal van de
schoot van zĳn moeder af met hei-
lige geest vervuld zĳn;e 16 en
hĳ zal velen der zonen van _Isra

¨
el

tot Jehovah, hun God, terugbren-
gen.f 17 Bovendien zal hĳ voor
hem uit gaan met de geest en de
kracht van El _ia,g ten einde de har-
ten van vaders tot kinderen te-
rug te brengenh en de ongehoor-
zamen tot de praktische wĳsheid
van rechtvaardigen, om voor Je-
hovahi een toebereid volk gereed
te maken.”j

18 En Zachar _ias zei tot de en-
gel: „Hoe kan ik hier zeker van
zĳn? Want ik ben bejaardk en
mĳn vrouw is reeds op gevor-
derde leeftĳd.” 19 De engel gaf
hem ten antwoord: „Ik ben G _a-
bri

¨
el,l die dicht voor Gods aange-

zicht staat, en ik werd uitgezon-
den om met u te sprekenm enu het
goede nieuws omtrent deze din-
gen bekend te maken. 20 Maar
zie! gĳ zult zwĳgenn en niet kun-
nen spreken tot op de dag waarop
deze dingen geschieden, omdat gĳ
mĳn woorden, die op hun bestem-
de tĳd in vervulling zullen gaan,
niet hebt geloofd.” 21 Intussen
stond het volk op Zachar _ias te
wachten,o en zĳ gingen zich erover
verwonderen dat hĳ zo lang in het
heiligdom bleef. 22 Toen hĳ ech-
ter naar buiten kwam, was hĳ niet
in staat tot hen te spreken, en zĳ
bemerkten dat hĳ zojuist een bo-
vennatuurlĳkp gezicht in het hei-
ligdom had gehad; en hĳ maakte
voortdurend gebaren tegen hen,
maar bleef stom. 23 Toen nu de
dagen van zĳn openbare dienst
vervuld waren,q ging hĳ naar zĳn
huis.
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24 Maar na deze dagen werd
zĳn vrouw El _isabeth zwanger,a

en zĳ hield zich vĳf maanden
lang afgezonderd en zei: 25 „Al-
dus heeft Jehovah jegens mĳ ge-
handeld in deze dagen waarin hĳ
zĳn aandacht aan mĳ heeft ge-
schonken om mĳn smaad onder de
mensen weg te nemen.”b

26 In haar zesde maandwerd de
engel G _abri

¨
elc van God vandaan

naar een stad in Galil _ea gezon-
den, N _azareth genaamd, 27 tot
een maagd die aan een man ge-
naamd J _ozef, uit D _avids huis,
ten huwelĳk beloofd was; en de
naam van de maagdd was Mar _ia.e

28 En toen hĳ bĳ haar binnen-
trad, zei hĳ: „Goedendag,f hoog-
lĳk begunstigde, Jehovahg is met
u.”h 29 Maar zĳ werd diep ver-
ontrust over dat woord en ging
overleggen wat voor begroeting
dit kon zĳn. 30 Daarom zei de
engel tot haar: „Vrees niet, Ma-
r _ia, want gĳ hebt gunsti gevon-
den bĳ God; 31 en zie! gĳ zult
in uw schoot ontvangen en een
zoon baren,j en gĳ moet hem de
naam Jezus geven.k 32 Deze zal
groot zĳnl en de Zoonvande Aller-
hoogste worden genoemd;m en Je-
hovah God zal hem de troon van
zĳn vader D _avidn geven,o 33 en
hĳ zal voor eeuwig als koning over
het huis van J _akob regeren en
aan zĳn koninkrĳk zal geen ein-
de zĳn.”p

34 Mar _ia zei echter tot de en-
gel: „Hoe zal dit geschieden, daar
ik geen gemeenschapq heb met
een man?” 35 De engel gaf haar
ten antwoord: „Heilige geestr zal
over u komen en kracht van de Al-
lerhoogste zal u overschaduwen.
Daaromook zal hetgeenwordt ge-
boren, heilig,s Gods Zoon, worden
genoemd.t 36 En zie! El _isabeth,
uw bloedverwante, zelfs zĳ is op
haar hoge leeftĳd zwanger gewor-
den van een zoon, en dit is voor
haar, de zogenaamd onvrucht-
bare vrouw,u de zesde maand;
37 want bĳ God zal geen verkla-
ring een onmogelĳkheid zĳn.”v

38 Toen zei Mar _ia: „Zie! Jehovah’s

slavin!a Mĳ geschiede naar uw ver-
klaring.” Daarop ging de engel van
haar heen.

39 In die dagen stond Mar _ia
derhalve op en begaf zich met
spoed naar het bergland, naar
een stad van J _uda, 40 en zĳ ging
het huis van Zachar _ias binnen en
groette El _isabeth. 41 Toen nu
El _isabeth Mar _ia’s groet hoorde,
sprong de baby op in haar schoot;
en El _isabeth werd met heilige
geest vervuld 42 en riep uit met
een luide roep en zei: „Gezegend
zĳt gĳ onder de vrouwen en geze-
gendb is de vrucht van uw schoot!
43 Hoe komt het dan dat mĳ dit
[voorrecht] te beurt valt dat de
moeder van mĳn Heerc naar mĳ
toe komt? 44 Want zie! toen het
geluid van uw groet mĳ in de oren
klonk, sprong de baby van gro-
te blĳdschap op in mĳn schoot.d

45 Gelukkig is ook zĳ die heeft
geloofd, want de dingen die van-
wege Jehovahtot haar zĳn gespro-
ken, zullen volledig worden vol-
bracht.”e

46 En Mar _ia zei: „Mĳn ziel
maakt Jehovah groot,f 47 en
mĳn geest kan slechts overlopen
van vreugdeg jegens God, mĳn
Redder,h 48 omdat hĳ acht heeft
geslagen op de geringe positie van
zĳn slavin.i Want zie! van nu af
aan zullen alle geslachten mĳ
gelukkig prĳzen,j 49 omdat de
Machtige grote daden voor mĳ
heeft gedaan, en heilig is zĳn
naam;k 50 en van geslacht tot
geslacht rust zĳn barmhartigheid
op wie hem vrezen.l 51 Hĳ heeft
machtige [daden] verricht met zĳn
arm,m hĳ heeft hen die hoogmoe-
dig zĳn in de bedoeling van hun
hart, verstrooid.n 52 Hĳ heeft
machthebbers van de troon ge-
stoteno en geringen verhoogd;p

53 hĳ heeft hongerigen volkomen
verzadigd met goede dingenq en
hen die rĳkdom hadden, met lege
handenweggezonden.r 54 Hĳ is
zĳn knecht _Isra

¨
el te hulp geko-
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mena om barmhartigheid te ge-
denken,b 55 zoals hĳ tot onze
voorvaders heeft gezegd, tot _Abra-
ham en zĳn zaad, voor eeuwig.”c

56 Vervolgens bleef Mar _ia onge-
veer drie maanden bĳ haar en
keerde [toen] naar haar eigen huis
terug.

57 Nu brak voor El _isabeth de
tĳd aan dat zĳ moest baren, en
zĳ werd moeder van een zoon.
58 En de buren en haar bloed-
verwanten hoorden dat Jehovah
zĳn barmhartigheid jegens haar
had grootgemaakt,d en zĳ gin-
gen zich met haar verheugen.e

59 En op de achtste dag kwa-
men zĳ het jonge kind besnĳden,f

en zĳ wilden het Zachar _ias noe-
men, naar de naam van zĳn vader.
60 Maar zĳn moeder antwoordde
en zei: „Volstrekt niet, maar hĳ
moet Joh _annes worden genoemd.”
61 Hierop zeiden zĳ tot haar: „Er
is niemand onder uw bloedver-
wanten die naar deze naam wordt
genoemd.” 62 Vervolgens vroe-
gen zĳ door middel van geba-
ren aan zĳn vader hoe hĳ het
wilde noemen. 63 En hĳ vroeg
om een schrĳftafeltje en schreef:
„Joh _annesg is zĳn naam.” Daar-
over verwonderden allen zich.
64 Ogenblikkelĳk werd zĳn mond
geopendh en zĳn tong losgemaakt
en hĳ ging spreken en zegende
God. 65 En vrees overviel allen
die in hun omgeving woonden;
en in heel het bergland van Ju-
d _ea werden al deze dingen voorts
rondverteld, 66 en allen die het
hoorden, namen er notitie van in
hun harti en zeiden: „Wat zal er
toch van dit jonge kind worden?”
Want de handj van Jehovah was
werkelĳk met hem.

67 En zĳn vader Zachar _ias
werd met heilige geest vervuldk

en profeteerdel aldus: 68 „Geze-
gend zĳ Jehovah, de God van _Is-
ra

¨
el,m omdat hĳ zĳn aandacht op

zĳn volkn heeft gericht en bevrĳ-
ding voor hen heeft bewerkstel-
ligd.o 69 En hĳ heeft een hoornp

van redding voor ons verwekt in
het huis van zĳn knecht D _avid,
70 zoals hĳ bĳ monde van zĳn hei-

lige profeten van oudshera heeft
gesproken 71 over redding van
onze vĳanden en uit de hand
van allen die ons haten;b 72 om
in verband met onze voorvaders
van barmhartigheid blĳk te geven
en zĳn heilig verbond te geden-
ken,c 73 de eed die hĳ aan onze
voorvader _Abraham heeft gezwo-
ren,d 74 om ons, nadat wĳ uit de
handen van vĳanden zĳn verlost,e

het voorrecht te verlenen onbe-
vreesd heilige dienst voor hem te
verrichtenf 75 met loyaliteit en
rechtvaardigheid voor zĳn aan-
gezicht al onze dagen.g 76 Maar
gĳ, jong kind, zult een profeet
van de Allerhoogste worden ge-
noemd, want gĳ zult voor Jehovah
uit gaan om zĳn wegen te berei-
den,h 77 om zĳn volk kennis te
geven van redding door vergeving
van hun zonden,i 78 wegens het
tedere mededogen van onze God.
Met dit [mededogen] zal ons een
dageraadj van omhoog bezoeken,k

79 ten einde licht te geven aan
hen die in duisternis en de scha-
duw van de dood zĳn gezeten,l om
onze voeten voorspoedig te rich-
ten op de weg van vrede.”

80 En het jonge kind groeide
opm en werd sterk in de geest, en
hĳ bleef in de woestĳnen tot de
dag waarop hĳ zich in het open-
baar aan _Isra

¨
el vertoonde.

2 In die dagen nu ging er een
verordeningn uit van C _a _esar

Aug _ustus, dat de gehele bewoonde
aarde zich moest laten inschrĳven
2 (deze eerste inschrĳving vond
plaats toen Quir _inius stadhouder
van S _yri

¨
e was); 3 en alle men-

sen gingen op reis om zich te laten
inschrĳven,o een ieder naar zĳn
eigen stad. 4 Natuurlĳk trok
ook J _ozef op van Galil _ea, uit de
stad N _azareth, naar Jud _ea, naar
D _avids stad, welke B _ethlehemp

wordt genoemd, omdat hĳ een lid
van het huis en de familie van
D _avid was,q 5 om zich te laten
inschrĳven samen met Mar _ia,r

die hem, zoals beloofd, ten huwe-
lĳk was gegevens en die nu hoog-
zwanger was.t 6 Terwĳl zĳ daar
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waren, werden de dagen vervuld
dat zĳ moest baren. 7 En zĳ
baarde haar zoon, de eerstgebo-
rene,a en bond hem in windsels
van doeken en legde hem in een
kribbe,b omdat er in het gastenver-
blĳf geen plaats voor hen was.

8 Er waren in diezelfde land-
streek ook herders, die buitens-
huis verbleven en ’s nachts de
wacht hielden over hun kudden.
9 En plotseling stond Jehovah’s
engelc bĳ hen, en Jehovah’s heer-
lĳkheidd omscheen hen, en zĳ wer-
den zeer bevreesd. 10 Maar de
engel zei tot hen: „Vreest niet,
want ziet! ik maak U goed nieuws
bekend omtrent een grote vreug-
de, die heel het volk ten deel
zal vallen,e 11 want heden is U

in D _avids stadf een Redder gebo-
ren,g die Christus [de] Heer is.h

12 En dit is een teken voor U: GIJ

zult een baby vinden in windsels
van doeken gebonden en liggend
in een kribbe.” 13 En plotseling
bevond zich bĳ de engel een me-
nigte van de hemelse legerschare,i

dieGod loofdej en zei: 14 „Glorie
in de hoogste hoogtenk aan God,
en op aarde vredel onder mensen
van goede wil.”m

15 Toen de engelen dan van hen
waren heengegaan naar de hemel,
zeiden de herders vervolgens tot
elkaar: „Laten wĳ in elk geval re-
gelrecht naar B _ethlehem gaan en
datgene zien wat er gebeurd is,
wat Jehovahn ons heeft bekendge-
maakt.” 16 En zĳ haastten zich
erheen en vonden zowel Mar _ia als
J _ozef, en de baby, die in de krib-
be lag. 17 Toen zĳ hem zagen,
maakten zĳ het woord bekend dat
betreffende dit jonge kind tot hen
was gesproken. 18 En allen die
het hoorden, stonden verwonderd
over hetgeen hun door de herders
werd verteld, 19 maar Mar _ia be-
waarde voorts al deze woorden,
terwĳl zĳ in haar hart gevolgtrek-
kingen maakte.o 20 Toen keer-
den de herders terug, terwĳl zĳ
God verheerlĳkten en loofden om
alles wat zĳ gehoord en gezien

hadden, precies zoals het hun was
gezegd.

21 Toen nu acht dagena vervuld
waren enhĳ besnedenb moest wor-
den, ontving hĳ ook de naam Je-
zus,c welke naam voordat hĳ in de
schoot werd ontvangen, door de
engel was genoemd.d

22 Toen bovendien de dagen
van hun reiniginge naar de wet
van M _ozes vervuld waren, brach-
ten zĳ hem naar Jer _uzalem om
hem aan Jehovah aan te bieden,
23 zoals er in Jehovah’s wet ge-
schreven staat: „Al wat mannelĳk
is dat een moederschoot opent,
moet heilig worden genoemd voor
Jehovah”,f 24 en om een slacht-
offer te brengen overeenkomstig
hetgeen in de wet van Jehovah
wordt gezegd: „Een paar tortel-
duiven of twee jonge duiven.”g

25 En zie! er was een mens in
Jer _uzalem genaamd S _imeon, en
deze mens was rechtvaardig en
eerbiedig, terwĳl hĳ _Isra

¨
els ver-

troosting verwachtte,h en heili-
ge geest was op hem. 26 Boven-
dien was hem van Godswege door
de heilige geest geopenbaard dat
hĳ de dood niet zou zien voor-
dat hĳ de Christusi van Jehovah
had gezien. 27 Onder de kracht
van de geestj kwam hĳ nu in de
tempel; en toen de ouders het jon-
ge kind Jezus binnenbrachten om
voor hem te doen wat volgens
het gebruik der wet de gewoonte
was,k 28 nam ook hĳ het in zĳn
armen, en hĳ zegende God en zei:
29 „Laat nu, Soevereine Heer,
uw slaaf in vrede gaanl overeen-
komstig uw verklaring; 30 want
mĳn ogen hebben uw middel tot
redding gezien,m 31 dat gĳ voor
het oog van alle volken hebt be-
reid,n 32 een lichto dat de sluier
zal verwĳderenp van de nati

¨
enq en

een heerlĳkheid van uw volk _Is-
ra

¨
el.” 33 En zĳn vader en moe-

der bleven zich verwonderen over
al wat er omtrent hem werd ge-
sproken. 34 Ook zegende S _i-
meon hen, maar zei tot Mar _ia,
zĳn moeder: „Zie! Deze wordt ge-
legd tot de valr en het wederom
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opstaan van velen in _Isra
¨
ela en tot

een teken dat wordt weersprokenb

35 (ja, uw eigen ziel zal door een
lang zwaard worden doorboordc),
opdat de overleggingen van vele
harten blootgelegd worden.”d

36 Nu was er een profetes,
_Anna, een dochter van F _anu

¨
el, uit

de stam _Aser (deze vrouw was al
op jaren en had van haar maagde-
lĳke staat af zeven jaar met een
echtgenoot geleefd, 37 en zĳ
was nu een weduwee van vieren-
tachtig jaar), die nimmer ontbrak
in de tempel, terwĳl zĳ nacht en
dag heilige dienst verrichttef met
vasten en smekingen. 38 En in
datzelfde uur kwam zĳ naderbĳ
en ging dank aan God brengen
en tot allen die Jer _uzalems be-
vrĳding verwachtten,g over [het
kind] spreken.

39 Toen zĳ dan alle dingen vol-
gens de wet van Jehovah had-
den volbracht,h keerden zĳ naar
Galil _ea, naar hun eigen stad N _a-
zareth,i terug. 40 En het jonge
kind groeide op en werd sterk,j

vervuld met wĳsheid, en Gods
gunstk bleef op hem rusten.

41 Nu waren zĳn ouders ge-
woon om van jaar tot jaar voor
het paschafeest naar Jer _uzalem te
gaan.l 42 En toen hĳ twaalf jaar
was geworden, trokken zĳ naar
het feestgebruikm op 43 en vol-
tooiden de dagen. Maar toen zĳ te-
rugkeerden, bleef de jonge knaap
Jezus in Jer _uzalem achter, zon-
der dat zĳn ouders het merk-
ten. 44 In de veronderstelling
dat hĳ zich onder het reisgezel-
schap bevond, gingen zĳ een dag-
reis vern en zochten hem toen
onder de bloedverwanten en be-
kenden. 45 Toen zĳ hemechter
niet vonden, keerden zĳ naar Je-
r _uzalem terug en zochten hem
naarstig. 46 Na drie dagen nu
vonden zĳ hem in de tempel,o

waar hĳ te midden van de le-
raren zat, naar wie hĳ luister-
de en aan wie hĳ vragen stelde.
47 Maar allen die naar hem luis-
terden, stondenvoortdurendver-
baasdover zĳn begrip en zĳn ant-

woorden.a 48 Toen zĳ hem dan
zagen, stonden zĳ versteld, en
zĳn moeder zei tot hem: „Kind,
waarom hebt gĳ ons dit aange-
daan? Denk eens aan, uw vader
en ik hebben in doodsangst naar
u gezocht.” 49 Maar hĳ zei tot
hen: „Waarom moest GIJ naar mĳ
gaan zoeken? Wist GIJ niet dat
ik in het [huis] van mĳn Vader
moet zĳn?”b 50 Maar zĳ begre-
pen het woord niet dat hĳ tot hen
sprak.c

51 En hĳ daalde met hen af en
kwam te N _azareth, en hĳ bleef
aan hen onderworpen.d Ook be-
waarde zĳn moeder al deze woor-
den zorgvuldig in haar hart.e

52 En Jezus bleef toenemen in
wĳsheidf en in fysieke groei en in
gunst bĳ God en de mensen.g

3 In het vĳftiende regerings-
jaar van Tib _erius C _a _esar, toen

P _ontius Pil _atus stadhouder van
Jud _ea was, en Her _odesh districts-
regeerder van Galil _ea, maar zĳn
broer Fil _ippus districtsregeerder
van het land Itur _ea en Trachon _i-
tis, enLys _anias districtsregeerder
van Abil _ene, 2 in de dagen van
de overpriester _Annas en van K _a-
jafas,i kwam Gods bekendmaking
tot Joh _annes,j de zoon van Zacha-
r _ias, in de wildernis.k

3 Daarop kwam hĳ in de gehele
omtrek van de Jord _a _an en predik-
te de doop [als een symbool] van
berouw tot vergeving van zon-
den,l 4 zoals geschreven staat in
het boek van de woorden van de
profeet Jes _aja: „Luistert! In de wil-
dernis roept iemand: ’Bereidt de
weg van Jehovah, maakt zĳn pa-
den recht.m 5 Elk ravĳn moet
opgevuld en elke berg en heuvel
geslecht worden, en de bochten
moeten rechte wegen en de ruwe
plaatsen effen wegen worden;n

6 en alle vlees zal Gods middel tot
redding zien.’ ”o

7 Hĳ zei dan tot de scharen,
die uitliepen om door hem ge-
doopt te worden: „Addergebroed,p

wie heeft U te kennen gegeven dat
[GIJ] de komende gramschap kunt
ontvlieden?q 8 Brengt derhalve
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vruchtenvoort die bĳ berouw pas-
sen.a En begint niet bĳ UZELF te
zeggen: ’Wĳ hebben _Abraham tot
vader.’ Want ik zeg U dat God de
macht heeft om uit deze stenen
kinderen voor _Abraham te ver-
wekken. 9 Ja, de bĳl ligt reeds
gereed aan de wortel der bomen;
elke boom dandie geenvoortreffe-
lĳke vruchten voortbrengt, moet
omgehakt en in het vuur gewor-
pen worden.”b

10 En de scharen vroegen hem:
„Wat moeten wĳ dan doen?”c

11 Hĳ gaf hun ten antwoord: „Wie
twee onderklederen heeft, laat hĳ
delen met wie er geen heeft, en
wie iets te eten heeft, laat hĳ het-
zelfde doen.”d 12 Maar er kwa-
men ook belastinginners om ge-
doopt te worden, en zĳ zeiden
tot hem: „Leraar, wat moeten wĳ
doen?”e 13 Hĳ zei tot hen: „Eist
niet meer dan het belastingta-
rief.”f 14 Ook zĳ die in krĳgs-
dienst waren, vroegen hem: „En
wĳ, wat moetenwĳ doen?” En hĳ
zei tot hen: „Doet niemand over-
last aan en beschuldigtg niemand
vals, maar weest tevreden met
wat GIJ ontvangt voor UW onder-
houd.”h

15 Terwĳl nu het volk vol ver-
wachting was en allen in hun
hart overlegden omtrent Joh _an-
nes: „Zou hĳ misschien de Chris-
tus zĳn?”,i 16 gaf Joh _annes het
antwoord door tot allen te zeg-
gen: „Ik doop U wel met water,
maar er komt iemand die sterker
is dan ik, [en] ik ben niet waar-
dig de riem van zĳn sandalen los
te maken.j Hĳ zal U met heilige
geest en vuur dopen.k 17 Zĳn
wanschop is in zĳn hand om zĳn
dorsvloer grondig te reinigen en
de tarwe in zĳn voorraadschuur
bĳeen te brengen,l maar het kafm

zal hĳ verbranden met vuurn dat
niet uitgedoofd kan worden.”

18 Hĳ gaf daarom ook nog vele
andere vermaningen en bleef goed
nieuws aan het volk bekendma-
ken. 19 Maar Her _odes, de dis-
trictsregeerder, die door hem
werd terechtgewezen betreffen-

de Her _odias, de vrouw van zĳn
broer, en betreffende alle godde-
loze daden die Her _odes bedreef,a

20 voegde ook dit nog aan al die
[daden] toe: hĳ sloot Joh _annes in
de gevangenis op.b

21 Toen nu al het volk werd ge-
doopt, werd ook Jezusc gedoopt,
en terwĳl hĳ bad, werd de hemeld

geopend 22 en daalde de heili-
ge geest in lichamelĳke gedaante
gelĳk een duif op hem neer, en er
kwameen stemuit de hemel: „Gĳ
zĳt mĳn Zoon, de geliefde; ik heb
u goedgekeurd.”e

23 Deze Jezus was bovendien,
toen hĳ [met zĳn werk] begon,f

ongeveer dertigg jaar, terwĳl hĳ,
naar men meende, de zoonh was

van J _ozef,i

[zoon] van _Eli,
24 [zoon] van M _atthat,

[zoon] van L _evi,
[zoon] van M _elchi,
[zoon] van J _annai,
[zoon] van J _ozef,

25 [zoon] van Mattath _ias,
[zoon] van _Amos,
[zoon] van N _ahum,
[zoon] van _Esli,
[zoon] van N _aggai,

26 [zoon] van M _a
¨
ath,

[zoon] van Mattath _ias,
[zoon] van S _eme

¨
ın,

[zoon] van J _osech,
[zoon] van J _oda,

27 [zoon] van J _oanan,
[zoon] van R _esa,
[zoon] van Zerubb _abel,j

[zoon] van Se _althi
¨
el,k

[zoon] van N _eri,
28 [zoon] van M _elchi,

[zoon] van _Addi,
[zoon] van K _osam,
[zoon] van Elm _adan,
[zoon] van Er,

29 [zoon] van Jezus,
[zoon] van Eli _

¨
ezer,

[zoon] van J _orim,
[zoon] van M _atthat,
[zoon] van L _evi,

30 [zoon] van S _imeon,
[zoon] van J _uda,
[zoon] van J _ozef,
[zoon] van J _onam,
[zoon] van _Eljakim,
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31 [zoon] van Mel _ea,
[zoon] van M _enna,
[zoon] van Matt _atha,
[zoon] van N _athan,a

[zoon] van D _avid,b

32 [zoon] van _Isa
¨
ı,c

[zoon] van _Obed,d

[zoon] van B _oaz,e

[zoon] van S _almon,f

[zoon] van Nah _esson,g

33 [zoon] van Ammin _adab,h

[zoon] van _Arni,i

[zoon] van H _ezron,j

[zoon] van P _erez,k

[zoon] van J _uda,l

34 [zoon] van J _akob,m

[zoon] van _Isa
¨
ak,n

[zoon] van _Abraham,o

[zoon] van T _erah,p

[zoon] van N _ahor,q

35 [zoon] van S _erug,r

[zoon] van R _ehu,s

[zoon] van P _eleg,t

[zoon] van H _eber,u

[zoon] van S _elah,v

36 [zoon] van K _a _inan,
[zoon] van Arp _achsad,w

[zoon] van Sem,x

[zoon] van N _oach,y

[zoon] van L _amech,z

37 [zoon] van Meth _usalah,a

[zoon] van H _enoch,b

[zoon] van J _ered,c

[zoon] van Mahal _ale
¨
el,d

[zoon] van K _a _inan,e

38 [zoon] van _Enos,f

[zoon] van Seth,g

[zoon] van _Adam,h

[zoon] van God.

4 Vervuld van heilige geest
keerde Jezus nu terug van

de Jord _a _an, en hĳ werd door de
geest in de wildernis rondge-
voerd,i 2 veertig dagenj lang,
terwĳl hĳ door de Duivel werd
verzocht.k Voorts at hĳ niets in
die dagen, zodat hĳ, toen ze ten
einde waren, honger had. 3 De
Duivel zei nu tot hem: „Indien gĳ
een zoon van God zĳt, zeg dan
tot deze steen dat hĳ een brood
wordt.” 4 Maar Jezus gaf hem
ten antwoord: „Er staat geschre-
ven: ’Demens moet niet van brood
alleen leven.’ ”l

5 Daarna voerde hĳ hem om-
hoog en toonde hem in een ogen-
blik tĳds alle koninkrĳken van de
bewoonde aarde; 6 en de Duivel
zei tot hem: „Ik zal u al deze auto-
riteit en de heerlĳkheid ervan ge-
ven,a want ze is mĳ overgegeven,
en ik geef ze aan wie ik ook wens.b

7 Indien gĳ daaromeen daadc van
aanbidding jegens mĳ verricht,
zal het alles van u zĳn.” 8 Jezus
gaf hem ten antwoord: „Er staat
geschreven: ’Jehovah, uw God,d

moet gĳ aanbidden en voor hem
alleen heilige dienst verrichten.’ ”e

9 Nu voerde hĳ hem naar Jer _u-
zalem en plaatste hem op de kan-
telenf van de tempel en zei tot
hem: „Indien gĳ een zoon van
God zĳt, werp u dan van hier naar
beneden,g 10 want er staat ge-
schreven: ’Hĳ zal zĳn engelen
aangaande u opdracht geven om
u te bewaren’,h 11 en: ’Zĳ zul-
len u op hun handen dragen, op-
dat gĳ uw voet nimmer aan een
steen stoot.’ ”i 12 Jezus gaf hem
ten antwoord: „Er is gezegd: ’Gĳ
moogt Jehovah, uw God, niet op
de proef stellen.’ ”j 13 Toen de
Duivel nu alle verzoeking ten ein-
de had gebracht, verwĳderde hĳ
zich van hem tot een andere ge-
schikte tĳd.k

14 In de kracht van de geest
keerde Jezus nu naar Galil _ea te-
rug.l En in de gehele omtrek werd
er goed over hem gesproken.m

15 Ook ging hĳ in hun synagogen
onderwĳzen en genoot de achting
van allen.n

16 Zo kwam hĳ te N _azareth,o

waar hĳ was grootgebracht, en
hĳ ging volgens zĳn gewoonte op
de sabbatdag de synagoge binnenp

en stond op om voor te lezen.
17 Daarom werd hem de boekrol
van de profeet Jes _aja aangereikt,
en hĳ opende de boekrol en vond
de plaats waar geschreven stond:
18 „Jehovah’s geestq is op mĳ, om-
dat hĳ mĳ heeft gezalfd om de

k Heb 4:15; l Mt 4:12; Jo 4:3; m Han 10:37; n Jes

52:13; o Mt 2:23; p Han 13:14; Han 17:2; q Jes
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armen goed nieuws bekend te ma-
ken, hĳ heeft mĳ uitgezonden om
de gevangenen vrĳlating te pre-
diken en de blinden herstel van
gezicht, om de verbrĳzelden in
vrĳheid heen te zenden,a 19 om
Jehovah’s jaar van aanvaarding te
prediken.”b 20 Hierna rolde hĳ
de boekrol op, gaf ze aan de die-
naar terug en ging zitten; en de
ogen van allen in de synagoge wa-
ren oplettend op hem gevestigd.
21 Toen begon hĳ tot hen te zeg-
gen: „Heden is deze schriftplaats
die GIJ zojuist hebt gehoord, ver-
vuld.”c

22 En zĳ gaven allen voorts een
gunstig getuigenis omtrent hem
en verwonderden zich over de in-
nemende woordend die uit zĳn
mond voortkwamen, en zĳ zeiden:
„Is dit niet een zoon van J _ozef?”e

23 Hierop zei hĳ tot hen: „Onge-
twĳfeld zult GIJ deze illustratie op
mĳ toepassen: ’Geneesheer,f ge-
nees uzelf; doe alle dingeng die,
naar wĳ hebben gehoord, in Ka-
p _erna

¨
umh zĳn geschied, ook hier

in uw eigen gebied.’ ”i 24 Maar
hĳ zei: „Voorwaar, ik zeg U, dat
geen profeet in zĳn eigen gebied
wordt aanvaard. 25 Ik zeg U bĳ-
voorbeeld naar waarheid: In de
dagen van El _ia, toen de hemel
drie jaar en zes maanden gesloten
bleef, zodat er een grote hongers-
nood over het gehele land kwam,
waren er vele weduwen in _Isra

¨
el;j

26 toch werd El _ia tot geen van
deze [vrouwen] gezonden dan al-
leen tot een weduwe te S _arfath,k

in het land van S _idon. 27 En in
de tĳd van de profeet El _isa wa-
ren er vele melaatsen in _Isra

¨
el;

tochwerd niemand van hen gerei-
nigd, behalve Na _

¨
aman, de Syri

¨
er.”l

28 Allen nu die deze dingen in
de synagoge hoorden, werden met
toorn vervuld,m 29 en zĳ ston-
den op en joegen hem ĳlings de
stad uit, en zĳ voerden hem naar
de vooruitspringende rand van
de berg waarop hun stad was ge-
bouwd, om hem in de afgrond te
storten.n 30 Maar hĳ ging mid-
den tussen hen door en vervolgde
zĳn weg.o

31 En hĳ daalde af naar Ka-
p _erna

¨
um,a een stad van Galil _ea.

En hĳ onderwees hen op de sab-
bat; 32 en zĳ stonden versteld
van zĳn manier van onderwĳzen,b

omdat hĳ met autoriteit sprak.c

33 Nu bevond er zich in de sy-
nagoge een mens die bezeten was
door een geest,d een onreine de-
mon, en hĳ schreeuwde met een
luide stem: 34 „Och! Wat heb-
ben wĳ met u te maken,e Jezus, gĳ
Nazarener?f Zĳt gĳ gekomen om
ons om te brengen? Ik weetg pre-
cies wie gĳ zĳt: de Heilige Gods.”h

35 Maar Jezus bestrafte hem en
zei: „Zwĳg, en ga van hem uit.”
En na de man in hun midden te
hebben neergeworpen, ging de de-
mon van hem uit zonder hem let-
sel toe te brengen.i 36 Toen wer-
den allen met verbazing vervuld,
en zĳ gingen met elkaar spreken
en zeiden: „Wat voor spreken is
dit, want hĳ beveelt met autori-
teit en kracht de onreine geesten,
en ze gaan uit?”j 37 Het nieuws
over hem bleef dan ook zĳn weg
vinden naar elke uithoek van de
omtrek.k

38 Nadat hĳ was opgestaan en
de synagoge had verlaten, ging
hĳ het huis van S _imon binnen. S _i-
mons schoonmoeder nu werd door
hoge koorts gekweld, en zĳ de-
den hem een verzoek voor haar.l

39 Toen boog hĳ zich over haar
heen en bestrafte de koorts,m en
deze verliet haar. Ogenblikke-
lĳk stond zĳ op en ging hen die-
nen.n

40 Toen de zon echter onder-
ging, brachten allen die zieken
hadden die aan velerlei kwalen
leden, hen naar hem toe. Hĳ
genas hen door zĳn handen op
een ieder van hen te leggen.o

41 Van velen gingen ook demo-
nen uit,p die schreeuwden en zei-
den: „Gĳ zĳt de Zoonq van God.”
Maar hĳ bestrafte hen en stond
hun niet toe te spreken,r omdat
zĳ wistens dat hĳ de Christus
was.t

42 Toen het echter dag werd,
ging hĳ naar buiten en begaf zich
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naar een eenzame plaats.a Doch
de scharen gingen hem zoeken
en kwamen waar hĳ was, en zĳ
trachtten hem vast te houden, op-
dat hĳ niet van hen zou weggaan.
43 Maar hĳ zei tot hen: „Ik moet
ook aan andere steden het goede
nieuws van het koninkrĳk Gods
bekendmaken, want hiertoe werd
ik uitgezonden.”b 44 Zo bleef hĳ
dan in de synagogen van Jud _ea
prediken.c

5 Bĳ een zekere gelegenheid
stond hĳ aan het meer van

Genn _esareth,d terwĳl de schare
dicht op hem aandrong en naar
het woord van God luisterde.
2 En hĳ zag twee boten aan de
oever van het meer vastliggen,
maar de vissers waren eruit ge-
gaan en spoelden hun netten.e

3 Hĳ stapte in een van de bo-
ten, die van S _imon, en vroeg hem
een eindje van het land af te ste-
ken. Toen zette hĳ zich neer en
ging vanuit de bootf de scharen
onderwĳzen. 4 Toen hĳ had op-
gehouden met spreken, zei hĳ tot
S _imon: „Steek af naar het diepe,
en LAAT UW netten neerg voor een
vangst.” 5 Maar S _imon gaf ten
antwoord: „Onderwĳzer, wĳ heb-
ben de hele nacht gezwoegd en
niets gevangen,h maar op uw ver-
zoek zal ik de netten neerlaten.”
6 Toen zĳ dit nu gedaan hadden,
sloten zĳ een grote menigte vis
in. Ja, hun netten dreigden te
scheuren. 7 Daarom wenkten
zĳ hun compagnons in de andere
boot omhen te komen helpen;i en
die kwamen, en zĳ vulden beide
boten tot zinkens toe. 8 Bĳ het
zien daarvan viel S _imon P _etrusj

aan de knie
¨
en van Jezus neer en

zei: „Ga van mĳ weg, Heer, want
ik ben een zondig man.”k 9 Ver-
bazing had zich namelĳk mees-
ter gemaakt van hem en allen
die bĳ hem waren door de vis-
vangst die zĳ hadden ingehaald,
10 en dit was ook het geval met
Jak _obus en Joh _annes, de zonen
van Zebed _e

¨
us,l die S _imons deel-

hebbers waren. Jezus zei echter

tot S _imon: „Wees niet langer be-
vreesd. Voortaan zult gĳ men-
sen levend vangen.”a 11 Daar-
om brachten zĳ de boten terug
aan land en lieten alles in de
steek en volgden hem.b

12 Toen hĳ zich bĳ een volgen-
de gelegenheid in een van de ste-
den bevond, zie! daar was een man
die overdekt was met melaatsheid!
Toen hĳ Jezus gewaar werd, viel
hĳ op zĳn aangezicht en zei sme-
kend tot hem: „Heer, als u het al-
leenmaarwilt, kunt umĳ rein ma-
ken.”c 13 Toen strekte hĳ zĳn
hand uit, raakte hem aan en zei:
„Ik wil het. Word rein.” En on-
middellĳk verdween de melaats-
heid bĳ hem.d 14 En hĳ beval
de man het aan niemand te zeg-
gen:e „Maar ga heen en laat u aan
de priester zien,f en breng een of-
ferg in verband met uw reiniging,
zoals M _ozes heeft voorgeschre-
ven, tot een getuigenis voor hen.”h

15 Maar er werd in steeds wĳ-
der kring over hem gesproken, en
grote scharen kwamen bĳeen om
te luisteren en van hun ziekten
te worden genezen.i 16 Hĳ trok
zich echter telkens in de woestĳ-
nen terug om te bidden.j

17 Toen hĳ in de loop van een
der dagen onderwĳs gaf, zaten er
ook Farizee

¨
en en leraren der wet

bĳ, die uit elk dorp van Galil _ea en
Jud _ea en uit Jer _uzalem waren ge-
komen; en Jehovah’s kracht was
daar, zodat hĳ gezond kon ma-
ken.k 18 En zie! [enige] mannen
droegen op een bed een mens die
verlamd was, en zĳ zochten een
weg waarlangs zĳ hem konden
binnenbrengen en voor hem kon-
den neerleggen.l 19 Maar omdat
zĳ vanwege de schare geen weg
vonden waarlangs zĳ hem kon-
den binnenbrengen, klommen zĳ
het dak op en lieten hem met
het kleine bed door de dakbete-
geling heen naar beneden zak-
ken, midden tussen degenen die
voor Jezus zaten.m 20 En toen
hĳ hun geloof zag, zei hĳ: „Mens,
uw zonden zĳn u vergeven.”n
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21 Maar de schriftgeleerden en
de Farizee

¨
en begonnen te overleg-

gen en zeiden: „Wie is die [man],
die lasteringen spreekt?a Wie kan
er zonden vergeven dan God al-
leen?”b 22 Doch Jezus, die hun
overleggingen onderscheidde, gaf
hun ten antwoord: „Wat overlegt
GIJ in UW hart?c 23 Wat is ge-
makkelĳker, te zeggen: ’Uw zon-
den zĳn u vergeven’, of te zeggen:
’Sta op en loop’?d 24 Opdat GIJ

echter zult weten dat de Zoon des
mensen de macht heeft op aar-
de zonden te vergeven —” zei hĳ
tot de verlamde: „Ik zeg u: Sta op
en neem uw kleine bed op en ga
naar huis.”e 25 En ogenblikke-
lĳk stond hĳ voor hun ogen op,
nam datgene waarop hĳ steeds
had gelegen op en ging, God
verheerlĳkend, naar zĳn huis.f

26 Toen raakten allen, zonder uit-
zondering, in verrukkingg en gin-
gen God verheerlĳken, en zĳ wer-
den met vrees vervuld en zeiden:
„Wĳ hebben vandaag vreemde
dingen gezien!”h

27 Na deze dingen nu ging hĳ
naar buiten en zag een belas-
tinginner, L _evi genaamd, bĳ het
belastingkantoor zitten, en hĳ
zei tot hem: „Wees mĳn volge-
ling.”i 28 En alles achterlatend,j

stond hĳ op en ging hem volgen.
29 Ook rechtte L _evi in zĳn huis
een groot gastmaal voor hem aan;
en er was een grote schare van
belastinginners en anderen, die
met hen aan de maaltĳd aanla-
gen.k 30 De Farizee

¨
en en hun

schriftgeleerden gingen daarover
tegen zĳn discipelen murmureren
en zeiden: „Waarom eet en drinkt
GIJ met belastinginners en zon-
daars?”l 31 Jezus gaf hun ten
antwoord: „Zĳ die gezond zĳn,
hebben geen geneesheer nodig,m

maar zĳ die iets mankeren wel.n

32 Ik ben niet gekomen om recht-
vaardigen maar zondaars tot be-
rouw te roepen.”o

33 Zĳ zeiden tot hem: „De dis-
cipelen van Joh _annes vasten dik-
wĳls en zenden smekingen op, en

die van de Farizee
¨
en doen dat ook,

maar de uwe eten en drinken.”a

34 Jezus zei tot hen: „Kunt GIJ

soms de vrienden van de bruide-
gom laten vasten terwĳl de brui-
degom bĳ hen is?b 35 Er zullen
echter dagen komen dat de brui-
degomc werkelĳk van hen wegge-
nomen zal worden;d dan, in die da-
gen, zullen zĳ vasten.”e

36 Vervolgens gaf hĳ hun ook
nog een illustratie: „Niemand
knipt een lap van een nieuw bo-
venkleed af en naait die op een
oud bovenkleed; doet hĳ dit ech-
ter wel, dan scheurt de nieuwe
lap af, terwĳl bovendien de lap
van het nieuwe kleed niet bĳ
het oude past.f 37 Ook doet nie-
mand nieuwe wĳn in oude wĳn-
zakken; doet hĳ dit echter wel,
dan zal de nieuwe wĳn de wĳn-
zakken doen barsten,g en [de wĳn]
zal eruit lopen en de wĳnzakken
zullen verloren gaan.h 38 Maar
nieuwe wĳn moet in nieuwe wĳn-
zakken worden gedaan. 39 Nie-
mand die oude wĳn heeft gedron-
ken, wil nieuwe, want hĳ zegt: ’De
oudei is lekker.’ ”

6 Nu geschiedde het op een sab-
bat dat hĳ door korenvelden

ging, en zĳn discipelen pluktenj

aren en aten die, terwĳl zĳ ze
met hun handen stukwreven.k

2 Toen zeiden sommigen der Fa-
rizee

¨
en: „Waarom doet GIJ iets

wat op de sabbat niet geoorloofd
is?”l 3 Maar Jezus gaf hun ten
antwoord: „Hebt GIJ dan nooit ge-
lezen wat D _avidm precies deed
toen hĳ en demannen die bĳ hem
waren honger kregen?n 4 Hoe
hĳ het huis van God binnenging
en de broden der voorzetting ont-
vingo en at en ook de mannen die
bĳ hem waren daarvan gaf, ter-
wĳl het niemand geoorloofd is ze
te eten dan alleen de priesters?”p

5 En hĳ zei verder tot hen: „De
Zoon des mensen is Heer van de
sabbat.”q

6 In de loop van een andere sab-
batr begaf hĳ zich in de synago-
ge en ging onderwĳzen. En er was
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een mens aanwezig wiens rechter-
handverdordwas.a 7 De schrift-
geleerden en de Farizee

¨
en sloegen

hem nu nauwlettend gadeb om te
zien of hĳ op de sabbat zou ge-
nezen, ten einde iets te vinden
waarvan zĳ hem zouden kunnen
beschuldigen.c 8 Ofschoon hĳ
hun overleggingen kende,d zei hĳ
toch tot de man met de verdorde
hand: „Sta op en ga in het mid-
den staan.” Enhĳ stondop en ging
daar staan.e 9 Toen zei Jezus tot
hen: „Ik vraag U: Is het geoorloofd
op de sabbat goed te doenf of scha-
de te berokkenen, een ziel te red-
den of te vernietigen?”g 10 En
na zĳn blik over hen allen te heb-
ben laten rondgaan, zei hĳ tot
de man: „Strek uw hand uit.” Hĳ
deed het en zĳn hand werd her-
steld.h 11 Maar zĳ werden ge-
heel en al uitzinnig en gingen met
elkaar bespreken wat zĳ tegen Je-
zus konden doen.i

12 In de loop van die dagen ging
hĳ de berg op om te bidden,j en
hĳ bracht de gehele nacht door
in gebed tot God.k 13 Toen het
echter dag werd, riep hĳ zĳn dis-
cipelen bĳ zich en koos er twaalf
van hen uit, aan wie hĳ tevens
de naam „apostelen” gaf:l 14 S _i-
mon, aan wie hĳ ook de naam P _e-
trus gaf,m en zĳn broer Andr _eas,
en Jak _obus en Joh _annes,n en Fi-
l _ippuso en Bartholom _e

¨
us, 15 en

Matth _e
¨
us en Th _omas,p en Jak _o-

bus, [de zoon] van Alf _e
¨
us, en S _i-

mon, die „de ĳveraar” wordt ge-
noemd,q 16 en J _udas, [de zoon]
van Jak _obus, en J _udas Isk _ariot,
die een verrader werd.r

17 En hĳ daalde samen met hen
af en ging op een vlakke plaats
staan, en daar bevond zich een
grote schare van zĳn discipelen
en een grote menigte van mensens

uit heel Jud _ea en Jer _uzalemen het
kustland van T_yrus en S _idon, die
gekomen waren om hem te ho-
ren en van hun ziekten te wor-
den genezen.t 18 Zelfs zĳ die
door onreine geesten werden ge-
kweld, werden genezen. 19 En

de gehele schare deed pogingen
hem aan te raken,a want er ging
krachtb van hemuit die hen allen
genas.

20 En hĳ sloeg zĳn ogen op
naar zĳn discipelen en zei vervol-
gens:c

„Gelukkig zĳt GIJ, armen,d want
U behoort het koninkrĳk Gods
toe.

21 Gelukkig zĳt GIJ die thans
honger lĳdt,e want GIJ zult verza-
digd worden.f

Gelukkig zĳt GIJ die thans
weent, want GIJ zult lachen.g

22 Gelukkig zĳt GIJ wanneer de
mensen U haten,h en wanneer zĳ
U uitstoten en U smaden en UW

naam als goddeloos verwerpeni

ter wille van de Zoon des men-
sen. 23 Verheugt U op die dag
en springt op, want ziet! UW belo-
ning is groot in de hemel, want
precies dezelfde dingen deden hun
voorvaders ten aanzien van de
profeten.j

24 Maar wee U, rĳken,k want
GIJ hebt UW vertroosting reeds
ten volle.l

25 Wee U die thans verzadigd
zĳt, want GIJ zult honger lĳden.m

Wee U die thans lacht, want GIJ

zult treuren en wenen.n

26 Wee U, wanneer alle mensen
goed van U spreken, want soort-
gelĳke dingen deden hun voorva-
ders ten aanzien van de valse pro-
feten.o

27 Maar ik zeg tot U die luis-
tert: Blĳft UW vĳanden liefheb-
ben,p goeddoenq aan hen die U

haten, 28 zegenen dieU vervloe-
ken, bidden voor hen die U be-
ledigen.r 29 Als iemand u op de
ene wang slaat,s bied hem dan ook
de andere aan; en als iemand uw
bovenkleed wegneemt,t onthoud
hemdan zelfs het onderkleed niet.
30 Geef aan een ieder die [iets
van] u vraagt,u en vraag uw din-
gen niet terug van degene die [ze]
heeft weggenomen.

31 En zoals GIJ wilt dat de men-
sen U doen, doet hun evenzo.v
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32 En als GIJ liefhebt die U lief-
hebben, wat voor verdienste hebt
GIJ dan? Want zelfs de zondaars
hebben lief die hen liefhebben.a

33 En als GIJ goeddoet aan hen
die U goeddoen, wat voor ver-
dienste hebt GIJ dan eigenlĳk?
Zelfs de zondaars doen hetzelf-
de.b 34 Als GIJ voorts leent [zon-
der rente]c aan hen van wie GIJ

hoopt te ontvangen, wat voor ver-
dienste hebt GIJ dan? Zelfs zon-
daars lenen [zonder rente] aan
zondaars, om evenveel terug te
krĳgen.d 35 Blĳft daarentegen
UW vĳanden liefhebben en blĳft
goeddoen en lenene [zonder ren-
te], zonder te hopen iets terug
te krĳgen, en UW beloning zal
groot zĳn, en GIJ zult zonen van
de Allerhoogste zĳn,f want hĳ is
goedg jegens de ondankbaren en
goddelozen. 36 Blĳft barmhar-
tig worden, zoals UW Vader barm-
hartig is.h

37 Houdt bovendien op met oor-
delen, en GIJ zult geenszins geoor-
deeld worden;i en houdt op met
veroordelen, en GIJ zult geens-
zins veroordeeld worden. Blĳft
vrĳlaten, en GIJ zult vrĳgelaten
worden.j 38 Beoefent het geven,
en U zal gegeven worden.k Een
voortreffelĳke, aangestampte, ge-
schudde en overlopende maat zal
men in UW schoot storten. Want
met demaat waarmee GIJ meet, zal
men ook U meten.”l

39 Vervolgens sprak hĳ ook een
illustratie tot hen: „Kan soms een
blinde een blinde leiden? Zullen zĳ
dan niet beiden in een kuil val-
len?m 40 Een leerling staat niet
boven zĳn leraar, maar een ieder
die volmaakt is onderricht, zal ge-
lĳk zĳn leraar zĳn.n 41 Waarom
kĳkt gĳ dan naar het strootje dat
in het oog vanuw broeder is, maar
bemerkt niet de balk die in uw
eigen oog is?o 42 Hoe kunt gĳ
tot uw broeder zeggen: ’Broeder,
laat mĳ het strootje dat zich in
uw oog bevindt eruit halen’, ter-
wĳl gĳzelf de balk niet ziet die in
uwoog is?p Huichelaar! Haal eerst
de balk uit uw eigen oog,q en dan

zult gĳ duidelĳk zien hoe gĳ het
strootje dat zich in het oog vanuw
broeder bevindt, eruit moet ha-
len.a

43 Want er is geen voortref-
felĳke boom die rotte vruchten
voortbrengt; ook is er geen rot-
te boom die voortreffelĳke vruch-
ten voortbrengt.b 44 Want elke
boom wordt gekend aan zĳn eigen
vruchten.c Men plukt bĳvoorbeeld
geen vĳgen van doorns, evenmin
snĳdt men druiven van een doorn-
bos.d 45 Een goed mens brengt
uit de goede schate van zĳn hart
het goede voort, maar een godde-
loos mens brengt uit zĳn goddelo-
ze [schat] voort wat goddeloos is;
want uit de overvloed des harten
spreekt zĳn mond.f

46 Waarom dan noemt GIJ mĳ
’Heer! Heer!’, maar doet niet de
dingen die ik zeg?g 47 Een ieder
die tot mĳ komt en mĳn woorden
hoort en ze doet, ik zal U tonen op
wie hĳ gelĳkt:h 48 Hĳ gelĳkt op
een mens die bĳ het bouwen van
een huis diep ging graven en een
fundament op de rots legde. Toen
er nu een stortvloedi kwam, beuk-
te de rivier tegen dat huis aan,
maar was niet krachtig genoeg
om het te doen wankelen, omdat
het goed gebouwd was.j 49 Wie
daarentegen hoort en er niet naar
handelt,k gelĳkt op een mens die
een huis op de grond bouwde zon-
der een fundament te leggen. De
rivier beukte ertegenaan en on-
middellĳk stortte het in, en de
verwoestingl van dat huis werd
groot.”m

7 Toen hĳ al zĳn woorden ten
aanhoren van het volk had

ge
¨
eindigd, ging hĳ Kap _erna

¨
um

binnen.n 2 De slaaf van een ze-
kere legeroverste nu, die hem
dierbaar was, was ziek en lag op
sterven.o 3 Toen hĳ van Jezus
hoorde, zond hĳ oudere mannen
van de joden naar hem toe om
hem te vragen of hĳ wilde komen
en zĳn slaaf er veilig doorheen
wilde brengen. 4 Toen zĳ nu bĳ
Jezus waren gekomen, verzoch-
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ten zĳ het hem vervolgens ern-
stig en zeiden: „Hĳ is het waard
dat gĳ hem deze [gunst] bewĳst,
5 want hĳ heeft onze natie liefa

en hĳzelf heeft de synagoge voor
ons gebouwd.” 6 Hierop begaf
Jezus zich met hen op weg. Maar
toen hĳ niet ver meer van het huis
was, had de legeroverste reeds
vrienden gezonden omhemte zeg-
gen: „Heer, doe geen moeite, want
ik ben het niet waard dat gĳ on-
der mĳn dak komt.b 7 Daarom
heb ik mĳ ook niet waardig geacht
naar u toe te komen. Maar spreek
een woord en laat mĳn knecht ge-
zondworden. 8 Want ook ik ben
een mens die onder autoriteit is
gesteld, en ik heb soldaten onder
mĳ, en zeg ik tot de een: ’Ga!’,
dan gaat hĳ, en tot een ander:
’Kom!’, dan komt hĳ, en tot mĳn
slaaf: ’Doe dit!’, dan doet hĳ het.”c

9 Toen Jezus nu deze dingen hoor-
de, verwonderde hĳ zich over hem,
en zich omkerend tot de schare
die hem volgde, zei hĳ: „Ik zeg U:
Zelfs in _Isra

¨
el heb ik zo’n groot ge-

loof niet gevonden.”d 10 En toen
zĳ die waren gezonden, in het huis
terugkwamen, vonden zĳ de slaaf
in goede gezondheid.e

11 Kort hierop reisde hĳ naar
een stad die N _a

¨
ın heette, en zĳn

discipelen en een grote schare
reisden met hem mee. 12 Toen
hĳ nu in de nabĳheid van de stads-
poort kwam, zie! daar werd een
dodef uitgedragen, de eniggebo-
reng zoon van zĳn moeder. Bo-
vendien was zĳ weduwe. Er was
ook een aanzienlĳke schare uit
de stad bĳ haar. 13 En toen
de Heer haar in het oog kreeg,
werd hĳ met medelĳdenh jegens
haar bewogen, en hĳ zei tot haar:
„Houd op met wenen.”i 14 Ver-
volgens trad hĳ naderbĳ en raak-
te de baar aan, en de dragers ble-
ven staan, en hĳ zei: „Jonge man,
ik zeg u: Sta op!”j 15 En de dode
ging overeind zitten en begon te
spreken, en hĳ gaf hem aan zĳn
moeder.k 16 Toen werden allen
door vreesl aangegrepen, en zĳ
gingen God verheerlĳken en zei-

den: „Een groot profeeta is onder
ons verwekt”, en: „God heeft zĳn
aandacht op zĳn volk gericht.”b

17 En dit nieuws omtrent hem
verbreidde zich in heel Jud _ea en
overal in de omtrek.

18 De discipelen van Joh _annes
nu berichtten hem al deze din-
gen.c 19 Daarom riep Joh _annes
een tweetal van zĳn discipelen bĳ
zich en zond hen naar de Heer om
te zeggen: „Zĳt gĳ de Komende, of
hebben wĳ een ander te verwach-
ten?”d 20 Toen de mannen bĳ
hem kwamen, zeiden zĳ: „Joh _an-
nes de Doper heeft ons naar u
toe gezonden om te zeggen: ’Zĳt
gĳ deKomende, of hebbenwĳ een
ander te verwachten?’” 21 In
dat uur genas hĳ vele [mensen]
van ziektene en ernstige kwalen
en goddeloze geesten en schonk
hĳ vele blinden [het vermogen]
om te kunnen zien. 22 Daarom
gaf hĳ de [twee] ten antwoord:
„Gaat heen,f bericht aan Joh _an-
nes wat GIJ gezien en gehoord
hebt: de blindeng ontvangen het
gezicht, de kreupelen lopen, de
melaatsen worden gereinigd en
de doven horen, de doden wor-
den opgewekt en aan de armen
wordt het goede nieuws verteld.h

23 En gelukkig is hĳ die geen
aanstoot aan mĳ neemt.”i

24 Toen de boodschappers van
Joh _annes waren weggegaan, be-
gon hĳ betreffende Joh _annes tot
de scharen te zeggen: „Wat zĳt
GIJ in de wildernis gaan aanschou-
wen? Een riet dat door de wind
heen en weer bewogen wordt?j

25 Wat zĳt GIJ d
´
an gaan zien?

Een mens gehuld in zachte bo-
venklederen?k Zĳ nu die prach-
tig gekleed gaan en in weelde le-
ven, bevinden zich in koninklĳke
huizen.l 26 Wat zĳt GIJ dan ei-
genlĳk gaan zien? Een profeet?m

Ja, zeg ik U, en veel meer dan
een profeet.n 27 Deze is het over
wie geschreven staat: ’Zie! Ik zend
mĳn boodschapper voor uw aan-
gezicht uit,o die uw weg v

´
o

´
or u zal

bereiden.’p 28 Ik zeg U: Onder
hen die uit vrouwen geboren zĳn,
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is niemand grotera dan Joh _an-
nes; maar wie een mindere is in
het koninkrĳk Gods, is groter
dan hĳ.”b 29 (En toen het gehe-
le volk en de belastinginners, die
met de doop van Joh _annes wa-
ren gedoopt,c [dit] hoorden, ver-
klaarden zĳ dat God rechtvaar-
dig was.d 30 Maar de Farizee

¨
en

en zĳ die goed onderlegd waren
in de Wet, die niet door hem wa-
ren gedoopt, minachtten de aan
hen gegeven raade Gods.)

31 „Met wie zal ik de mensen
van dit geslacht daarom verge-
lĳken, en op wie gelĳken zĳ?f

32 Zĳ gelĳken op jonge kinderen
die op een marktplaats zitten en
elkaar toeroepen, en die zeggen:
’Wĳ hebben voor U op de fluit ge-
speeld, maar GIJ hebt niet gedanst;
wĳ hebben geweeklaagd, maar GIJ

hebt niet geweend.’g 33 Want
Joh _annes de Doper is gekomen en
at geen brood en dronk geen wĳn,
maar GIJ zegt: ’Hĳ heeft een de-
mon.’h 34 De Zoon des mensen
is gekomen en eet en drinkt w

´
el,

maar GIJ zegt: ’Ziet! Een mens die
een veelvraat is en verslaafd aan
het drinken van wĳn, een vriend
van belastinginners en zondaars!’i

35 Niettemin wordt de wĳsheidj

gerechtvaardigd door al haar kin-
deren.”k

36 Iemand van de Farizee
¨
en nu

vroeg hem aanhoudend om bĳ
hem te komen eten. Hĳ ging dus
het huis van de Farizee

¨
er binnenl

en lag aan tafel aan. 37 En zie!
een vrouw die in de stad als een
zondares bekend stond, kwam te
weten dat hĳ in het huis van de
Farizee

¨
er aan eenmaaltĳdaanlag,

en zĳ bracht een albastenm [fla-
con] vol welriekende olie 38 en
ging wenend achter hem staan,
bĳ zĳn voeten, en begon zĳn voe-
ten met haar tranen nat te maken
en droogde ze met haar hoofdhaar
af. Ook kuste zĳ zĳn voeten te-
der en wreef ze met de welrieken-
de olie in. 39 Toen de Farizee

¨
er

die hem had uitgenodigd dit zag,
zei hĳ bĳ zichzelf: „Indien deze

man een profeet was,a zou hĳ we-
tenwie enwat voor een vrouw het
is die hem aanraakt, dat zĳ een
zondares is.”b 40 Maar Jezus gaf
hem ten antwoord: „S _imon, ik heb
u iets te zeggen.” Hĳ zei: „Leraar,
zeg het!”

41 „Twee mannen hadden
schuld bĳ een zekere geldschie-
ter; de een had vĳfhonderd dena-
rii schuld,c maar de ander vĳftig.
42 Toen zĳ niets hadden waar-
mee zĳ [de schuld] konden terug-
betalen, schold hĳ die aan alle-
bei vrĳelĳk kwĳt.d Wie van hen
zal hem daarom het meest lief-
hebben?” 43 S _imon gaf ten ant-
woord: „Ik veronderstel, degene
aan wie hĳ het meeste vrĳelĳk
heeft kwĳtgescholden.” Hĳ zei tot
hem: „Gĳ hebt juist geoordeeld.”
44 Daarop keerde hĳ zich tot de
vrouw en zei tot S _imon: „Ziet gĳ
deze vrouw? Ik ben in uw huis
gekomen; gĳ hebt mĳ geen wa-
ter voor mĳn voeten gegeven.e

Maar deze vrouw heeft mĳn voe-
ten met haar tranen natgemaakt
en ze met haar haren afgedroogd.
45 Gĳ hebt mĳ geen kus gege-
ven,f maar deze vrouw heeft van-
af het uur dat ik ben binnen-
gekomen, niet opgehouden mĳn
voeten teder te kussen. 46 Gĳ
hebt mĳn hoofd niet met olie inge-
wreven,g maar deze vrouw heeft
mĳn voeten met welriekende olie
ingewreven. 47 Op grond hier-
van, zo zeg ik u, zĳn haar zon-
den, ofschoon die vele zĳn, verge-
ven,h want zĳ heeft veel liefgehad;
maar wie weinig wordt vergeven,
heeft weinig lief.” 48 Toen zei
hĳ tot haar: „Uw zonden zĳn ver-
geven.”i 49 Hierop begonnen zĳ
die met hem aan tafel aanlagen,
bĳ zichzelf te zeggen: „Wie is deze
man, die zelfs zonden vergeeft?”j

50 Maar hĳ zei tot de vrouw: „Uw
geloof heeft u gered;k ga heen in
vrede.”l

8 Kort daarna trok hĳ van stad
tot stad en van dorp tot dorp,

terwĳl hĳ het goede nieuws van
het koninkrĳk Gods predikte en
bekendmaakte.m En de twaalf wa-
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ren met hem, 2 alsmede zekere
vrouwena die van goddeloze gees-
ten en ziekten waren genezen:
Mar _ia, die Magdal _ena wordt ge-
noemd, van wie zeven demonen
waren uitgegaan,b 3 en Joh _an-
na,c de vrouw van Ch _uzas, gevol-
machtigde van Her _odes, en Su-
z _anna en vele andere vrouwen,
die henvan hun bezittingen dien-
den.

4 Toen er zich nu een grote
schare verzameld had bĳ hen die
uit de ene stad na de andere tot
hem kwamen, sprak hĳ door mid-
del van een illustratie:d 5 „Een
zaaier ging uit om zĳn zaad te
zaaien. Terwĳl hĳ nu zaaide, viel
een gedeelte ervan langs de weg
en werd vertrapt, en de vogels des
hemels aten het op.e 6 Een an-
der gedeelte kwam op de rots te-
recht, en nadat het was uitgespro-
ten, verdorde het omdat het geen
vocht had.f 7 Een ander gedeel-
te viel tussen de doorns, en de
doorns, die tegelĳkertĳd op kwa-
men, verstikten het.g 8 Een an-
der gedeelte viel op de goede aar-
de, en nadat het was uitgesproten,
bracht het honderdvoudig vrucht
voort.”h Toen hĳ deze dingen zei,
riep hĳ vervolgens uit: „Wie oren
heeft om te luisteren, hĳ luis-
tere.”i

9 Maar zĳn discipelen kwamen
hem vragen wat deze illustra-
tie toch betekende.j 10 Hĳ zei:
„U is het gegeven de heilige ge-
heimen van het koninkrĳk Gods
te begrĳpen, maar aan de ove-
rigen [worden ze gegeven] in il-
lustraties,k opdat zĳ, ofschoon zĳ
kĳken, tevergeefs kĳken, en of-
schoon zĳ horen, de betekenis
niet begrĳpen.l 11 Welnu, de be-
tekenis van de illustratiem is deze:
Het zaad is het woord van God.n

12 Die langs de weg, zĳn zĳ die
hebben gehoord,o dan komt de
Duivelp en neemt het woord uit
hun hart weg, opdat zĳ niet zou-
den geloven en worden gered.q

13 Die op de rots, zĳn zĳ die het
woord met vreugde ontvangen
wanneer zĳ het horen, maar de-

zen hebben geen wortel; zĳ ge-
loven een tĳdlang, maar in een
tĳd van beproeving vallen zĳ af.a

14 Wat tussen de doorns viel, dat
zĳn zĳ die hebben gehoord, maar
die, meegesleept door zorgen en
rĳkdom en genoegensb van dit le-
ven, volledig worden verstikt en
niets tot volmaaktheid brengen.c

15 Dat op de voortreffelĳke aar-
de, zĳn zĳ die het woord, na het
met een edel en goed hart te heb-
ben gehoord,d vasthouden en met
volharding vrucht dragen.e

16 Niemand die een lamp heeft
aangestoken, bedekt ze met een
vat of zet ze onder een bed, maar
hĳ zet ze op een lampenstan-
daard, opdat zĳ die binnenkomen,
het licht kunnen zien.f 17 Want
er is niets verborgeng dat niet
openbaar zal worden, noch is er
iets zorgvuldig aan het oog ont-
trokken dat nimmer bekend zal
worden en nimmer aan het licht
zal komen.h 18 Schenkt daarom
aandacht aan de wĳze waarop GIJ

luistert; want wie heeft, hem zal
meer worden gegeven,i maar wie
niet heeft, hem zal zelfs wat hĳ
meent te hebben, nog ontnomen
worden.”j

19 Nu kwamen zĳn moeder en
broersk naar hem toe, maar van-
wege de schare konden zĳ hem
niet bereiken.l 20 Er werd hem
echter bericht: „Uw moeder en
uw broers staan buiten en wil-
len u zien.”m 21 Hĳ gaf hun ten
antwoord: „Mĳn moeder en mĳn
broers zĳn dezen die het woord
van God horen en doen.”n

22 In de loop van een der da-
gen stapten hĳ en zĳn discipelen
in een boot, en hĳ zei tot hen: „La-
ten wĳ naar de andere kant van
het meer oversteken.” Zĳ staken
derhalve van wal.o 23 Maar ter-
wĳl zĳ voeren, viel hĳ in slaap. Nu
sloeg er een zware storm op het
meer neer, en zĳ maakten [water]
en raakten in gevaar.p 24 Ten
slotte gingen zĳ naar hem toe en
wekten hem en zeiden: „Onder-
wĳzer, Onderwĳzer, wĳ vergaan
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haast!”a Hĳ stond op, bestrafteb de
wind en het woeden van het wa-
ter, en ze bedaarden, en er ont-
stond een kalmte. 25 Toen zei
hĳ tot hen: „Waar is UW geloof?”
Maar door vrees aangegrepen,
verwonderden zĳ zich, terwĳl zĳ
tot elkaar zeiden: „Wie is dat toch,
want hĳ beveelt zelfs de winden
en het water, en ze gehoorzamen
hem?”c

26 En zĳ legden aan in het land
der Gerasenen, dat tegenover Ga-
lil _ea ligt.d 27 Toenhĳ echter aan
land was gestapt, kwam een zeke-
re man uit de stad hem tegemoet,
die door demonen bezetenwas. En
sinds geruime tĳd droeg hĳ geen
kleding meer, terwĳl hĳ niet in
een huis, maar te midden van de
graven verbleef.e 28 Toen hĳ Je-
zus zag, viel hĳ schreeuwend voor
hem neer en zei met een luide
stem: „Wat heb ik met u te ma-
ken,f Jezus, Zoon van de Aller-
hoogste God? Ik smeek u, pĳ-
nig mĳ niet.”g 29 (Hĳ had de
onreine geest namelĳk bevel ge-
geven van de mens uit te gaan.
Want gedurende lange tĳd had
die hem vastgehouden,h en hĳ
werd herhaaldelĳk met ketens
en voetboeien gebonden en on-
der bewaking gesteld, maar hĳ
trok de boeien telkens stuk en
werd door de demon de eenzame
plaatsen ingejaagd.) 30 Jezus
vroeg hem: „Hoe is uw naam?”
Hĳ zei: „Legioen”, want er waren
vele demonen in hem gevaren.i

31 En zĳ bleven hem dringend
verzoekenj hun niet te bevelen
de afgrondk in te gaan. 32 Nu
werd daar op de berg een aan-
zienlĳke kudde zwĳnenl gehoed;
zĳ verzochten hem dan dringend
dat hĳ hun zou toestaan daarin te
gaan.m En hĳ stond het hun toe.
33 Toen gingen de demonen uit
van de mens en voeren in de zwĳ-
nen, en de kudde stortte zich van
de steile helling in het meer en
verdronk.n 34 Toen de hoeders
echter zagen wat er gebeurd was,
vluchtten zĳ en berichtten het in
de stad en op het land.o

35 Toen liepen de mensen uit
om te zien wat er gebeurd was,
en zĳ kwamen bĳ Jezus en von-
den de mens van wie de demo-
nen waren uitgegaan, gekleed en
goed bĳ zĳnverstand, aan de voe-
ten van Jezus zitten; en zĳ wer-
den bevreesd.a 36 Zĳ die het ge-
zien hadden, berichtten hun hoe
de door demonen bezetene beter
was gemaakt.b 37 Heel de me-
nigte van de landstreek der Gera-
senen vroeg hem nu bĳ hen van-
daan te gaan, want zĳ waren door
grote vrees bevangen.c Toen stap-
te hĳ in de boot en keerde terug.
38 De man van wie de demonen
waren uitgegaan, smeekte ech-
ter aanhoudend bĳ hem te mogen
blĳven; maar hĳ stuurde de man
weg en zei:d 39 „Ga naar huis te-
rug en blĳf vertellen wat God al-
lemaal voor u heeft gedaan.”e Hĳ
dan ging heen en verkondigde in
de gehele stad wat Jezus allemaal
voor hem had gedaan.f

40 Toen Jezus terugkwam, ont-
ving de schare hem vriendelĳk,
want zĳ verwachtten hem allen.g

41 Maar zie! daar kwam een man,
Ja _

¨
ırus genaamd, en deze was een

presiderende dienaar van de sy-
nagoge. En hĳ viel aan de voeten
van Jezus neer en verzocht hem
vervolgens dringend in zĳnhuis te
komen,h 42 omdat hĳ een enig-
geboren dochter van ongeveer
twaalf jaar had, die op sterven
lag.i

Terwĳl hĳ erheen ging, dron-
gen de scharen om hem heen.j

43 En eenvrouwdie al twaalf jaar
aan een bloedvloeiingk leed en bĳ
niemand genezing had kunnen
vinden,l 44 naderde van achte-
ren en raakte de franjem van zĳn
bovenkleed aan,n en ogenblik-
kelĳk hield haar bloedvloeiing
op.o 45 Jezus zei nu: „Wie heeft
mĳ aangeraakt?”p Toen zĳ het
allen ontkenden, zei P _etrus: „On-
derwĳzer, de scharen omringen
u en dringen dicht op u aan.”q

46 Toch zei Jezus: „Iemand heeft
mĳ aangeraakt, want ik heb be-
merkt dat er krachtr van mĳ is
uitgegaan.”s 47 Toen de vrouw
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zag dat zĳ niet onopgemerkt was
gebleven, kwam zĳ zich bevend
voor hem neerwerpen en onthul-
de ten aanhoren van al het volk
om welke reden zĳ hem had aan-
geraakt en hoe zĳ ogenblikkelĳk
gezond was geworden.a 48 Maar
hĳ zei tot haar: „Dochter, uw ge-
loof heeft u beter gemaakt;b ga
heen in vrede.”c

49 Terwĳl hĳ nog sprak, kwam
een zekere vertegenwoordiger
van de presiderende dienaar van
de synagoge zeggen: „Uw doch-
ter is gestorven; val de leraar niet
langer lastig.”d 50 Toen Jezus
dit hoorde, antwoordde hĳ hem:
„Vrees niet, leg slechts geloof aan
de dag,e en zĳ zal gered worden.”
51 Bĳ het huis gekomen, liet hĳ
niemand met zich naar binnen
gaan behalve P _etrus en Joh _annes
en Jak _obus en de vader en moe-
der van het meisje.f 52 Maar de
mensen waren allen aan het we-
nen en zich in droefheid om haar
aan het slaan. Daarom zei hĳ:
„Houdt op met wenen,g want zĳ
is niet gestorven, maar slaapt.”h

53 Hierop lachten zĳ hem uit,
want zĳ wisten dat zĳwas gestor-
ven.i 54 Hĳ pakte haar echter
bĳ de hand en riep: „Meisje, sta
op!”j 55 En haar geestk keerde
terug, en zĳ stond ogenblikkelĳk
op,l en hĳ beval dat men haar
iets te eten zou geven.m 56 Haar
ouders nu waren buiten zichzelf,
maar hĳ gebood hun het gebeurde
aan niemand te vertellen.n

9 Toen riep hĳ de twaalf bĳeen
en gaf hun kracht en macht

over alle demonen en om ziekten
te genezen.o 2 Daarop zond hĳ
hen uit om het koninkrĳk Gods
te prediken en [de zieken] ge-
zond te maken, 3 en hĳ zei tot
hen: „Neemt niets mee voor de
reis, geen staf, geen voedselzak,
geen brood, geen zilvergeld; hebt
ook geen twee onderklederen.p

4 Maar als GIJ ergens een huis
binnengaat, blĳft daar en vertrekt
vandaar.q 5 En als men U ergens
niet ontvangt, schudt dan bĳ het
weggaan uit die stadr het stof van

UW voeten, als een getuigenis te-
gen hen.”a 6 Toen gingen zĳ op
weg en trokken van dorp tot dorp
het gebied door, terwĳl zĳ overal
het goede nieuws bekendmaakten
en genezingen verrichtten.b

7 De districtsregeerder Her _o-
des nu hoorde wat er allemaal ge-
beurde, en hĳ verkeerde in grote
verlegenheid, omdat sommigen
zeiden dat Joh _annes uit de do-
den was opgewekt,c 8 maar an-
deren dat El _ia was verschenen
en weer anderen dat iemand van
de oude profeten was opgestaan.
9 Her _odes zei: „Joh _annes heb ik
onthoofd.d Wie is dit dan overwie
ik zulke dingen hoor?” Hĳ zochte

daarom een gelegenheid om hem
te zien.

10 Bĳ hun terugkeer verhaal-
den de apostelen hem alles wat
zĳ hadden gedaan.f Daarop nam
hĳ hen mee en trok zich in de
eenzaamheid terugg in een stad
die Beths _a

¨
ıda heette. 11 Maar

de scharen kwamen het te we-
ten en volgden hem. En hĳ ont-
ving hen vriendelĳk en ging tot
hen spreken over het koninkrĳk
Gods,h en hen die genezing no-
dig hadden, maakte hĳ gezond.i

12 Toen begon de dag [ten ein-
de] te neigen. De twaalf kwa-
men nu naar hem toe en zeiden:
„Stuur de schare weg, opdat zĳ
naar de dorpen en het land in
de omtrek kunnen gaan en zich
onderdak en voedselbenodigdhe-
den kunnen verschaffen, want wĳ
zĳn hier op een eenzame plaats.”j

13 Maar hĳ zei tot hen: „Geeft
GIJ hun iets te eten.”k Zĳ zeiden:
„Wĳ hebben niet meer dan vĳf
broden en twee vissen,l of wĳ-
zelf zouden voor al deze mensen
levensmiddelen moeten gaan ko-
pen.”m 14 Nu waren er onge-
veer vĳfduizend mannen.n Maar
hĳ zei tot zĳn discipelen: „Laat
hen aanliggen zoals bĳ maaltĳ-
den, in groepen van elk onge-
veer vĳftig.”o 15 En zĳ deden
dit en lieten hen allen aanliggen.
16 Daarop nam hĳ de vĳf broden
en de twee vissen, keek omhoog
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naar de hemel, sprak er de ze-
gen over uit en brak ze en gaf ze
toen aan de discipelen om ze aan
de schare voor te zetten.a 17 Zĳ
aten dan allen en werden verza-
digd, enwat zĳ hadden overgehou-
den, werd opgehaald: twaalf man-
den met brokken.b

18 Toen hĳ later alleen aan het
bidden was, kwamen de discipe-
len gezamenlĳk naar hem toe,
en hĳ vroeg hun en zei: „Wie
zeggen de scharen dat ik ben?”c

19 Zĳ gaven ten antwoord: „Jo-
h _annes de Doper; maar anderen
El _ia, en weer anderen, dat een van
de oude profeten is opgestaan.”d

20 Toen zei hĳ tot hen: „Wie zegt
GIJ echter dat ik ben?” P _etrus
gaf ten antwoord:e „De Christusf

van God.” 21 Daarop gebood hĳ
hun in nadrukkelĳke bewoordin-
gen dit aan niemand te zeggen,g

22 maar hĳ zei: „De Zoon des
mensen moet veel lĳden onder-
gaan en door de oudere mannen
en overpriesters en schriftgeleer-
den verworpen worden en gedood
wordenh en op de derde dag wor-
den opgewekt.”i

23 Toen zei hĳ verder tot al-
len: „Wil iemand achter mĳ ko-
men, dan moet hĳ zichzelf ver-
loochenenj en zĳn martelpaal dag
aan dag opnemen en mĳ voortdu-
rend volgen.k 24 Want wie zĳn
ziel wil redden, zal ze verliezen;
maar wie zĳn ziel verliest ter wil-
le van mĳ, die zal ze redden.l

25 Wat voor nut toch heeft het
voor eenmens als hĳ de gehelewe-
reldwint, maar zichzelf verliest of
schade lĳdt?m 26 Want wie zich
over mĳ en over mĳn woorden
schaamt, over hem zal de Zoon des
mensen zich schamen wanneer hĳ
gekomen zal zĳn in zĳn heerlĳk-
heid en die van de Vader en van
de heilige engelen.n 27 Ik zeg U

echter naar waarheid: Onder hen
die hier staan, zĳn er sommigen
die geenszins de dood zullen sma-
ken voordat zĳ eerst het konink-
rĳk Gods zien.”o

28 Het geschiedde nu ongeveer
acht dagen na deze woorden dat

hĳ P _etrus en Joh _annes en Jak _o-
bus meenam en de berg besteeg
om te bidden.a 29 En terwĳl hĳ
bad, werd het aanzienb van zĳn
aangezicht anders en zĳn kleding
werd glinsterend wit.c 30 En
zie! twee mannen waren met hem
in gesprek, het waren M _ozes en
El _ia.d 31 Dezen verschenen met
heerlĳkheid en gingen spreken
over zĳn heengaan, dat hĳ te Jer _u-
zalem moest vervullen.e 32 Nu
waren P _etrus en degenen die met
hem waren, door slaap overmand;
maar toen zĳ klaar wakker wer-
den, zagen zĳ zĳn heerlĳkheidf

en de twee mannen die bĳ hem
stonden. 33 En toen dezen van
hem werden gescheiden, zei P _e-
trus tot Jezus: „Onderwĳzer, het
is heel goed dat wĳ hier zĳn, la-
ten wĳ daarom drie tenten op-
slaan,

´
e

´
en voor u en

´
e

´
en voor M _o-

zes en
´
e

´
en voor El _ia”, zonder te

weten wat hĳ zei.g 34 Maar ter-
wĳl hĳ deze dingen zei, vormde er
zich een wolk die hen vervolgens
overschaduwde. Toen zĳ in de
wolk gingen, werden zĳ bevreesd.h

35 En er kwam een stemi uit de
wolk, die zei: „Dit is mĳn Zoon, de-
gene die is uitverkoren.j Luistert
naar hem.”k 36 En toen de stem
weerklonk, werd Jezus alleen be-
vonden.l Maar zĳ bewaarden het
stilzwĳgen en berichtten in die da-
gen aan niemand iets van de din-
gen die zĳ hadden gezien.m

37 Toen zĳ de volgende dag van
de berg afdaalden, kwam hem een
grote schare tegemoet.n 38 En
zie! een man uit de schare riep en
zei: „Leraar, ik smeek u naar mĳn
zoon te komen kĳken, want hĳ
is mĳn eniggeborene,o 39 en zie!
een geestp overweldigt hem, en
plotseling schreeuwt hĳ het uit,
en hĳ doet hem stuiptrekken tot
het schuim hem op de mond staat,
en ook nadat hĳ hem letsel heeft
toegebracht, gaat hĳ nog maar
nauwelĳks van hem weg. 40 En
ik heb uw discipelen gesmeekt
hem uit te werpen, maar zĳ kon-
den het niet.”q 41 Jezus gaf ten
antwoord: „O ongelovig en ver-
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draaid geslacht,a hoe lang moet ik
nog bĳ U blĳven en U verdragen?
Breng uw zoon hier.”b 42 Maar
zelfs terwĳl hĳ naderbĳ kwam,
sloeg de demon hem tegen de
grond en deed hem hevig stuip-
trekken. Maar Jezus bestrafte de
onreine geest en maakte de jon-
gen gezond en gaf hem aan zĳn
vader terug.c 43 Zĳ dan ston-
den allen versteld van de majes-
tueuze krachtd van God.

Terwĳl nu allen zich verwon-
derden over al de dingen die hĳ
deed, zei hĳ tot zĳn discipelen:
44 „Knoopt deze woorden in UW

oren, want de Zoon des men-
sen zal stellig in de handen der
mensen worden overgeleverd.”e

45 Zĳ begrepen dit woord ech-
ter nog steeds niet. Ja, het was
voor hen verborgen, opdat zĳ het
niet konden vatten, en zĳ waren
bevreesd hem over dit woord te
vragen.f

46 Toen kwam er een overleg-
ging bĳ hen op, namelĳk wie van
hen wel de grootste zou zĳn.g

47 Daar Jezus de overlegging van
hun hart wist, nam hĳ een jong
kind, zette het naast zichh 48 en
zei tot hen: „Al wie dit jonge
kind ontvangt op basis van mĳn
naam, ontvangt [ook] mĳ, en al
wie mĳ ontvangt, ontvangt [ook]
hem die mĳ heeft uitgezonden.i

Want wie zich als een minde-
re onder U allen gedraagt,j die is
groot.”k

49 Joh _annes gaf ten antwoord:
„Onderwĳzer, wĳ hebben iemand
met gebruikmaking van uw naam
demonen zien uitwerpenl en wĳ
hebben getracht het hem te be-
letten,m omdat hĳ [u] niet met
ons volgt.”n 50 Maar Jezus zei
tot hem: „Tracht gĳlieden niet
het [hem] te beletten, want wie
niet tegen U is, is v

´
o

´
or U.”o

51 Toen de dagen nu ten vol-
le verstreken dat hĳ opgenomen
zou worden,p richtte hĳ zĳn aan-
gezicht er vastberaden op naar
Jer _uzalem te gaan. 52 Daarom
zond hĳ boodschappers voor zich
uit. En zĳ gingen heen en kwa-

men in een dorp der Samaritanena

om voorbereidingen voor hem te
treffen; 53 maar men ontving
hem niet, omdat hĳ zĳn aange-
zicht erop gericht had naar Jer _u-
zalem te gaan.b 54 Toen de dis-
cipelen Jak _obus en Joh _annesc dit
zagen, zeiden zĳ: „Heer, wilt gĳ
dat wĳ zeggen dat er vuurd van de
hemel neerdaalt om hen te verdel-
gen?” 55 Maar hĳ keerde zich
om en bestrafte hen. 56 Daar-
om gingen zĳ naar een ander dorp.

57 Terwĳl zĳ nu onderweg wa-
ren, zei iemand tot hem: „Ik zal u
volgen, waarheen gĳ ook gaat.”e

58 En Jezus zei tot hem: „De vos-
sen hebben holen en de vogels
des hemels roestplaatsen, maar
de Zoon des mensen heeft geen
plaats om zĳn hoofd neer te leg-
gen.”f 59 Toen zei hĳ tot een an-
der: „Wees mĳn volgeling.” De
man zei: „Sta mĳ toe eerst heen te
gaan en mĳn vader te begraven.”g

60 Maar hĳ zei tot hem: „Laat de
dodenh hun doden begraven, maar
gĳ, ga heen en maak alom het ko-
ninkrĳk Gods bekend.”i 61 En
weer een ander zei: „Ik zal u vol-
gen, Heer, maar sta mĳ toe eerst
afscheid te nemenj van mĳn huis-
genoten.” 62 Jezus zei tot hem:
„Niemand die zĳn hand aan de
ploeg heeft geslagenk en ziet naar
de dingen die achter hem liggen,l

is goed geschikt voor het konink-
rĳk Gods.”

10 Na deze dingen wees de
Heer zeventigm anderen aan

en zond hen twee aan tween voor
zich uit naar elke stad en plaats
waarheen hĳzelf van plan was te
gaan. 2 Toen zei hĳ tot hen: „De
oogsto is werkelĳk groot, maar
er zĳn weinig werkers.p Smeektq

daarom de Meester van de oogst
dat hĳ werkersr in zĳn oogst
uitzendt. 3 Gaat heen. Ziet! Ik
zend U uit als lammerens te mid-
den van wolven. 4 Draagt geen
beurs, nochvoedselzak,t noch san-
dalen, en omhelst niemandu ter
begroeting onderweg. 5 Waar
GIJ ook een huis binnengaat, zegt
eerst: ’Vrede zĳ over dit huis.’v
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6 En indien daar een vriend des
vredes is, zal UW vrede op hem
rusten.a Maar zo niet, dan zal hĳ
tot U terugkeren.b 7 Blĳft dus
in dat huisc en eet en drinkt dat-
gene waarin zĳ voorzien,d want
dewerker is zĳn loonwaard.e Gaat
niet van het ene huis over naar
het andere.f

8 En als GIJ ergens een stad bin-
nengaat en men U ontvangt, eet
danwat U wordt voorgezet, 9 en
geneestg de zieken die daar zĳn,
en blĳft hun zeggen: ’Het konink-
rĳkh Gods is nabĳ U gekomen.’
10 Maar als GIJ ergens een stad
binnengaat en men U niet ont-
vangt,i gaat dan uit op haar bre-
de straten en zegt: 11 ’Zelfs het
stof uit UW stad dat aan onze voe-
ten is blĳven kleven, vegen wĳ te-
gen U af.j Houdt niettemin dit in
gedachte, dat het koninkrĳk Gods
nabĳ gekomen is.’ 12 Ik zeg U

dat het voor S _odomk draaglĳker
zal zĳn op die dag dan voor die
stad.

13 Wee u, Ch _orazin!l Wee u,
Beths _a

¨
ıda!,m want indien de krach-

tige werken die in U zĳn geschied,
in T_yrus en S _idon waren geschied,
zouden ze reeds lang geleden, in
zak en as gezeten, berouw hebben
gehad.n 14 Daarom zal het voor
T_yrus en S _idon draaglĳker zĳn in
het oordeel dan voor U.o 15 En
gĳ, Kap _erna

¨
um, zult gĳ misschien

tot de hemel worden verhoogd?p

Tot inH _adesq zult gĳ worden neer-
geworpen!

16 WienaarU luistert,r luistert
[ook] naar mĳ. En wie U min-
acht, minacht [ook] mĳ. Wie bo-
vendien mĳ minacht, minachts

[ook] hem die mĳ heeft uitgezon-
den.”

17 Toen keerden de zeventig
vreugdevol terug en zeiden: „Heer,
zelfs de demonen worden met ge-
bruikmaking van uw naam aan
ons onderworpen.”t 18 Daarop
zei hĳ tot hen: „Ik zag S _atan reeds
als een bliksem uit de hemel ge-
vallen.u 19 Ziet! Ik hebUde auto-
riteit gegeven om slangenv en

schorpioenena onder de voeten te
treden, en over alle kracht van de
vĳand,b en niets zal U ook maar
enigszins schaden. 20 Verheugt
U evenwel niet over het feit dat
de geesten aan U worden onder-
worpen, maar verheugt U omdat
UW namenc zĳn opgeschreven in
de hemelen.” 21 In datzelfde uur
werd hĳ verruktd in de heilige
geest en zei: „Ik loof u in het
openbaar, Vader, Heer van he-
mel en aarde, omdat gĳ deze din-
gen voor wĳzene en intellectuelen
zorgvuldig hebt verborgen en ze
aan kleine kinderen hebt geopen-
baard. Ja, o Vader, want het heeft
u goedgedacht zo te handelen.
22 Alle dingen zĳn door mĳn Va-
der aan mĳ overgegeven,f en nie-
mand weet wie de Zoon is, dan
de Vader;g en niemand [weet] wie
de Vader is, dan de Zoon,h en hĳ
aan wie de Zoon hem wil open-
baren.”

23 Daarop keerde hĳ zich tot
de discipelen alleen en zei: „Ge-
lukkig zĳn de ogen die de din-
gen aanschouwen welke GIJ aan-
schouwt.i 24 Want ik zeg U: Vele
profeten en koningen hebben be-
geerd de dingen te zienj die GIJ

aanschouwt, maar hebben ze niet
gezien, en de dingen te horen die
GIJ hoort, maar hebben ze niet ge-
hoord.”

25 En zie! een zekere man die
goed onderlegd was in de Wet,k

stond op om hem op de proef te
stellen en zei: „Leraar, door wat
te doen, zal ik eeuwig leven be

¨
er-

ven?”l 26 Hĳ zei tot hem: „Wat
staat er in de Wetm geschreven?
Hoe leest gĳ?” 27 Hĳ gaf ten
antwoord: „’Gĳ moet Jehovah, uw
God, liefhebben met geheel uw
hart en met geheel uw ziel en
met geheel uw kracht en met ge-
heel uw verstand’,n en: ’uw naaste
als uzelf.’ ”o 28 Hĳ zei tot hem:
„Gĳ hebt juist geantwoord; ’blĳf
dit doen en gĳ zult leven verkrĳ-
gen.’ ”p

o Le 19:18; Mt 19:19; Ro 13:9; Ga 5:14; Jak 2:8;

p Le 18:5; Ne 9:29; Ez 20:11; Jo 17:3; Ro 10:5; Ga

3:12.
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29 Daar de man echter wilde
aantonen dat hĳ rechtvaardig
was, zei hĳ tot Jezus: „Wie is dan
mĳn naaste?”a 30 Jezus gaf ten
antwoord: „Een zeker mens daal-
de af van Jer _uzalem naar J _ericho
en viel in de handen van rovers,
die hem niet alleen uitkleedden,
maar ook slagen toedienden en
weggingen, terwĳl zĳ hem half-
dood lieten liggen. 31 Bĳ toeval
nu daalde een zekere priester af
langs die weg, maar toen hĳ hem
zag, ging hĳ aan de overkant voor-
bĳ.b 32 Zo was er ook een leviet
die, toen hĳ bĳ de plaats kwam
en hem zag, aan de overkant voor-
bĳging.c 33 Maar een zekere Sa-
maritaand die langs die weg reis-
de, trof hem aan en werd, toen
hĳ hem zag, door medelĳden be-
wogen. 34 Daarom ging hĳ naar
hem toe en verbond zĳn wonden,
terwĳl hĳ er olie en wĳn op goot.e

Vervolgens tilde hĳ hem op zĳn
eigen beest en bracht hem naar
een herberg en zorgde voor hem.
35 En de volgende dag haalde hĳ
twee denarii te voorschĳn, gaf
ze aan de waard en zei: ’Zorg
voor hem, en wat gĳ meer dan dit
mocht besteden, zal ik u vergoe-
den wanneer ik hier terugkom.’
36 Wie van deze drie heeft zich,
naar het u toeschĳnt, tot de naas-
te gemaaktf van de man die in
de handen van de rovers was ge-
vallen?” 37 Hĳ zei: „Degene die
barmhartigg jegens hem handel-
de.” Jezus zei toen tot hem: „Ga
heen en doeth gĳ evenzo.”

38 Op hun tocht nu ging hĳ een
zeker dorp binnen. Hier ontving
een zekere vrouw, M _arthai ge-
naamd, hem als gast in het huis.
39 Deze vrouw had ook een zus-
ter, Mar _ia geheten, die echter aan
de voetenj van de Heer ging zitten
en naar zĳn woord bleef luisteren.
40 M _artha daarentegen werd af-
geleidk door het zorg dragen voor
vele bezigheden. Daarom trad zĳ
naderbĳ en zei: „Heer, laat het u
onverschillig dat mĳn zuster mĳ
alleen voor alles laat zorgen?l Zeg
haar daarom dat zĳ mĳ komt hel-
pen.” 41 De Heer gaf haar ten

antwoord: „M _artha, M _artha, gĳ
zĳt bezorgda en verontrust over
veel dingen.b 42 Toch zĳn maar
weinig dingenc nodig, of maar

´
e

´
en.

Wat Mar _ia aangaat, zĳ heeft het
goede deel gekozen,d en het zal
haar niet worden ontnomen.”

11 Op een keer nu was hĳ op
een zekere plaats aan het

bidden, en toen hĳ ophield, zei
iemand van zĳn discipelen tot
hem: „Heer, leer ons bidden,e zoals
Joh _annes het ook aan zĳn discipe-
len heeft geleerd.”f

2 Toen zei hĳ tot hen: „Wan-
neer GIJ bidt,g zegt dan: ’Vader,
uw naamworde geheiligd.h Uw ko-
ninkrĳk kome.i 3 Geef ons ons
broodj voor de dag naar de dag het
vereist. 4 En vergeef ons onze
zonden,k want ook wĳ vergeven
een ieder die bĳ ons in de schuld
staat;l en breng ons niet in verzoe-
king.’ ”m

5 Vervolgens zei hĳ tot hen:
„Wie van U zal een vriend hebben
en zal midden in de nacht naar
hem toe gaan en tot hem zeg-
gen: ’Vriend, leen mĳ drie bro-
den, 6 want zojuist is er een
vriend van mĳ van een reis bĳ
mĳ aangekomen en ik heb niets
om hem voor te zetten’? 7 En
die geeft van binnen uit ten ant-
woord: ’Val mĳ niet langer las-
tig.n De deur is al op slot en mĳn
jonge kinderen zĳn met mĳ in
bed; ik kan niet opstaan omu iets
te geven.’ 8 Ik zeg U: Al zal hĳ
niet opstaan en hem iets geven
omdat hĳ zĳn vriend is, dan zal
hĳ stellig om zĳn vrĳpostig aan-
dringeno opstaan en hem geven
al wat hĳ nodig heeft. 9 Der-
halve zeg ik U: Blĳft vragen,p en
het zal U gegeven worden; blĳft
zoeken,q en GIJ zult vinden; blĳft
kloppen, en er zal U opengedaan
worden. 10 Want al wie vraagt,
ontvangt,r en al wie zoekt, vindt,
en al wie klopt, hem zal openge-
daan worden. 11 Is er ook een
vader onder U die, als zĳn zoons

om een vis vraagt, hem soms een
slang in plaats van een vis zal ge-
ven? 12 Of als hĳ ook om een
ei vraagt, hemeen schorpioen zal
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geven? 13 Als GIJdus, ofschoon
GIJ slecht zĳt, goede gaven aan
UW kinderen weet te geven,a hoe-
veel te meer zal dan de Vader in
de hemel heilige geest gevenb aan
wie hem erom vragen!”

14 Later was hĳ bezig een de-
mon uit te werpen die stomc was.
Nadat de demon was uitgegaan,
sprak de stomme. En de scharen
verwonderden zich. 15 Maar er
waren er onder hen die zeiden:
„Hĳ werpt de demonen uit door
bemiddeling van Be _

¨
elzebub, de

heerser der demonen.”d 16 An-
deren echter, die hem wilden ver-
zoeken, verlangden nu een tekene

uit de hemel van hem. 17 Daar
hĳ hun gedachten kende,f zei hĳ
tot hen: „Ieder koninkrĳk dat te-
gen zichzelf verdeeld is, komt tot
verwoesting, en een huis dat te-
gen zichzelf [verdeeld is] valt.g

18 Als dus ook S _atan tegen zich-
zelf verdeeld is, hoe zal zĳn ko-
ninkrĳk dan standhouden?h Want
GIJ zegt dat ik de demonen door
bemiddeling van Be _

¨
elzebub uit-

werp. 19 Als ik door bemidde-
ling van Be _

¨
elzebub de demonen

uitwerp, door bemiddeling van
wie werpen UW zoneni ze dan uit?
Daarom zullen zĳ rechters over
U zĳn. 20 Maar als ik door mid-
del van de vinger Godsj de demo-
nen uitwerp, dan is het koninkrĳk
Gods werkelĳk onverwachts tot
U gekomen.k 21 Wanneer een
sterk, welbewapend manl zĳn pa-
leis bewaakt, blĳven zĳn bezittin-
gen in vrede. 22 Maar wanneer
iemand die sterkerm is dan hĳ,
hem aanvalt en hem overwint,n

danneemt die zĳnvollewapenrus-
ting waarop hĳ vertrouwde weg
en verdeelt de dingen die hĳ van
hem heeft geroofd. 23 Wie niet
aan mĳn zĳde staat, is tegen mĳ,
en wie niet met mĳ bĳeenbrengt,
verstrooit.o

24 Wanneer een onreine geest
van een mens uitgaat, trekt hĳ
door dorre plaatsen op zoek naar
een rustplaats, en wanneer hĳ
er geen heeft gevonden, zegt hĳ:
’Ik zal terugkeren naar mĳn

huis waar ik uit getrokken ben.’a

25 En daar aangekomen, vindt hĳ
het schoongeveegd en versierd.
26 Dan gaat hĳ heen en neemt ze-
venb andere geesten mee, die nog
goddelozer zĳn dan hĳzelf, en na-
dat zĳ er binnen zĳn gegaan, wo-
nen zĳ daar; en de laatste omstan-
digheden van die mens worden
erger dan de eerste.”c

27 Terwĳl hĳ nu deze dingen
zei, verhief een zekere vrouw uit
de schare haar stem en zei tot
hem: „Gelukkig de schootd die u
heeft gedragen en de borsten die
u hebben gezoogd!” 28 Maar hĳ
zei: „Neen, gelukkig zĳn veeleer
zĳ die het woord van God horen
en het onderhouden!”e

29 Toen de scharen samen-
stroomden, begon hĳ te zeggen:
„Dit geslacht is een goddeloos
geslacht; het zoekt een teken.f

Maar het zal geen teken worden
gegeven dan het tekenvan J _ona.g

30 Want evenals J _onah een teken
werd voor de Ninevieten, zo zal
ook de Zoon des mensen het zĳn
voor dit geslacht. 31 De konin-
gini van het Zuiden zal in het
oordeel worden opgewekt met de
mannen van dit geslacht en zal
hen veroordelen, want zĳ kwam
van de einden der aarde om de
wĳsheid van S _alomo te horen,
maar ziet! m

´
e

´
erj dan S _alomo is

hier. 32 De mannen van N _inev
´
e

zullen in het oordeel opstaan met
dit geslacht en zullen het veroor-
delen, want zĳ hadden berouw op
hetgeen J _ona predikte;k maar ziet!
m

´
e

´
erl dan J _ona is hier. 33 Nie-

mand die een lamp heeft aange-
stoken, zet die in een verscho-
len hoek of onder een korenmaat,
maar op de lampenstandaard,m op-
dat zĳ die binnenkomen, het licht
kunnen zien. 34 De lamp van
het lichaam is uw oog. Wanneer
uw oog zuiver is, is ook uw hele
lichaam licht;n maar wanneer het
boos is, is ook uw lichaam duis-
ter. 35 Neem u daarom in acht.
Misschien is het licht dat in u is,
duisternis.o 36 Als daarom uw
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hele lichaam licht is en geen en-
kel deel duister, zal het in zĳn ge-
heel even licht zĳna als wanneer
een lamp u met haar stralen licht
geeft.”

37 Toen hĳ dit gesproken had,
verzocht een Farizee

¨
er hem om

bĳ hem te komen eten.b Hĳ ging
dus naar binnen en lag aan tafel
aan. 38 Het verbaasde de Fari-
zee

¨
er echter te zien dat hĳ zich

niet eerst v
´
o

´
or het middagmaal

waste.c 39 Maar de Heer zei tot
hem: „GIJ Farizee

¨
en nu, GIJ reinigt

de buitenkant van de beker en de
schotel, maar UW binnensted is vol
roof en goddeloosheid.e 40 On-
redelĳken! Heeft hĳ die de buiten-
kantf heeft gemaakt, ook niet de
binnenkant gemaakt? 41 Geeft
niettemin de dingen die binnen-
in zĳn als gaven van barmhartig-
heid,g en ziet! alle [andere] dingen
aangaande U zĳn rein. 42 Maar
wee U, Farizee

¨
en, want GIJ geeft

tiendenh van de munt en de wĳn-
ruit en van elk [ander] tuinge-
was,maar ziet de gerechtigheid en
de liefde van God over het hoofd!
Deze dingen moest GIJ doen, zon-
der die andere evenwel na te la-
ten.i 43 Wee U, Farizee

¨
en, want

GIJ hebt de voorste zitplaatsen
in de synagogen en de begroe-
tingen op de marktplaatsen lief!j

44 Wee U, want GIJ zĳt gelĳk de
herinneringsgraven die niet in
het oog vallen, zodat de mensen
eroverheen lopen zonder [het] te
weten!”k

45 Iemand van degenen die
goed onderlegd warenl in de Wet,
gaf hem ten antwoord: „Leraar,
door deze dingen te zeggen, be-
ledigt gĳ ook ons.” 46 Toen zei
hĳ: „Wee ook ulieden die goed
onderlegd zĳt in de Wet, want
GIJ belaadt de mensen met moei-
lĳk te dragenvrachten,maar zelf
raakt GIJ de vrachten niet met
´
e

´
en van UW vingers aan!m

47 Wee U, want GIJ bouwt de
herinneringsgraven der profeten,
maar UW voorvaders hebben hen
gedood!n 48 GIJ zĳt stellig getui-
gen van de daden van UW voor-

vaders en toch stemt GIJ ermee in,a

want zĳ hebben de profeten ge-
dood,b maar GIJ bouwt [hun gra-
ven]. 49 Daaromookheeft Gods
wĳsheidc gezegd: ’Ik zal profeten
en apostelen tot hen zenden, en
sommigen van hen zullen zĳ do-
den en vervolgen, 50 zodat het
bloed van alle profeten,d dat ver-
goten is sinds de grondlegging der
wereld, van dit geslacht ge

¨
eist zal

worden,e 51 vanaf het bloed van
_Abelf tot het bloed van Zachar _ia,g

die gedood werd tussen het altaar
en het huis.’h Ja, ik zeg U, het zal
van dit geslacht worden ge

¨
eist.

52 Wee U, GIJ die goed onder-
legd zĳt in de Wet, want GIJ hebt
de sleutel der kennis weggeno-
men;i zelf zĳt GIJ niet binnenge-
gaan, en die binnengingen, hebt
GIJ het verhinderd!”j

53 Toen hĳ nu vandaar weg-
ging, begonnen de schriftgeleer-
den en de Farizee

¨
en het hemvre-

selĳk lastig temaken en hem met
nog meer vragen te bestoken,
54 terwĳl zĳ op hem loerdenk om
iets uit zĳn mond op te vangen.l

12 Toen er intussen een scha-
re van zo vele duizenden

was bĳeengekomen dat zĳ el-
kaar onder de voet liepen, be-
gon hĳ allereerst tot zĳn discipe-
len te zeggen: „Wacht U voor het
zuurdeegm van de Farizee

¨
en, het-

welk huichelarĳ is.n 2 Maar er
is niets zorgvuldig aan het oog
onttrokken dat niet geopenbaard
zal worden, en verborgen dat
niet bekend zal worden.o 3 Al
wat GIJ daarom in de duisternis
zegt, zal in het licht worden ge-
hoord, en wat GIJ in binnenka-
mers fluistert, zal van de daken
worden gepredikt.p 4 Boven-
dien zeg ik U, mĳn vrienden:q

Vreest niet hen die het lichaam
doden en daarna niets meer kun-
nen doen.r 5 Ik zal U echter te
kennen geven wie GIJ moet vre-
zen: Vreest hems die, nadat hĳ
heeft gedood, autoriteit heeft om
in Geh _enna te werpen.t Ja, ik zeg
U, vreestu Hem. 6 Worden niet
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vĳf mussen voor twee geldstuk-
ken van geringe waarde verkocht?
Toch wordt niet

´
e

´
en daarvan ver-

geten bĳ God.a 7 Maar zelfs de
harenb van UW hoofd zĳn alle ge-
teld. Vreest niet; GIJ zĳt meer
waard dan vele mussen.c

8 Ik zeg U dan: Belĳdtd iemand
voor de mensen dat hĳ in een-
dracht met mĳ is, dan zal ook de
Zoon des mensenvoor de engelen
vanGod belĳden in eendracht met
hemte zĳn.e 9 Maar wie mĳ ver-
loochentf voor de mensen, zal voor
de engelen van God worden ver-
loochend.g 10 En een ieder die
eenwoord tegen de Zoon des men-
sen spreekt, het zal hem worden
vergeven; maar hem die tegen de
heilige geest lastert, zal het niet
worden vergeven.h 11 Wanneer
menUechter voor openbare verga-
deringen en regeringsambtenaren
en autoriteiten brengt, maakt Uer
dan niet bezorgd over hoe of wat
GIJ ter verdediging zult spreken of
wat GIJ zult zeggen;i 12 want in
datzelfde uur zal de heilige geestj

U leren welke dingen GIJ behoort
te zeggen.”k

13 Toen zei iemand uit de scha-
re tot hem: „Leraar, zeg aan
mĳn broer dat hĳ de erfenis met
mĳ deelt.” 14 Hĳ zei tot hem:
„Mens, wie heeft mĳ tot rechter
of verdeler over ulieden aange-
steld?”l 15 Vervolgens zei hĳ tot
hen: „Let op en hoedt U voor
elke soort van hebzucht,m want
ook al heeft iemand overvloed,
zĳn leven spruit niet voort uit de
dingen die hĳ bezit.”n 16 Daar-
op sprak hĳ een illustratie tot
hen en zei: „Het land van een ze-
ker rĳk mens leverde een goede
opbrengst. 17 Dientengevolge
ging hĳ bĳ zichzelf overleggen en
zei: ’Wat zal ik doen, nu ik mĳn
oogsten nergens kan bĳeenbren-
gen?’ 18 Hĳ zei dan: ’Dit zal ik
doen:o Ik zal mĳn voorraadschu-
ren afbreken en grotere bouwen,
en daarin zal ik al mĳn graan en
al mĳn goede dingen bĳeenbren-
gen;p 19 en ik zal tot mĳn ziel

zeggen:a „Ziel, gĳ hebt vele goe-
de dingen opgelegd voor vele ja-
ren; neem uw gemak, eet, drink
en wees vrolĳk.” ’b 20 Maar God
zei tot hem: ’Onredelĳke, nog deze
nacht eist men uw ziel van u op.c

Voor wie zullen dan de door u
opgeslagen dingen zĳn?’d 21 Zo
gaat het met iemand die schatten
vergaart voor zichzelf, maar niet
rĳk is met betrekking tot God.”e

22 Toen zei hĳ tot zĳn discipe-
len: „Daarom zeg ik U: Weest niet
langer bezorgd voor UW ziel, met
betrekking tot wat GIJ zult eten,
of voor UW lichaam, met betrek-
king tot wat GIJ zult aantrekken.f

23 Want de ziel is meer waard
dan voedsel en het lichaam dan
kleding. 24 Let eens goed op
de raven:g ze zaaien niet en ze
oogsten niet, en ze hebben geen
schuur of voorraadkamer, en toch
voedt God ze. Hoeveel meer zĳt
GIJ waard dan vogels?h 25 Wie
van U kan door bezorgd te zĳn
een el aan zĳn levensduur toe-
voegen?i 26 Indien GIJ daarom
het geringste nog niet kunt doen,
waarom dan bezorgd te zĳnj voor
de overige dingen? 27 Let eens
goed op hoe de leli

¨
en groeien;k

ze zwoegen niet en spinnen niet;
maar ik zeg U: Zelfs S _alomo in
al zĳn heerlĳkheid was niet als
een van deze getooid.l 28 Indien
God nu de plantengroei op het
veld, die er vandaag is en morgen
in een oven wordt geworpen, al-
dus bekleedt, hoeveel te meer zal
hĳ dan U bekleden, kleingelovi-
gen!m 29 Houdt er daarom mee
op te zoeken wat GIJ zult eten en
wat GIJ zult drinken, en verkeert
niet langer in angstige spanning;n

30 want al deze dingen streven de
nati

¨
en der wereld vurig na, maar

UW Vader weet dat GIJ deze dingen
nodig hebt.o 31 Zoekt niettemin
voortdurend zĳn koninkrĳk, en
deze dingen zullen U worden toe-
gevoegd.p

32 Vreest niet,q kleine kudde,r

want het heeft UW Vader goedge-
dacht U het koninkrĳk te geven.s
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33 Verkoopta al wat U toebehoort
en geeft gaven van barmhartig-
heid.b Maakt U beurzen die niet
verslĳten, een onuitputtelĳke
schat in de hemelen,c waar geen
dief bĳ komt en geen mot ver-
teert. 34 Want waar UW schat
is, daar zal ook UW hart zĳn.d

35 Houdt UW lendenene omgord
en UW lampenf brandend, 36 en
weest als mensen die op hun mees-
ter wachteng wanneer hĳ van de
bruiloft terugkeert,h om hem, als
hĳ aankomt en klopt,i terstond
te kunnen opendoen. 37 Geluk-
kig zĳn de slaven die de meester
bĳ zĳn aankomst wakend vindt!j

Voorwaar, ik zeg U: Hĳ zal zich
omgordenk en hen aan tafel doen
aanliggen en zal langskomen en
hen bedienen.l 38 En wanneer
hĳ in de tweede of zelfs in de der-
de nachtwake aankomt en hen al-
dus aantreft, gelukkig zĳn zĳ!m

39 Maar weet dit, dat indien de
heer des huizes had geweten op
welk uur de dief zou komen, hĳ
voortdurend gewaakt zou heb-
ben en niet in zĳn huis zou heb-
ben laten inbreken.n 40 Houdt
ook GIJ U gereed, want de Zoon
des mensen komt op een uur
dat GIJ het niet waarschĳnlĳk
acht.”o

41 Toen zei P _etrus: „Heer, zegt
gĳ deze illustratie tot ons of ook
tot allen?” 42 En de Heer zei:
„Wie is werkelĳk de getrouwe, de
beleidvollep beheerder,q die door
zĳn meester over diens lichaam
van bedienden zal worden aange-
steld om hun te rechter tĳd hun
mate van voedselbenodigdheden
te blĳven geven?r 43 Gelukkig
is die slaaf wanneer zĳn mees-
ter hem bĳ zĳn aankomst daar-
mee bezig vindt!s 44 Ik zeg U

naar waarheid: Hĳ zal hem aan-
stellen over al zĳn bezittingen.t

45 Maar indien die slaaf ooit in
zĳn hart zou zeggen: ’Mĳn mees-
ter komt nog lang niet’,u en zou
beginnen de dienstknechten en
de dienstmaagden te slaan, en te
eten en te drinken en dronken te

worden,a 46 dan zal de meester
van die slaaf komen op een dag
waarop hĳ [hem] niet verwacht
en op een uur dat hĳ niet weet,b

en hĳ zal hem met de grootste
strengheid straffen en hem zĳn
deel met de ontrouwen toewĳ-
zen.c 47 Dan zal de slaaf die de
wil van zĳn meester heeft begre-
pen, maar zich niet heeft gereed-
gemaakt of niet volgens zĳn wil
heeft gehandeld, veel slagen ont-
vangen.d 48 Degene echter die
[de wil] niet heeft begrepene en
daarom dingen heeft gedaan die
slagen verdienen, zal er weinige
ontvangen.f Ja, van een ieder aan
wie veel werd gegeven, zal veel
worden ge

¨
eist;g en van hem aan

wie men het toezicht over veel
heeft gegeven, zal men meer dan
gebruikelĳk is eisen.h

49 Ik ben gekomen om een
vuur te ontstekeni op de aarde,
en wat blĳft mĳ nog te wensen
over indien het reeds ontstoken
is? 50 Ik moet inderdaad met
een doop worden gedoopt, en hoe
benauwt het mĳ totdat het is vol-
bracht!j 51 Meent GIJ dat ik ge-
komen ben om vrede te geven
op de aarde? Volstrekt niet, zeg
ik U, maar veeleer verdeeldheid.k

52 Want van nu af zullen er vĳf
in

´
e

´
en huis verdeeld zĳn, drie

tegen twee en twee tegen drie.l

53 Zĳ zullen verdeeld zĳn, vader
tegen zoon en zoon tegen vader,
moeder tegen dochter en doch-
ter tegen [haar] moeder, schoon-
moeder tegen haar schoondoch-
ter en schoondochter tegen [haar]
schoonmoeder.”m

54 Toen zei hĳ verder ook tot
de scharen: „Wanneer GIJ in wes-
telĳke streken een wolk ziet op-
komen, zegt GIJ terstond: ’Er
komt een stortbui’, en zo gebeurt
het ook.n 55 En wanneer GIJ ziet
dat er een zuidenwind waait, zegt
GIJ: ’Er zal een hittegolf komen’,
en het gebeurt. 56 Huichelaars,
het uiterlĳke aanzien van de aar-
de en de lucht weet GIJ te beoor-
delen, maar hoe komt het dan dat
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GIJ deze speciale tĳd niet weet
te beoordelen?a 57 Waarom oor-
deelt GIJ ook niet zelf wat recht-
vaardig is?b 58 Wanneer gĳ bĳ-
voorbeeld met uw tegenpartĳ in
een rechtsgeding naar een regeer-
der gaat, doe dan onderweg moei-
te het geschil met hem uit de weg
te ruimen, opdat hĳ u nimmer
voor de rechter zal slepen, en de
rechter u aan de gerechtsbeambte
overlevert, en de gerechtsbeambte
u in de gevangenis werpt.c 59 Ik
zeg u: Gĳ zult daar stellig niet
uitkomen totdat gĳ het laatste
kleine geldstuk van zeer weinig
waarde hebt betaald.”d

13 Juist in die tĳd waren er
enigen tegenwoordig die

hem bericht brachten omtrent de
Galilee

¨
erse wier bloed Pil _atus met

hun slachtoffers had vermengd.
2 Daarom gaf hĳ hun ten ant-
woord: „Meent GIJ dat deze Gali-
lee

¨
ers ergere zondaarsf bleken te

zĳn dan alle andere Galilee
¨
ers,

omdat zĳ deze dingen hebben ge-
leden? 3 Volstrekt niet, zeg ik
U; maar indien GIJ geen berouw
hebt, zult GIJ allen evenzo omko-
men.g 4 Of die achttien op wie
de toren in Sil _oam viel, waardoor
zĳ werden gedood; meent GIJ dat
zĳ grotere schuldenaars bleken te
zĳn dan alle andere mensen die
in Jer _uzalem woonden? 5 Vol-
strekt niet, zeg ik U; maar indien
GIJ geen berouw hebt, zult GIJ allen
op dezelfde wĳze omkomen.”h

6 Toen vervolgde hĳ door deze
illustratie te vertellen: „Iemand
had een vĳgenboom die in zĳn
wĳngaardi geplant was, en hĳ
kwam er vruchten aan zoeken,j

maar vond er geen.k 7 Toen zei
hĳ tot dewĳngaardenier: ’Ik kom
nual drie jaarl vruchten aan deze
vĳgenboom zoeken, maar heb er
geen gevonden. Hak hem om!m

Waarom zou hĳ de grond nog
nutteloos beslaan?’ 8 Hĳ gaf
hem ten antwoord: ’Meester, laat
hem ook dit jaar nog staan,n tot-
dat ik eromheen heb gegraven en
mest heb gelegd; 9 en indien
hĳ dan in de toekomst vruchten
voortbrengt, [dan is het goed];

maar zo niet, dan moet gĳ hem
omhakken.’ ”a

10 Nu was hĳ op de sabbat in
een van de synagogen bezig on-
derwĳs te geven. 11 En zie! er
was een vrouw die al achttien
jaar een geestb van zwakheid had,
en zĳ was kromgebogen en kon
zich in het geheel niet oprichten.
12 Toen Jezus haar zag, sprak hĳ
haar toe en zei tot haar: „Vrouw,
gĳ zĳt van uw zwakheid verlost.”c

13 En hĳ legde zĳn handen op
haar, en ogenblikkelĳk richtte
zĳ zich opd en ging God verheer-
lĳken. 14 Maar de presiderende
dienaar van de synagoge, die ver-
ontwaardigd was omdat Jezus de
genezing op de sabbat verrichtte,
nam nu het woord en zei tot de
schare: „Zes dagen zĳn er waar-
op men behoort te werken;e komt
dan daarop om U te laten genezen
en niet op de sabbatdag.”f 15 De
Heer antwoordde hem echter en
zei: „Huichelaars,g maakt niet een
ieder van U op de sabbat zĳn stier
of zĳn ezel van de stal los en leidt
hemweg om hem te drinken te ge-
ven?h 16 Was het dan niet pas-
send dat deze vrouw, die een doch-
ter van _Abraham is,i en die door
S _atan, ziet! achttien jaar gebon-
den is gehouden, op de sabbatdag
van deze band werd losgemaakt?”
17 Toen hĳ nu deze dingen zei,
werden al zĳn tegenstanders be-
schaamd;j maar de gehele scha-
re verheugde zich voorts over al
de heerlĳke daden die door hem
geschiedden.k

18 Daarom zei hĳ verder:
„Waarop gelĳkt het koninkrĳk
Gods, en waarmee zal ik het ver-
gelĳken?l 19 Het is gelĳk een
mosterdzaadje, dat een mens nam
en in zĳn tuin stopte, en het groei-
de op en werd een boom, en de vo-
gels des hemelsm kwamen in zĳn
takken neerstrĳken.”n

20 En hĳ zei wederom: „Waar-
mee zal ik het koninkrĳk Gods
vergelĳken? 21 Het is gelĳk
zuurdeeg, dat een vrouw nam
en in drie grote maten meel ver-
borg, totdat de gehele massa ge-
gist was.”o
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22 En hĳ trok verder van stad
tot stad en van dorp tot dorp,
terwĳl hĳ onderwees en zĳn
reis naar Jer _uzalem voortzette.a

23 Iemand zei nu tot hem: „Heer,
zĳn het er weinig die gered wor-
den?”b Hĳ zei tot hen: 24 „Spant
U krachtig inc om door de nau-
we deur binnen te gaan,d want ve-
len, zeg ik U, zullen trachten bin-
nen te gaan, maar zullen niet in
staat zĳn,e 25 wanneer de heer
des huizes eenmaal is opgestaan
en de deur op slot heeft gedaan
en GIJ begint buiten te staan en
op de deur te kloppen en te zeg-
gen: ’Heer, doe ons open.’f Maar hĳ
zal U ten antwoord geven: ’Ik weet
niet waar GIJ vandaan komt.’g

26 Dan zult GIJ beginnen te zeg-
gen: ’Wĳ hebben in uw bĳzĳn ge-
geten en gedronken, en gĳ hebt in
onze brede straten onderwĳs ge-
geven.’h 27 Maar hĳ zal spreken
en tot U zeggen: ’Ik weet niet waar
GIJ vandaan komt. Gaat weg van
mĳ, al GIJ werkers van onrecht-
vaardigheid!’i 28 Daar zult [GIJ]
wenen en knarsetanden,j wanneer
GIJ _Abraham en _Isa

¨
ak en J _akob en

al de profeten in het koninkrĳk
Gods zult zien,k maar zelf buiten-
geworpen zult zĳn. 29 Boven-
dien zullen er mensen uit ooste-
lĳke en westelĳke streken komen,
en uit het noorden en uit het zui-
den,l en zĳ zullen aan tafel aan-
liggen in het koninkrĳk Gods.m

30 En ziet! er zĳn laatsten die de
eersten zullen zĳn, en er zĳn eer-
sten die de laatsten zullen zĳn.”n

31 In datzelfde uur kwamen
er zekere Farizee

¨
en naar hem

toe, die zeiden: „Ga weg en ver-
trek van hier, want Her _odes wil
u doden.” 32 En hĳ zei tot hen:
„Gaat aan die vos zeggen:o ’Zie!
Vandaag en morgen drĳf ik demo-
nen uit en verricht ik genezingen,
en de derde dag zal ik klaar zĳn.’p

33 Niettemin moet ik vandaag en
morgen en overmorgen verder rei-
zen, want het is niet toelaatbaar
dat een profeet buiten Jer _uzalem
wordt omgebracht.q 34 Jer _uza-
lem, Jer _uzalem, dat de profeten

doodta en de tot u uitgezondenen
stenigtb — hoe dikwĳls heb ik
uw kinderen willen vergaderen
op de wĳze waarop een hen haar
broedsel van kuikens onder haar
vleugels vergadert,c maar GIJ hebt
[het] niet gewild!d 35 Ziet! UW

huise wordt U verlaten achtergela-
ten. Ik zeg U: GIJ zult mĳ geens-
zins zien, totdat GIJ zegt: ’Geze-
gend is hĳ die komt in Jehovah’s
naam!’ ”f

14 En toen hĳ bĳ een zeke-
re gelegenheid op de sab-

bat het huis van iemand van de
regeerders der Farizee

¨
en binnen-

ging om een maaltĳd te gebrui-
ken,g sloegen zĳ hem nauwlettend
gade.h 2 En zie! daar stond een
zeker mens voor hem die aan wa-
terzucht leed. 3 Jezus dan nam
het woord en sprak tot degenen
die goed onderlegd waren in de
Wet en tot de Farizee

¨
en, en zei:

„Is het geoorloofd op de sabbat
te genezen of niet?”i 4 Maar zĳ
bleven zwĳgen. Daarop pakte hĳ
[de man] vast, maakte hem ge-
zond en zond [hem] heen. 5 En
hĳ zei tot hen: „Wie van U zal,
wanneer zĳn zoon of zĳn stier in
een put valt,j hem er niet onmid-
dellĳk uit trekken op de sabbat-
dag?”k 6 En zĳ waren niet in
staat iets tegen deze dingen in te
brengen.l

7 Vervolgens vertelde hĳ de ge-
nodigden een illustratie, daar hĳ
bemerkte hoe zĳ de voornaamste
plaatsen voor zichzelf uitzochten,
en hĳ zei tot hen:m 8 „Wanneer
gĳ door iemand op een bruilofts-
feest wordt uitgenodigd, ga dan
niet op de voornaamste plaats lig-
gen.n Misschien is er gelĳktĳdig
iemand die voornamer is dan gĳ
door hem uitgenodigd, 9 en dan
zal hĳ die zowel u als hem heeft
uitgenodigd, komen en tot u zeg-
gen: ’Sta de plaats aan deze man
af.’ En dan zult gĳ vol schaamte
de minste plaats moeten gaan in-
nemen.o 10 Maar ga, wanneer
gĳ wordt uitgenodigd, op de
minste plaats aanliggen,p opdat
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wanneer degene die u heeft uit-
genodigd, komt, hĳ tot u zal zeg-
gen: ’Vriend, ga hoger op.’ Dan
zal u eer te beurt vallen in het
bĳzĳn van al uw medegasten.a

11 Want een ieder die zich ver-
hoogt, zal vernederd worden, en
wie zich vernedert, zal verhoogd
worden.”b

12 Toen ging hĳ ertoe over ook
tot degene die hem had uitgeno-
digd, te zeggen: „Wanneer gĳ een
middag- of avondmaaltĳd aan-
recht, roep dan niet uw vrien-
den of uw broers of uw bloedver-
wanten en ook geen rĳke buren.
Zĳ zouden te eniger tĳd bĳ wĳze
van tegenprestatie ook u kunnen
uitnodigen en dan zoudt gĳ het
terugbetaald krĳgen. 13 Maar
wanneer gĳ een feestmaal aan-
recht, nodig dan armen, gebrek-
kigen, kreupelen en blinden uit;c

14 en gĳ zult gelukkig zĳn, om-
dat zĳ niets hebben waarmee zĳ
ukunnen terugbetalen.Want het
zal u in de opstandingd der recht-
vaardigen worden terugbetaald.”

15 Toen iemand van de mede-
gasten deze dingen hoorde, zei hĳ
tot hem: „Gelukkig is hĳ die brood
eet in het koninkrĳk Gods.”e

16 [Jezus] zei tot hem: „Een ze-
ker mens rechtte een grote avond-
maaltĳd aan en nodigde velen
uit.f 17 En op het uur van de
avondmaaltĳd zond hĳ zĳn slaaf
uit om tot de genodigden te zeg-
gen: ’Komt,g want alles is nu ge-
reed.’ 18 Maar zĳ begonnen zich
allen gemeenschappelĳk te ver-
ontschuldigen.h De eerste zei tot
hem: ’Ik heb een veld gekocht en
moet het noodzakelĳk gaan be-
kĳken; ik vraag u: Verontschul-
digmĳ.’i 19 En een ander zei: ’Ik
heb vĳf span runderen gekocht en
ga ze keuren; ik vraag u: Veront-
schuldig mĳ.’j 20 Weer een an-
der zei: ’Ik heb pas een vrouw ge-
trouwdk en daarom kan ik niet
komen.’ 21 De slaaf kwam dus
terug en berichtte deze dingen
aan zĳn meester. Toen ontstak de

heer des huizes in toorn en zei tot
zĳn slaaf: ’Ga vlug naar de brede
straten en de stegen van de stad,
en breng de armen en gebrekki-
gen en blinden en kreupelen hier
binnen.’a 22 Na verloop van tĳd
zei de slaaf: ’Meester, wat gĳ hebt
bevolen, is gedaan, en nog is er
plaats.’ 23 En de meester zei tot
de slaaf: ’Ga naar de wegenb en de
omheinde plaatsen, en dwing hen
binnen te komen, opdat mĳn huis
vol wordt.c 24 Want ik zeg ulie-
den: Niemand van de mannen die
waren uitgenodigd, zal van mĳn
avondmaaltĳd proeven.’ ”d

25 Grote scharen nu reisden
met hem mee, en hĳ keerde zich
om en zei tot hen: 26 „Indien
iemand tot mĳ komt en zĳn vader
en moeder en vrouw en kinderen
en broers en zusters, ja, en zelfs
zĳn eigen ziel niet haat,e kan hĳ
mĳn discipel niet zĳn.f 27 Wie
zĳn martelpaal niet draagt en niet
achter mĳ komt, kan mĳn disci-
pel niet zĳn.g 28 Wie van U bĳ-
voorbeeld die een toren wil bou-
wen, gaat er niet eerst voor zitten
om de kosten te berekenen,h om te
zien of hĳ genoeg heeft om hem
te voltooien? 29 Anders zou het
kunnen gebeuren dat hĳ het fun-
dament ervan legt, maar niet in
staat is [het werk] te voleindigen,
en dan zouden alle toeschouwers
hem wellicht beginnen te bespot-
ten 30 en zeggen: ’Deze mens is
begonnen te bouwen, maar kon
het niet voleindigen.’ 31 Of wel-
ke koning die tegen een andere
koning ten oorlog trekt, zet zich
niet eerst neer om te beraadsla-
gen of hĳ met een troepenmacht
van tienduizend man het hoofd
kan bieden aan degene die met
twintigduizend man tegen hem
optrekt?i 32 Want kan hĳ dit
niet, dan stuurt hĳ, terwĳl de
ander nog ver weg is, een ge-
zantschap en smeekt om vrede.j

33 Gĳ kunt er derhalve zeker van
zĳn dat niemand van U mĳn disci-
pel kan zĳn, als hĳ niet al zĳn be-
zittingen vaarwelzegt.k
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34 Zout is zeer zeker voortreffe-
lĳk.Maar indien zelfs het zout zĳn
kracht verliest, waarmee zal het
dan smakelĳk worden gemaakt?a

35 Het deugt noch voor de aarde
noch voor mest. Men werpt het
naar buiten. Wie oren heeft om
te luisteren, hĳ luistere.”b

15 Al de belastinginnersc nu
en de zondaarsd bleven

naar hem toe komen om hem te
horen. 2 Dientengevolge mor-
den zowel de Farizee

¨
en als de

schriftgeleerden daar voortdu-
rend over en zeiden: „Deze man
ontvangt zondaars en eet met
hen.”e 3 Toen sprak hĳ deze il-
lustratie tot hen en zei: 4 „Welk
mens onder U die honderd scha-
pen heeft, zal, wanneer hĳ er

´
e

´
en

van verliest, niet de negenenne-
gentig in de wildernis achterlaten
en op zoek gaan naar het verlore-
ne totdat hĳ het vindt?f 5 En als
hĳ het heeft gevonden, legt hĳ het
op zĳn schouders en is verheugd.g

6 En thuisgekomen, roept hĳ zĳn
vrienden en zĳn buren bĳeen en
zegt tot hen: ’Verheugt U met
mĳ, want ik heb mĳn schaap dat
verloren was geraakt, gevonden.’h

7 Ik zeg Udat er evenzo in de he-
mel meer vreugde zal zĳn over
´
e

´
en zondaar die berouw heefti dan

over negenennegentig rechtvaar-
digen die geen berouw nodig heb-
ben.j

8 Of welke vrouwdie tien geld-
stukken van een drachme heeft
en

´
e

´
en geldstuk van een drach-

me verliest, steekt niet een lamp
aan en veegt haar huis en zoekt
zorgvuldig totdat zĳ het vindt?
9 En als zĳ het heeft gevon-
den, roept zĳ haar vriendinnen
en buurvrouwen bĳeen en zegt:
’Verheugt U met mĳ, want ik heb
het geldstuk van een drachme
dat ik had verloren, gevonden.’
10 Zo, zeg ik U, ontstaat er vreug-
de bĳ de engelen van God over

´
e

´
en

zondaar die berouw heeft.”k

11 Toen zei hĳ: „Een zeker mens
had twee zoons.l 12 En de jong-
ste van hen zei tot zĳn vader: ’Va-
der, geef mĳ het deel van het bezit

dat mĳ toekomt.’a Daarop verdeel-
de hĳ zĳn middelen voor levens-
onderhoudb onder hen. 13 La-
ter, niet vele dagen daarna, pakte
de jongste zoon alles bĳ elkaar en
reisde naar het buitenland, naar
een ver land, en daar verkwist-
te hĳ zĳn bezit door een losban-
dig leven te leiden.c 14 Toen hĳ
alles hadopgemaakt, kwamer een
zware hongersnood over dat gehe-
le land, en hĳ begon gebrek te lĳ-
den. 15 Hĳ ging zich zelfs aan
een van de burgers van dat land
verbinden, en die zond hem naar
zĳnvelden om zwĳnend te hoeden.
16 En vaak begeerde hĳ verza-
digd te worden met de carobbe-
peulen die de zwĳnen aten, en
niemand gaf hem [iets].e

17 Toenhĳ tot bezinning kwam,
zei hĳ: ’Hoeveel loonarbeiders
van mĳn vader hebben brood in
overvloed, terwĳl ik hier van
honger verga! 18 Ik zal opstaan
en naar mĳnvader trekkenf en tot
hem zeggen: „Vader, ik heb gezon-
digd tegen de hemel en tegen u.g

19 Ik ben niet meer waard uw
zoon te worden genoemd. Maak
mĳ als een van uw loonarbei-
ders.” ’ 20 Hĳ stond dus op en
ging naar zĳn vader. Terwĳl hĳ
nog ver weg was, werd zĳn vader
hem gewaar en werd door mede-
lĳden bewogen, en hĳ snelde op
hem toe en viel hem om de hals
en kuste hem teder. 21 Toen zei
de zoon tot hem: ’Vader, ik heb
gezondigd tegen de hemel en te-
gen u.h Ik ben niet meer waard uw
zoon te worden genoemd. Maak
mĳ als een van uw loonarbeiders.’i

22 Maar de vader zei tot zĳn sla-
ven: ’Vlug! Haalt een lang ge-
waad te voorschĳn, het beste, en
trekt het hem aan,j en doet een
ringk aan zĳn hand en sandalen
aan zĳn voeten. 23 En haalt de
gemestel jonge stier, slacht die
en laten wĳ eten en vrolĳk zĳn,
24 want deze zoon van mĳ was
dood en is weer levend gewor-
den;m hĳ was verloren en werd
gevonden.’ En zĳ begonnen vro-
lĳk te zĳn.
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25 Zĳn oudste zoona nu was
op het veld; en toen hĳ [terug]-
kwam en het huis naderde, hoor-
de hĳ concertklanken en gedans.
26 Daarom riep hĳ een van de
knechten bĳ zich en informeerde
wat dit allemaal te betekenen had.
27 Hĳ zei tot hem: ’Uw broerb is
gekomen, en uw vaderc heeft de
gemeste jonge stier geslacht, om-
dat hĳ hem in goede gezondheid
heeft teruggekregen.’ 28 Maar
hĳ werd toornig enwilde niet naar
binnen gaan. Toen kwam zĳn va-
der naar buiten en ging bĳ hem
aandringen.d 29 Hĳ gaf zĳn va-
der ten antwoord: ’Zie, ik heb u
al zoveel jaren als slaaf gediend
en heb nog nooit uw gebod over-
treden, en toch hebt gĳ mĳ nog
nooit een geitenbokje gegeven op-
dat ik met mĳn vrienden vrolĳk
kon zĳn.e 30 Maar zodra deze
zoonf van u, die uw middelen voor
levensonderhoud met de hoeren
heeft opgegeten,g aangekomen is,
hebt gĳ de gemeste jonge stier
voor hem geslacht.’h 31 Daar-
op zei hĳ tot hem: ’Kind, gĳ zĳt
altĳd bĳ mĳ geweest, en alles wat
van mĳ is, is van u;i 32 maar
wĳ moesten wel vrolĳk zĳn en
ons verheugen, want deze broer
van u was dood en is tot leven
gekomen, en hĳ was verloren en
werd gevonden.’”j

16 En vervolgens zei hĳ ook
tot de discipelen: „Een ze-

ker mens was rĳk en hĳ had een
beheerder,k en deze werd er bĳ
hem van beschuldigd dat hĳ ver-
kwistend met zĳn goederen om-
sprong.l 2 Hĳ riep hem dus en
zei tot hem: ’Wat hoor ik daar
van u? Leg rekenschap afm van
uw beheer, want gĳ kunt het huis
niet langer besturen.’ 3 Toen zei
de beheerder bĳ zichzelf: ’Wat
moet ik doen, nu mĳn meestern

het beheer van mĳ zal afnemen?
Ik ben niet sterk genoeg om te
graven, ik schaam mĳ om te be-
delen. 4 Ah! Ik weet wat ik zal
doen, opdat de mensen mĳ, wan-
neer ik uit het ambt van beheer-
der ben ontzet, bĳ zich thuis zul-

len ontvangen.’a 5 En hĳ riep
een ieder van de schuldenaars
van zĳn meester bĳ zich en zei
toen tot de eerste: ’Hoeveel zĳt
gĳ mĳn meester schuldig?’ 6 Hĳ
zei: ’Honderd bath-maten olĳf-
olie.’ Hĳ zei tot hem: ’Neem uw
schriftelĳke overeenkomst terug
en ga zitten en schrĳf vlug vĳftig.’
7 Vervolgens zei hĳ tot een an-
der: ’En gĳ, hoeveel zĳt gĳ schul-
dig?’ Hĳ zei: ’Honderd kor-maten
tarwe.’ Hĳ zei tot hem: ’Neem
uw schriftelĳke overeenkomst te-
rug en schrĳf tachtig.’ 8 En of-
schoon de beheerder onrechtvaar-
dig was, prees zĳn meester hem,
omdat hĳ overeenkomstig prak-
tische wĳsheid had gehandeld;b

want de zonen van dit samenstel
van dingen zĳn ten aanzien van
hun eigen geslacht in praktisch
opzicht wĳzer dan de zonen van
het licht.c

9 Zo zeg ik U ook: Maakt U

vriendend door middel van de
onrechtvaardige rĳkdom,e op-
dat wanneer deze [U] ontvalt, zĳ
U mogen ontvangen in de eeu-
wige woonplaatsen.f 10 Wie ge-
trouw is in het geringste, is ook
getrouw in veel, en wie onrecht-
vaardig is in het geringste, is ook
onrechtvaardig in veel.g 11 In-
dien GIJ U daarom niet getrouw
hebt betoond in verband met de
onrechtvaardige rĳkdom, wie zal
U dan het ware toevertrouwen?h

12 En indien GIJ U niet getrouw
hebt betoond in verband met dat-
gene wat van een ander is,i wie
zal U dan geven wat voor UZELF

is? 13 Geen huisknecht kan een
slaaf zĳn van twee meesters, want
hĳ zal

´
of de een haten en de an-

der liefhebben,
´
of zich aan de een

hechten en de ander verachten.
GIJ kunt geen slaven van God en
van de Rĳkdom zĳn.”j

14 De Farizee
¨
en nu, die lief-

hebbers van geld waren, luister-
den naar al deze dingen, en zĳ
gingen hem honen.k 15 Derhal-
ve zei hĳ tot hen: „GIJ zĳt het
die UZELF rechtvaardig verklaart
voor de mensen,l maar God kent
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UW hart;a want wat hoog is on-
der de mensen, is iets walgelĳks
in Gods ogen.b

16 De Wet en de Profeten wa-
ren tot Joh _annes.c Van die tĳd
af wordt het koninkrĳk Gods als
goed nieuws bekendgemaakt, en
alle soorten van mensen dringen
ernaar op.d 17 Voorwaar, het is
gemakkelĳker dat hemel en aar-
de voorbĳgaan,e dan dat er

´
e

´
en

deeltjef van een letter van deWet
onvervuld blĳft.g

18 Een ieder die zich van zĳn
vrouw laat scheiden en een an-
der trouwt, pleegt overspel, en
wie een van een man geschei-
den vrouw trouwt, pleegt over-
spel.h

19 Een zeker mensi nu was rĳk,
en hĳ doste zich meestal in pur-
per en linnen en leidde van dag
tot dag een vrolĳk en weelderig
leven.j 20 Maar een zekere bede-
laar, L _azarus genaamd, die met
zweren overdekt was, werd ge-
woonlĳk aan zĳn poort neerge-
legd 21 en begeerde verzadigd
teworden met wat er van de tafel
van de rĳke viel. Ja, ook kwamen
de honden zĳn zweren likken.
22 Na verloop van tĳd nu stierfk

de bedelaar en hĳ werd door de
engelen naar de boezem[positie]l

van _Abrahamm gedragen.

De rĳke stierfn eveneens en
werd begraven. 23 En in H _a-
des sloeg hĳ zĳn ogen op, ter-
wĳl hĳ in pĳnigingeno was, en
hĳ zag _Abraham in de verte en
L _azarus in de boezem[positie] bĳ
hem. 24 Daarom riep hĳ en zei:
’Vader _Abraham,p wees mĳ barm-
hartig en zend L _azarus, opdat
hĳ de top van zĳn vinger in wa-
ter kan dopen en mĳn tong kan
verkoelen,q want ik lĳd folteren-
de pĳnen in dit gloeiende vuur.’r

25 Maar _Abraham zei: ’Kind, be-
denk dat gĳ uw goede dingen ge-
durende uw leven ten volle hebt
ontvangen, maar L _azarus op over-
eenkomstige wĳze de schadelĳke
dingen. Nu wordt hĳ hier echter
vertroost, maar gĳ lĳdt folterende

pĳnen.a 26 En behalve al deze
dingen is er tussen ons en ulie-
den een grote kloofb gevestigd,c

zodat zĳ die van hier tot ulieden
willen overgaan, dit niet kunnen,
en men ook niet vandaar naar ons
kan oversteken.’d 27 Toen zei
hĳ: ’In dat geval vraag ik u, vader,
hem naar het huis van mĳn vader
te zenden, 28 want ik heb vĳf
broers, om hun een grondig getui-
genis te geven, opdat zĳ niet even-
eens in deze plaats van pĳniging
terechtkomen.’ 29 Maar _Abra-
ham zei: ’Zĳ hebben M _ozese en de
Profeten;f laten zĳ naar hen luis-
teren.’g 30 Daarop zei hĳ: ’Och
neen, vader _Abraham, maar als er
iemand uit de doden naar hen toe
gaat, zullen zĳ berouw hebben.’
31 Hĳ zei echter tot hem: ’Indien
zĳ naar M _ozes en de Profeten niet
luisteren,h zullen zĳ zich ook niet
laten overreden als er iemand uit
de doden opstaat.’ ”

17 Toen zei hĳ tot zĳn disci-
pelen: „Het is onvermĳde-

lĳk dat er oorzaken tot struike-
len komen.i Maar wee degene door
wiens toedoen ze komen!j 2 Het
zou voordeliger voor hem zĳn
dat hem een molensteen aan de
hals werd gehangen en hĳ in de
zee werd geworpen,k dan dat hĳ
een van deze kleinen tot struike-
len brengt.l 3 Schenkt aandacht
aanUZELF. Indien uw broeder een
zonde begaat, geef hem een be-
straffing,m en indien hĳ berouw
heeft, vergeef hem.n 4 Zelfs in-
dien hĳ zevenmaal per dag tegen
u zondigt en zevenmaal bĳ u te-
rugkomt en zegt: ’Ik heb berouw’,
moet gĳ hem vergeven.”o

5 De apostelen zeiden nu tot
de Heer: „Geef ons meer geloof.”p

6 Toen zei de Heer: „Indien GIJ

geloof hadt ter grootte van een
mosterdzaadje, zoudt GIJ tot deze
zwarte moerbeiboom zeggen:
’Word ontworteld en in de zee
geplant!’, en hĳ zou U gehoorza-
men.q

7 Wie van U die een slaaf heeft
die ploegt of op de kudde past, zal
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wanneer deze van het veld bin-
nenkomt, tot hem zeggen: ’Kom
terstond hier aan tafel aanlig-
gen’? 8 Zal hĳ niet eerder tot
hem zeggen: ’Maak iets klaar voor
mĳn avondmaaltĳd, en doe een
schort voor en bedien mĳ totdat
ik klaar ben met eten en drinken,
en daarna kunt gĳ eten en drin-
ken’? 9 Hĳ zal de slaaf toch niet
dankbaar zĳn omdat hĳ de hem
opgedragen dingen gedaan heeft?
10 Zo moet ook GIJ, wanneer GIJ

alles hebt gedaan wat U is opge-
dragen, zeggen: ’Wĳ zĳn onnut-
te slaven.a Wĳ hebben gedaan wat
wĳ moesten doen.’ ”

11 En terwĳl hĳ naar Jer _uza-
lem ging, trok hĳ midden door
Sam _aria en Galil _ea.b 12 En toen
hĳ een zeker dorp binnenging,
kwamen hem tien melaatsenc te-
gemoet, maar zĳ bleven in de
verte staan. 13 En zĳ verhie-
ven hun stem en zeiden: „Jezus,
Onderwĳzer, wees ons barmhar-
tig!”d 14 En toen hĳ hen gewaar
werd, zei hĳ tot hen: „Gaat U aan
de priesters laten zien.”e Het ge-
schiedde dan, terwĳl zĳ heen-
gingen, dat zĳ werden gereinigd.f

15 Een van hen keerde terug,
toen hĳ zag dat hĳ gezond was ge-
worden, terwĳl hĳ God met een
luide stem verheerlĳkte.g 16 En
hĳ viel op zĳn aangezicht aan
[Jezus’] voeten neerh en dank-
te hem; hĳ was bovendien een
Samaritaan.i 17 Jezus gaf ten
antwoord: „Werden niet de tien
gereinigd? Waar zĳn dan de ande-
re negen? 18 Werd er niemand
gevonden die terugkeerde om
God heerlĳkheid te geven dan
deze man van een andere natie?”
19 En hĳ zei tot hem: „Sta op en
ga heen; uw geloof heeft u beter
gemaakt.”j

20 Toen hem nu door de Fa-
rizee

¨
en werd gevraagd wanneer

het koninkrĳk Gods zou komen,k

antwoordde hĳ hun en zei: „Het
koninkrĳk Gods komt niet met
opvallende waarneembaarheid,
21 noch zal men zeggen: ’Ziet
hier!’, of: ’Daar!’l Want ziet! het

koninkrĳk Gods is in UW mid-
den.”a

22 Toen zei hĳ tot de discipelen:
„Er zullen dagen komenwaarin GIJ

zult begeren een van de dagen van
de Zoon des mensen te zien, maar
GIJ zult [die] niet zien.b 23 En
men zal tot U zeggen: ’Ziet daar!’,
of: ’Ziet hier!’c Gaat niet heen
en loopt [hen] niet achterna.d

24 Want evenals de bliksem,e door
zĳn flits, van

´
e

´
en streek onder de

hemel tot een andere streek on-
der de hemel schĳnt, zo zal de
Zoon des mensenf zĳn. 25 Maar
eerst moet hĳ veel lĳden onder-
gaan en door dit geslacht verwor-
pen worden.g 26 En net zoals
het geschiedde in de dagen van
N _oach,h zo zal het ook zĳn in
de dagen van de Zoon des men-
sen:i 27 zĳ aten, zĳ dronken,
mannenhuwden, vrouwenwerden
ten huwelĳk gegeven, tot op de
dag waarop N _oach de ark binnen-
ging en de vloed kwam en hen al-
len vernietigde.j 28 Evenzo, net
zoals het geschiedde in de dagen
van Lot:k zĳ aten, zĳ dronken, zĳ
kochten, zĳ verkochten, zĳ plant-
ten, zĳ bouwden. 29 Maar op de
dag dat Lot uit S _odom ging, regen-
de er vuur en zwavel uit de hemel
en vernietigde hen allen.l 30 Op
dezelfde wĳze zal het gaan op de
dag waarop de Zoon des mensen
geopenbaard zal worden.m

31 Laat degene die zich op die
dag op het dak bevindt, maar
wiens huisraad in het huis is,
niet naar beneden komen om het
op te halen, en laat evenzo de-
gene die zich buiten op het veld
bevindt, niet terugkeren tot de
dingen die hĳ heeft achtergela-
ten. 32 Denkt aan de vrouw van
Lot.n 33 Al wie tracht zĳn ziel
voor zich te behouden, zal ze ver-
liezen, maar al wie ze verliest, zal
ze in het leven behouden.o 34 Ik
zeg U: In die nacht zullen er twee
[mannen] in

´
e

´
en bed zĳn; de een

zal meegenomen, maar de ander
achtergelaten worden.p 35 Er
zullen twee [vrouwen] aan dezelf-
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de molen malen; de een zal mee-
genomen,maar de ander achterge-
laten worden.”a 36 —— 37 Zĳ
dan gaven hem ten antwoord:
„Waar, Heer?” Hĳ zei tot hen:
„Waar het lichaam is,b daar zul-
len ook de arenden vergaderd
worden.”c

18 En vervolgens vertelde hĳ
hun een illustratie met be-

trekking tot de noodzaak om al-
tĳd te bidden en het niet op te ge-
ven,d 2 door te zeggen: „In een
zekere stad was een zekere rech-
ter die geen vrees voor God koes-
terde noch achting voor de mens
bezat. 3 Er was ookeenweduwe
in die stad, die aanhoudend naar
hem toe ginge en zei: ’Zie erop
toe dat mĳ recht wordt verschaft
ten opzichte van mĳn tegenpartĳ
in het rechtsgeding.’ 4 Een tĳd-
lang echter wilde hĳ niet, maar
daarna zei hĳ bĳ zichzelf: ’Of-
schoon ik geen vrees voor God
koester noch achting voor een
mens bezit, 5 zal ik er in elk ge-
val op toezien dat deze weduwe
recht wordt verschaft, omdat zĳ
mĳ voortdurend lastig valt,f op-
dat zĳ niet blĳft komen en mĳ ten
slotte nog in het gezicht slaat.’ ”g

6 Toen zei de Heer: „Hoort wat de
rechter, ofschoon hĳ onrechtvaar-
dig was, zei! 7 Zal God dan niet
stellig recht doen wedervarenh

aan zĳn uitverkorenen, die dag en
nacht tot hem roepen, ook al is hĳ
lankmoedigi jegens hen? 8 Ik
zeg U: Hĳ zal hen spoedig recht
doen wedervaren.j Maar wanneer
de Zoon des mensen gekomen is,
zal hĳ dan werkelĳk het geloof op
aarde vinden?”

9 De volgende illustratie ech-
ter sprak hĳ ook tot sommigen
die op zichzelf vertrouwden dat
zĳ rechtvaardig warenk en die de
overigen als niets beschouwden:l

10 „Tweemensen gingen op naar
de tempel om te bidden; de een
was een Farizee

¨
er en de ander

een belastinginner. 11 De Fa-
rizee

¨
er stondm en ging bĳ zich-

zelf als volgt bidden:n ’O God,

ik dank u dat ik niet zo ben als
de rest van de mensen: afpersers,
onrechtvaardigen, overspelers, of
zelfs zoals deze belastinginner.a

12 Ik vast tweemaal per week, ik
geef tienden van alles wat ik ver-
werf.’b 13 Maar de belastingin-
ner, die op een afstand stond,
wilde zelfs zĳn ogen niet naar
de hemel opheffen, doch sloeg
zich voortdurend op de borstc en
zei: ’O God, wees mĳ zondaar ge-
nadig.’d 14 Ik zeg U: Toen deze
naar zĳn huis afdaalde, had hĳ
zich rechtvaardiger betoonde dan
die andere; want een ieder die zich
verhoogt, zal vernederd worden,
maar wie zich vernedert, zal ver-
hoogd worden.”f

15 Nu kwamen de mensen ook
hun kleintjes bĳ hem brengen,
opdat hĳ hen zou aanraken; maar
toen de discipelen dit zagen, gin-
gen zĳ hen berispen.g 16 Jezus
riep de [kleintjes] echter bĳ zich
en zei: „Laat de jonge kinderen
bĳ mĳ komen en tracht niet hen
tegen te houden. Want aan hen
die zĳn zoals zĳ,h behoort het ko-
ninkrĳk Gods toe. 17 Voorwaar,
ik zeg U: Wie het koninkrĳk Gods
niet ontvangt als een jong kind,
zal er geenszins binnengaan.”i

18 En een zekere regeerder
stelde hem een vraag en zei:
„Goede Leraar, wat moet ik doen
om eeuwig leven te be

¨
erven?”j

19 Jezus zei tot hem: „Waarom
noemt gĳ mĳ goed? Niemand is
goed, behalve

´
e

´
en, God.k 20 Gĳ

kent de geboden:l ’Pleeg geen
overspel,m Moord niet,n Steel niet,o

Leg geen vals getuigenis af,p Eer
uw vader en moeder’.”q 21 Toen
zei hĳ: „Die heb ik allemaal van
mĳn jeugd af in acht genomen.”r

22 Nadat Jezus dit had gehoord,
zei hĳ tot hem: „In nog

´
e

´
en ding

schiet gĳ te kort: Verkoop alles
wat gĳ hebt en deel uit aan de ar-
men, en gĳ zult een schat in de he-
melen hebben; en kom, wees mĳn
volgeling.”s 23 Toen hĳ dit hoor-
de, werd hĳ diepbedroefd, want hĳ
was zeer rĳk.t
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24 Jezus keek hem aan en zei:
„Hoe moeilĳk zal het zĳn voor
hen die geld hebben, het konink-
rĳk Gods binnen te gaan!a 25 Ja,
voor een kameel is het gemakke-
lĳker door het oog van een naai-
naald te gaan dan voor een rĳke
het koninkrĳk Gods binnen te
gaan.”b 26 Zĳ die dit hoorden,
zeiden: „Wie kan er dan mogelĳ-
kerwĳs worden gered?” 27 Hĳ
zei: „De dingen die bĳ mensen
onmogelĳk zĳn, zĳn mogelĳk bĳ
God.”c 28 Maar P _etrus zei: „Zie!
Wĳ hebben onze eigen dingen ver-
laten en zĳn u gevolgd.”d 29 Hĳ
zei tot hen: „Voorwaar, ik zeg U:
Er is niemand die huis of vrouw
of broers of ouders of kinderen
ter wille van het koninkrĳk Gods
heeft verlaten,e 30 die niet op
een of andere wĳze vele malen
meer zal ontvangen in deze tĳds-
periode, en in het komende samen-
stel van dingen eeuwig leven.”f

31 Toen nam hĳ de twaalf ter-
zĳde en zei tot hen: „Ziet! Wĳ
gaan op naar Jer _uzalem, en al-
les wat door bemiddeling van de
profeten aangaande de Zoon des
mensen is geschreven,g zal vol-
bracht worden.h 32 Hĳ zal bĳ-
voorbeeldaan [mensen uit] de na-
ti

¨
en worden overgeleverd en er

zal de spot met hem worden ge-
dreveni en hĳ zal onbeschaamd
behandeldj en bespuwd worden;k

33 en na hem gegeseld te heb-
ben,l zullen zĳ hem doden,m maar
op de derde dag zal hĳ opstaan.”n

34 Zĳ begrepen echter van geen
van deze dingen de betekenis;
maar deze uitspraak was voor
hen verborgen, en zĳ wisten niet
over welke dingen er gesproken
werd.o

35 Toen hĳ nu in de nabĳheid
van J _ericho kwam, zat er langs de
weg een zekere blinde te bedelen.p

36 Omdat hĳ een schare hoor-
de voorbĳtrekken, informeerde hĳ
voorts wat dit wel te betekenen
had. 37 Zĳ berichtten hem: „Je-
zus de Nazarener gaat voorbĳ!”q

38 Toen riep hĳ en zei: „Jezus,

Zoon van D _avid, wees mĳ barm-
hartig!”a 39 En zĳ die voorop-
gingen, legden hem vervolgens
bars het zwĳgen op, maar hĳ bleef
des te meer schreeuwen: „Zoon
van D _avid, wees mĳ barmhartig!”b

40 Toen bleef Jezus staan en ge-
bood dat de [man] bĳ hem ge-
bracht zou worden.c Toen hĳ na-
derbĳ gekomen was, vroeg [Jezus]
hem: 41 „Wat wilt gĳ dat ik voor
u doe?”d Hĳ zei: „Heer, maak dat
ik weer kan zien.”e 42 Jezus dan
zei tot hem: „Krĳg het gezichts-
vermogen terug; uw geloof heeft
u beter gemaakt.”f 43 En ogen-
blikkelĳk kon hĳ weer zien,g en
hĳ ging hem volgen, terwĳl hĳ
God verheerlĳkte.h En alle men-
sen die [het] zagen, brachten lof
aan God.

19 En hĳ ging J _erichoi binnen
en trok erdoorheen. 2 Nu

was daar een man die de naam
Zach _e

¨
us droeg; en deze was op-

perbelastinginner, en hĳ was rĳk.
3 Hĳ dan trachtte te zienj wie
deze Jezus was, maar hĳ kon het
niet vanwege de schare, daar hĳ
klein van gestalte was. 4 Daar-
om liep hĳ hard vooruit naar een
plek verderop en klom in een
moerbeivĳgenboom om hem te
zien, want hĳ zou weldra langs
die weg voorbĳgaan. 5 Toen Je-
zus nu bĳ de plaats kwam, keek hĳ
omhoog en zei tot hem: „Zach _e

¨
us,

kom vlug naar beneden, want
vandaag moet ik in uw huis ver-
blĳven.” 6 Hĳ dan kwam vlug
naar beneden en ontving hem vol
vreugde als gast. 7 Maar allen
die [het] zagen, gingen morrenk en
zeiden: „Hĳ is bĳ een man die een
zondaar is, zĳn intrek gaan ne-
men.” 8 Zach _e

¨
us echter stond

op en zei tot de Heer: „Zie! De
helft van mĳn bezittingen, Heer,
geef ik aan de armen, en wat ik
iemand ook door valse beschul-
diging heb afgeperst,l vergoed ik
viervoudig.”m 9 Hierop zei Jezus
tot hem: „Vandaag is aan dit huis
redding ten deel gevallen, want
ook hĳ is een zoon van _Abra-

HFDST. 18

a Sp 11:28

Mt 19:23

1Ti 6:9

b Mt19:24

Mr 10:25

c Ge18:14

Jer 32:17

Za 8:6

Mr 14:36

d Mt19:27

e De33:9

Mr 10:29

f Mt19:29

Mr 10:30

Opb 2:10

g Ps 16:10

Ps 22

Ps 34:20

Ps 41:9

Ps 69:21

Jes 53

Mi 5:1

Za 9:9

Za 11:12

Za 13:7

h Mt16:21

Mr 10:32

i Ps 22:7

Mt 27:2

Han 3:13

j Jes 53:5

k Jes 50:6

l Jes 53:5

m Jes 53:7

n Jon 1:17

Mt 20:19

Mr 10:34

Lu 9:22

o Mr 9:32

Jo 10:6

p Mt20:29

Mr 10:46

q Mr 10:47

�����������������������������

2ekolom

a Mt20:30

Lu 17:13

b Mt20:31

Mr 10:48

c Mr 10:49

d Mt20:32

e Mt20:33

Mr 10:51

f Mt20:34

Lu 7:50

Lu 17:19

g Mr 10:52

h Lu5:26

Han 4:21

Ga 1:24

�����������������������������

HFDST. 19

i Mt20:29

j Jo 6:24

Jo 12:21

k Mt9:11

Lu 5:30

Lu 15:2

l Ex 20:16

Lu 3:14

m Ex 22:1

Le 6:5

2Sa 12:6

LUKAS 18:24–19:9 Te gast bĳ Zache
¨
us 1312



ham.a 10 De Zoon des mensen
is immers gekomen om te zoeken
en te redden wat verloren was.”b

11 Terwĳl zĳ naar deze din-
gen luisterden, voegde hĳ er nog
een illustratie aan toe, omdat hĳ
dicht bĳ Jer _uzalem was en zĳ
meenden dat het koninkrĳk Gods
zich ogenblikkelĳk ging verto-
nen.c 12 Daarom zei hĳ: „Een
zeker mens van edele geboorte
reisde naar een ver land om ko-
ningsmacht voor zich te verkrĳ-
gen en [dan] terug te keren.d

13 Hĳ riep tien van zĳn slaven,
gaf hun tien minen en zei tot
hen: ’Doet er zaken mee totdat
ik kom.’e 14 Zĳn burgers even-
wel haattenf hem en zonden hem
een gezantschap achterna om te
zeggen: ’Wĳ willen niet dat deze
[man] koning over ons wordt.’g

15 Toen hĳ ten slotte terug-
kwam, nadat hĳ de koningsmacht
had verkregen, gebood hĳ dat
deze slaven aan wie hĳ het zilver-
geld had gegeven, bĳ hem werden
geroepen, om te vernemen wat zĳ
door het zakendoen hadden ver-
worven.h 16 Toen trad de eerste
naar voren en zei: ’Heer, uw mine
heeft tien minen opgeleverd.’i

17 Hĳ dan zei tot hem: ’Wel ge-
daan, goede slaaf! Gĳ hebt u in
een zeer kleine zaak getrouw ge-
toond, heb daarom autoriteit over
tien steden.’j 18 Daarop kwam
de tweede en zei: ’Uw mine, Heer,
heeft vĳf minen opgebracht.’k

19 Ook tot deze zei hĳ: ’Voert
ook gĳ het bewind over vĳf ste-
den.’l 20 Maar een ander kwam
en zei: ’Heer, hier is uw mine,
die ik in een doek heb weggelegd
en zo bewaard. 21 Ik was name-
lĳk bevreesd voor u, omdat gĳ
een streng mens zĳt; gĳ neemt
op wat gĳ niet hebt ingelegd en
oogst wat gĳ niet hebt gezaaid.’m

22 Hĳ zei tot hem: ’Uit uw eigen
mondn oordeel ik u, slechte slaaf.
Gĳ wist toch dat ik een streng
mens ben en dat ik opneem wat
ik niet heb ingelegd en oogst wat
ik niet heb gezaaid?o 23 Waar-
om hebt gĳ mĳn zilvergeld dan

niet op een bank gezet? Dan zou
ik het bĳ mĳn aankomst met ren-
te hebben ge

¨
ınd.’a

24 Toen zei hĳ tot hen die erbĳ
stonden: ’Neemt hem de mine af
en geeft ze aan hem die de tien
minen heeft.’b 25 Maar zĳ zei-
den tot hem: ’Heer, hĳ heeft tien
minen!’ — 26 ’Ik zeg U: Aan een
ieder die heeft, zal meer worden
gegeven; maar van wie niet heeft,
zal zelfs wat hĳ heeft, nog afge-
nomenworden.c 27 En die vĳan-
den van mĳ die niet wilden dat
ik koning over hen werd, brengt
hen hier en slacht hen voor mĳn
ogen.’ ”d

28 Nadat hĳ nu deze dingen
had gezegd, trok hĳ verder en
ging op naar Jer _uzalem.e 29 En
toen hĳ Bethf _ag

´
e en Beth _ani

¨
e na-

derde, aan de berg die de Olĳfberg
wordt genoemd,f zond hĳ twee
van de discipelen uitg 30 en zei:
„Gaat het dorp in dat GIJ v

´
o

´
or U

ziet, en nadat GIJ er zĳt binnen-
gegaan, zult GIJ een vastgebonden
veulen vinden, waarop nog geen
mens heeft gezeten. Maakt het los
en brengt het mee.h 31 Indien
iemand U echter vraagt: ’Waarom
maakt GIJ het los?’, moet GIJ als
volgt spreken: ’De Heer heeft het
nodig.’”i 32 Zĳ die werden uit-
gezonden, gingen derhalve heen
en vonden het zoals hĳ hun had
gezegd.j 33 Maar toen zĳ het
veulen losmaakten, zeiden de
eigenaars ervan tot hen: „Waar-
om maakt GIJ het veulen los?”k

34 Zĳ zeiden: „De Heer heeft het
nodig.”l 35 En zĳ brachten het
bĳ Jezus, en zĳ wierpen hun bo-
venklederen over het veulen heen
en zetten Jezus [er]op.m

36 Terwĳl hĳ voorttrok,n ble-
ven zĳ hun bovenklederen op de
weg uitspreiden.o 37 Zodra hĳ
de weg naderde die van de Olĳf-
berg naar beneden leidt, begon
de gehele menigte van de discipe-
len zich te verheugen en God met
een luide stem te loven om al de
krachtige werken die zĳ hadden
gezien,p 38 en zĳ zeiden: „Geze-
gend is Hĳ die komt als de Koning
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in Jehovah’s naam!a Vrede in
de hemel en heerlĳkheid in de
hoogste hoogten!”b 39 Sommi-
gen van de Farizee

¨
en uit de scha-

re zeiden echter tot hem: „Leraar,
bestraf uwdiscipelen.”c 40 Maar
hĳ gaf ten antwoord: „Ik zeg U:
Indien dezen bleven zwĳgen, zou-
den de stenend het uitroepen.”

41 En toen hĳ naderbĳ kwam,
liet hĳ zĳn blik over de stad gaan
en weende over haar,e 42 ter-
wĳl hĳ zei: „Indien gĳ, ja gĳ, op
deze dag de dingen hadt onder-
scheidenf diemet vrede te maken
hebben — maar nu zĳn ze voor
uwogenverborgen.g 43 Want er
zullen dagen over u komen waarin
uwvĳanden eenversterking rond-
om u zullen bouwenh met punti-
ge paleni en u zullen omsingelenj

en u van alle kanten zullen benau-
wen,k 44 en zĳ zullen u en uw
kinderen in u tegen de grond ver-
pletteren,l en zĳ zullen in u geen
steen op de andere laten,m omdat
gĳ de tĳd waarin gĳ werdt ge

¨
ın-

specteerd,n niet hebt onderschei-
den.”

45 En hĳ ging de tempel bin-
nen en begon hen die [daar] aan
het verkopenwaren, eruit tewer-
pen,o 46 terwĳl hĳ tot hen zei:
„Er staat geschreven: ’En mĳn
huis zal een huis van gebed zĳn’,p

maar GIJ hebt het tot een rovers-
hol gemaakt.”q

47 Voorts ging hĳ dagelĳks in
de tempel onderwĳzen. Maar de
overpriesters en de schriftgeleer-
den en de voornaamsten van het
volk trachtten hem om te bren-
gen;r 48 en toch vonden zĳ geen
doeltreffend middel dat zĳ kon-
den aanwenden, want het gehele
volk, niemand uitgezonderd, bleef
steeds dicht bĳ hemomhemte ho-
ren.s

20 Toen hĳ op een van de da-
gen het volk in de tempel

onderwees en het goede nieuws
bekendmaakte, kwamen de over-
priesters en de schriftgeleerden
met de oudere mannen naderbĳ,t

2 en zĳ namen het woord en zei-
den tot hem: „Zeg ons krachtens

welke autoriteit gĳ deze dingen
doet, of wie u die autoriteit heeft
gegeven.”a 3 Hĳ gaf hun ten
antwoord: „Ik zal Uookeen vraag
stellen, en zegt mĳ:b 4 Was de
doop van Joh _annes uit de hemel of
uit de mensen?”c 5 Toen maak-
ten zĳ onder elkaar gevolgtrek-
kingen en zeiden: „Als wĳ zeggen:
’Uit de hemel’, dan zal hĳ zeggen:
’Waarom hebt GIJ hem dan niet ge-
loofd?’d 6 Maar als wĳ zeggen:
’Uit de mensen’, dan zal het ge-
hele volk, niemand uitgezonderd,
ons stenigen,e want zĳ zĳn ervan
overtuigd dat Joh _annesf een pro-
feet was.”g 7 Zĳ antwoordden
dus dat zĳ niet wisten vanwaar
die was. 8 En Jezus zei tot hen:
„Dan zeg ik U evenmin krachtens
welke autoriteit ik deze dingen
doe.”h

9 Toen begon hĳ het volk deze
illustratie te vertellen: „Een mens
plantte eenwĳngaardi enverhuur-
de die aan wĳngaardeniers en
reisde voor geruime tĳd naar het
buitenland.j 10 Maar op de vast-
gestelde tĳd zond hĳ een slaafk

naar de wĳngaardeniers,l opdat
zĳ hem wat van de vruchten van
de wĳngaard zouden geven.m De
wĳngaardeniers zonden hem ech-
ter, na hemafgeranseld te hebben,
met lege handen weg.n 11 Maar
hĳ zond hun nogmaals een ande-
re slaaf. Ook die ranselden zĳ af
en deden hem oneer aan en zon-
den hem met lege handen weg.o

12 Nog eens zond hĳ een der-
de;p ook deze verwondden zĳ en
wierpen hem eruit. 13 Nu zei de
eigenaar van de wĳngaard: ’Wat
zal ik doen? Ik zal mĳn zoon,
de geliefde, zenden.q Waarschĳn-
lĳk zullen zĳ voor hem achting
hebben.’ 14 Toen de wĳngaar-
deniers hem gewaar werden, gin-
gen zĳ met elkaar overleggen en
zeiden: ’Dit is de erfgenaam; la-
ten wĳ hem doden, opdat de erfe-
nis van ons wordt.’r 15 Daarop
wierpen zĳ hem buitens de wĳn-
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gaarden dooddena hem.Wat zal de
eigenaar van de wĳngaard daar-
om met hen doen?b 16 Hĳ zal
komen en die wĳngaardeniers om-
brengen, en hĳ zal de wĳngaard
aan anderen geven.”c

Toen zĳ [dit] hoorden, zeiden
zĳ: „Moge dat nooit geschieden!”
17 Maar hĳ keek hen aan en zei:
„Wat betekent dan dit, dat ge-
schreven staat: ’De steen die de
bouwlieden hebben verworpen,d

is juist de hoofdhoeksteen gewor-
den’?e 18 Iedereen die op die
steen valt, zal verpletterd wor-
den.f Wat hem betreft op wie [de
steen] valt,g hĳ zal erdoor verpul-
verd worden.”h

19 De schriftgeleerden en de
overpriesters nu zochten nog in
datzelfde uur de hand aan hem
te slaan, maar zĳ vreesden het
volk; zĳ bemerkten namelĳk dat
hĳ deze illustratie met het oog op
hen gesproken had.i 20 En na
hem nauwlettend te hebben gade-
geslagen, zonden zĳ mannen uit,
die in het geheim waren gehuurd
om voor te wenden dat zĳ recht-
vaardig waren, opdat zĳ hem op
een of ander woord konden van-
gen,j waardoor zĳ hem konden
overleveren aan de regering en
aan de autoriteit van de bestuur-
der.k 21 En zĳ vroegen hem en
zeiden: „Leraar, wĳ weten dat
gĳ juist spreekt en onderwĳst en
geen partĳdigheid betoont, maar
dat gĳ de weg van God in over-
eenstemming met de waarheid on-
derwĳst:l 22 Is het ons geoor-
loofd caesar belasting te betalen
of niet?”m 23 Maar hĳ doorzag
hun listigheid en zei tot hen:n

24 „Laat mĳ een denarius zien.
Wiens beeld en opschrift draagt
hĳ?” Zĳ zeiden: „Van caesar.”o

25 Hĳ zei tot hen: „Betaalt cae-
sar dan in elk geval terug wat van
caesar,p maar God wat van God
is.”q 26 Op dit woord nu konden
zĳ hem in het bĳzĳn van het volk
niet vangen, maar verbaasd over
zĳn antwoord zeiden zĳ niets.r

27 Er kwamen echter sommi-
gen van de Sadducee

¨
en naderbĳ,

die zeggen dat er geen opstanding
is,a en zĳ vroegen hem 28 en zei-
den: „Leraar, M _ozesb heeft ons ge-
schreven: ’Indien iemands broer
sterft en een vrouw heeft, maar
deze is kinderloos gebleven, dient
zĳn broerc de vrouw te nemen en
nageslacht voor zĳn broer bĳ haar
te verwekken.’d 29 Nu waren er
zeven broers; en de eerste nam
een vrouw en stierf kinderloos.e

30 Zo ook de tweede, 31 en de
derde nam haar. Evenzo alle ze-
ven: zĳ lieten geen kinderen na,
maar stierven.f 32 Ten laatste
stierf ook de vrouw.g 33 Vanwie
van hen wordt zĳ dientengevol-
ge in de opstanding [de] vrouw?
Want de zeven hebben haar tot
vrouw gehad.”h

34 Jezus zei tot hen: „Dekinde-
renvan dit samenstel van dingen
huweni en worden ten huwelĳk
gegeven, 35 maar zĳ die waar-
dig gerekend zĳnj dat samenstel
van dingenk en de opstanding
uit de dodenl te verwerven, hu-
wen niet noch worden zĳ ten hu-
welĳk gegeven. 36 Zĳ kunnen
trouwens ook niet meer sterven,m

want zĳ zĳn gelĳk de engelen,
en zĳ zĳn Gods kinderen door-
dat zĳ kinderen van de opstan-
ding zĳn.n 37 Maar dat de doden
worden opgewekt, heeft zelfs M _o-
zes onthuld in het bericht over het
doornbos,o wanneer hĳ Jehovah
’de God van _Abraham en [de] God
van _Isa

¨
ak en [de] God van J _akob’

noemt.p 38 Hĳ is geen God van
de doden, maar van de levenden,
want voor hem leven zĳ allen.”q

39 Sommigen van de schriftge-
leerden gaven ten antwoord: „Le-
raar, gĳ hebt goed gesproken.”
40 Zĳ hadden namelĳk niet meer
de moed hem ook nog maar

´
e

´
en

vraag te stellen.

41 Nu zei hĳ tot hen: „Hoe kan
men zeggen dat de Christus D _a-
vids zoon is?r 42 Want D _avid
zelf zegt in het boek der Psalmen:
’Jehovah heeft tot mĳn Heer ge-
zegd: „Zit aan mĳn rechterhand
43 totdat ik uw vĳanden tot een
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voetbank voor uw voeten stel.” ’a

44 D _avid noemt hem derhalve
’Heer’; hoe is hĳ dan zĳn zoon?”

45 Toen dan het gehele volk
luisterde, zei hĳ tot de discipe-
len:b 46 „Past op voor de schrift-
geleerden, die in lange gewaden
willen rondlopen en gesteld zĳn
op begroetingen op de marktplaat-
sen en op de voorste zitplaatsen in
de synagogen en de voornaamste
plaatsen bĳ de avondmaaltĳden,c

47 en die de huizen der weduwen
verslindend en voor de schĳn lan-
ge gebeden uitspreken. Dezen zul-
len een zwaarder oordeel ontvan-
gen.”e

21 Toen hĳ nu opkeek, zag hĳ
de rĳken hun gaven in de

schatkisten werpen.f 2 Voorts
zag hĳ een zekere behoeftige we-
duwe twee kleine geldstukken
van zeer weinig waarde daarin
werpen,g 3 en hĳ zei: „Ik zeg
U naar waarheid: Deze weduwe
heeft, ofschoon zĳ arm is, er
meer in geworpen dan zĳ allen.h

4 Want al dezen hebben er van
wat zĳ over hadden, gaven in ge-
worpen, maar deze [vrouw] heeft
er van haar gebrek alles wat zĳ
voor haar levensonderhoud bezat,
in geworpen.”i

5 Later, toen sommigen over
de tempel spraken, hoe hĳ met
prachtige stenen en [aan de
tempel] opgedragen voorwerpen
versierd was,j 6 zei hĳ: „Wat
deze dingen aangaat die GIJ aan-
schouwt, er zullen dagen komen
waarin hier geen steen op de ande-
re gelaten zal worden die niet af-
gebroken zal worden.”k 7 Hier-
op vroegen zĳ hem en zeiden:
„Leraar, wanneer zullen deze din-
gen feitelĳk zĳn, en wat zal het
teken zĳn wanneer deze dingen
zullen geschieden?”l 8 Hĳ zei:
„Past op dat GIJ niet wordt mis-
leid;m want velen zullen komen op
basis van mĳn naam en zeggen:
’Ik ben het’, en: ’De bestemde tĳd
is nabĳ gekomen.’n Gaat hen niet
achterna. 9 Wanneer GIJ voorts
van oorlogen en ongeregeldhe-

den hoort, wordt dan niet ver-
schrikt.a Want deze dingen moe-
ten eerst geschieden, maar het
einde [komt] nog niet onmiddel-
lĳk.”

10 Toen zei hĳ vervolgens tot
hen: „Natie zal tegen natie op-
staanb en koninkrĳk tegen ko-
ninkrĳk;c 11 en er zullen grote
aardbevingen zĳn, en in de ene
plaats na de andere pestilenties
en voedseltekorten;d en er zullen
vreselĳke schouwspelen en van
de hemel grote tekenen zĳn.e

12 Maar v
´
o

´
or al deze dingen

zullen de mensen de hand aan U

slaan en U vervolgen,f door Uover
te leveren aan de synagogen en
gevangenissen, en U voor konin-
gen en bestuurders te slepen ter
wille van mĳn naam.g 13 Het
zal voor Uuitlopen op een getuige-
nis.h 14 Neemt U daarom in UW

hart voor niet van tevoren te re-
peteren hoe GIJ UW verdediging
zult voeren,i 15 want ik zal U

een mond en wĳsheid geven, die
al UW tegenstanders te zamen niet
zullen kunnen weerstaan noch te-
genspreken.j 16 Bovendien zult
GIJ zelfs door ouders en broers en
bloedverwanten en vrienden wor-
den overgeleverd,k en zĳ zullen
sommigen van U ter dood bren-
gen;l 17 en GIJ zult ter wille van
mĳn naam voorwerpen van haat
zĳn voor alle mensen.m 18 En
toch zal er geenszins een haarn

van UW hoofd vergaan. 19 Door
volharding van UW zĳde zult GIJ

UW ziel verwerven.o

20 Wanneer GIJ voorts Jer _uza-
lem door legerkampen ingesloten
ziet,p weet dan dat haar verwoes-
ting nabĳ gekomen is.q 21 Laten
dan zĳ die in Jud _ea zĳn, naar de
bergen vluchten, en laten zĳ die
in haar midden zĳn, eruit trek-
ken, en laten zĳ die zich in de
landstreken bevinden, er niet bin-
nengaan;r 22 want dit zĳn da-
gen waarin aan de gerechtigheid
wordt voldaan, opdat alles wat ge-
schreven staat, wordt vervuld.s

23 Wee de zwangere vrouwen en
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hen die een klein kind zogen in
die dagen!a Want er zal grote nood
over het land zĳn en gramschap
over dit volk; 24 en zĳ zullen
vallen door de scherpte van het
zwaard en gevankelĳk worden
weggevoerd naar alle nati

¨
en;b en

Jer _uzalem zal door de nati
¨
enwor-

den vertreden totdat de bestem-
de tĳdenc der nati

¨
en zĳn vervuld.

25 Ook zullen er tekenen zĳn
in zond en maan en sterren, en
op de aarde radeloze angst der
nati

¨
en, die vanwege het gebul-

der der zeee en [haar] onstuimig-
heid geenuitweg weten,f 26 ter-
wĳl de mensen mat worden van
vreesg en verwachting omtrent de
dingen die over de bewoonde aar-
de komen;h want de krachten der
hemelen zullen worden geschokt.i

27 En dan zullen zĳ de Zoon des
mensenj zien komen in een wolk
met kracht en grote heerlĳkheid.k

28 Als nu deze dingen beginnen te
geschieden, richt Udan rechtop en
heft UW hoofd omhoog, omdat UW

bevrĳding nabĳ komt.”

29 Vervolgens sprak hĳ een il-
lustratie tot hen: „Let op de vĳ-
genboom en alle andere bomen:l

30 Wanneer ze reeds in knop
staan, weet GIJ voor UZELF, door
het gade te slaan, dat nu de zomer
nabĳ is.m 31 Zo ook GIJ, wan-
neer GIJ deze dingen ziet geschie-
den, weet dan dat het koninkrĳk
Gods nabĳ is.n 32 Voorwaar, ik
zeg U: Dit geslacht zal geenszins
voorbĳgaan voordat alle dingen
geschieden.o 33 Hemel en aar-
de zullenvoorbĳgaan,p maar mĳn
woorden zullen geenszins voor-
bĳgaan.q

34 Schenkt echter aandacht
aan UZELF, dat UW hart nooit be-
zwaard wordt met overmatig eten
en overmatigr drinken en zor-
gens des levens, en die dag plot-
seling, in een ogenblik, over U

komtt 35 als een strik.u Want
hĳ zal komen over allen die op de
gehele aardoppervlakte wonen.v

36 Blĳft dan wakker,w te allen
tĳde smekendx dat GIJ erin moogt

slagen te ontkomen aan al deze
dingen die stellig gaan geschie-
den, en te staan voor het aange-
zicht van de Zoon des mensen.”a

37 Zo gaf hĳ dan overdag onder-
wĳs in de tempel,b maar ’s nachts
ging hĳ naar buiten en over-
nachtte op de berg die de Olĳf-
bergc wordt genoemd. 38 En
het gehele volkd kwam gewoon-
lĳk ’s morgens vroeg naar hem
toe in de tempel, om hem te ho-
ren.

22 Het feest der ongezuurde
broden, dat Pascha wordt

genoemd,e kwam nu naderbĳ.
2 En de overpriesters en de
schriftgeleerden zochten naar
een doeltreffende manier om hem
uit de weg te ruimen,f want zĳ
waren bevreesd voor het volk.g

3 Maar S _atan voer in J _udas, de-
gene die Isk _ariot werd genoemd,
die tot het getal van de twaalf
behoorde;h 4 en hĳ ging heen
en sprak met de overpriesters en
[tempel]hoofdlieden over de doel-
treffende manier om hem aan hen
te verraden.i 5 Zĳ nu verheug-
den zich en kwamen overeen hem
zilvergeld te geven.j 6 Hĳ dan
stemde daarmee in, en van toen
af zocht hĳ een goede gelegenheid
om hem aan hen te verraden zon-
der dat er een schare bĳ was.k

7 De dag der ongezuurde bro-
den, waarop het Pascha[-offer-
dier] geslacht moest worden, brak
nu aan;l 8 en hĳ zond P _etrus
en Joh _annes uit en zei: „Gaat
het Pascha voor ons gereedma-
ken,m zodat wĳ het kunnen eten.”
9 Zĳ zeiden tot hem: „Waar wilt
gĳ dat wĳ [het] gereedmaken?”
10 Hĳ zei tot hen:n „Ziet! Wan-
neer GIJ de stad binnengaat, zal
U een mens tegemoet komen die
een aardewerken vat met water
draagt. Volgt hem in het huis
waar hĳ binnengaat.o 11 En GIJ

moet tot de eigenaar van het huis
zeggen: ’De Leraar zegt u: „Waar
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is het logeervertrek waarin ik met
mĳn discipelen het Pascha kan
eten?” ’a 12 En die [man] zal U

een grote, ingerichte bovenkamer
laten zien. Maakt [het] daar ge-
reed.”b 13 Hierop vertrokken zĳ
en vonden het precies zoals hĳ
hun had gezegd, en zĳ maakten
het Pascha gereed.c

14 Toen ten slotte het uur ge-
komenwas, ging hĳ aan tafel aan-
liggen, en de apostelen met hem.d

15 En hĳ zei tot hen: „Ik heb vu-
rig begeerd dit Pascha met U te
eten voordat ik lĳd; 16 want ik
zeg U: Ik zal het niet meer eten
totdat het wordt vervuld in het
koninkrĳk Gods.”e 17 En hĳ
nam een bekerf aan, sprak een
dankgebed uit en zei: „Neemt deze
en laat hemvan de een naar de an-
der onder U rondgaan; 18 want
ik zeg U: Van nu af zal ik niet
meer van het product van de wĳn-
stok drinken totdat het konink-
rĳk Gods gekomen is.”g

19 Hĳ nam ook een brood,h

sprak een dankgebed uit, brak
het en gaf het aan hen, terwĳl hĳ
zei: „Dit betekent mĳn lichaam,i

dat ten behoeve van U gegeven zal
worden.j Blĳft dit tot een gedach-
tenis aan mĳ doen.”k 20 Evenzo
ook de beker,l nadat zĳ het avond-
maal hadden gebruikt, terwĳl hĳ
zei: „Deze beker betekent het
nieuwe verbondm krachtens mĳn
bloed,n dat ten behoeve vanU ver-
goten zal worden.o

21 Maar ziet! de hand van mĳn
verraderp is met mĳ aan tafel.q

22 Want de Zoon des mensen
gaat heen volgens wat bepaald
is;r maar toch, wee de mens door
bemiddeling van wie hĳ wordt
verraden!”s 23 Zĳ dan begonnen
onder elkaar de vraag te bespre-
ken wie van hen het toch wel zou
zĳn die op het punt stond dat te
doen.t

24 Er ontstond echter ook een
heftig twistgesprek onder hen
over [de vraag] wie van hen
de grootste scheen te zĳn.u

25 Maar hĳ zei tot hen: „De ko-

ningen der nati
¨
en heersen over

hen, en zĳ die autoriteit over hen
hebben, worden Weldoeners ge-
noemd.a 26 GIJ dient evenwel
niet zo te zĳn.b Maar wie onder U

de grootste is, moet als de jong-
ste worden,c en degene die als
de voornaamste optreedt, als de-
gene die dient.d 27 Want wie is
groter, degene die aan tafel aan-
ligt of degene die bedient? Is het
niet degene die aan tafel aanligt?
Ik ben echter in UW midden als
degene die bedient.e

28 Doch GIJ zĳt degenen die in
mĳn beproevingenf steeds bĳ mĳ
zĳt gebleven;g 29 en ik sluit een
verbond met U, evenals mĳnVader
een verbondh met mĳ heeft geslo-
ten, voor een koninkrĳk,i 30 op-
dat GIJ in mĳn koninkrĳkj aan
mĳn tafel moogt etenk en drinken,
en op tronen moogt zittenl om de
twaalf stammen van _Isra

¨
el te oor-

delen.

31 S _imon, S _imon, zie! S _atanm

heeft ulieden voor zich opge-
eist, om U te ziften als tarwe.n

32 Maar ik heb voor u gesmeekto

dat uw geloof niet zou bezwĳken;
en wanneer gĳ eenmaal zĳt te-
ruggekeerd, versterkp dan op uw
beurt uw broeders.” 33 Toen zei
hĳ tot hem: „Heer, ik ben gereed
met u zowel de gevangenis als de
dood in te gaan.”q 34 Maar hĳ
zei: „Ik zeg u, P _etrus: Vandaag zal
er geen haan kraaien, voordat gĳ
driemaal geloochend hebt mĳ te
kennen.”r

35 Ook zei hĳ tot hen: „Toen ik
U uitzonds zonder beurs en voed-
selzak en sandalen, heeft het U

toen aan iets ontbroken?” Zĳ zei-
den: „Neen!” 36 Toen zei hĳ tot
hen: „Laat nu echter degene die
een beurs heeft, die nemen, even-
zo ook een voedselzak; en laat de-
gene die geen zwaard heeft, zĳn
bovenkleed verkopen en er een
kopen. 37 Want ik zeg U dat dit

l Mt 19:28; 1Kor 6:2; Opb 2:26; Opb 3:21; Opb 20:6;
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9:3.

HFDST. 22

a Mr 14:14

b Mr 14:15

c Mt26:19

Mr 14:16

Lu 19:32

d Mt26:20

Mr 14:17

e Lu13:29

Lu 14:15

f 1Kor 10:16

1Kor 11:25

g Opb 19:9

h Ex 12:8

Ex 12:20

De 16:3

1Kor 10:17

1Kor 11:23

i Jo 6:51

1Kor 10:16

j Heb 10:10

1Pe 2:24

k Mt26:26

Mr 14:22

1Kor 11:24

l Mr 14:23

1Kor 10:16

m Jer 31:31

Jer 32:40

2Kor 3:6

Heb 7:22

Heb 8:8

n Ex 24:8

Za 9:11

Mt 26:28

1Kor 11:25

Heb 9:18

o Ps 50:5

Mt 26:28

Mr 14:24

Heb 2:16

Heb 9:14

1Pe 1:19

p Ps 41:9

q Mt26:21

Jo 13:21

r Jes 53

Da 9:26

Han 4:28

1Pe 1:11

s Mt26:24

t Mt26:22

Mr 14:19

Jo 13:22

u Mr 9:34

Lu 9:46

�����������������������������

2ekolom

a Mt20:25

Mr 10:42

b 1Pe 5:3

c Lu9:48

d Mt20:26

Mr 10:43

Lu 9:48

e Mt20:28

Jo 13:4

Fil 2:7

f Ro 8:17

Heb 4:15

g Jo 6:67

h Ps 110:4

i Da 7:27

Lu 12:32

2Ti 2:12

Heb 12:28

Jak 2:5

Opb 1:6

j Lu13:29

Jo 17:24

k Lu12:37

Opb 19:9

LUKAS 22:12-37 Avondmaal. Nieuwe verbond. Zwaard 1318



wat geschreven staat, in mĳ vol-
bracht moet worden, namelĳk:
’En hĳ werd onder de wettelozen
gerekend.’a Want dat wat mĳ aan-
gaat, is zich aan het voltrekken.”b

38 Toen zeiden zĳ: „Heer, zie! hier
zĳn twee zwaarden.” Hĳ zei tot
hen: „Het is genoeg.”

39 Toen hĳ naar buiten ging,
begaf hĳ zichvolgens zĳn gewoon-
te naar de Olĳfberg; en ook de
discipelen volgden hem.c 40 Op
de plaats aangekomen, zei hĳ tot
hen: „Blĳft bidden, opdat GIJ niet
in verzoeking komt.”d 41 En hĳ-
zelf verwĳderde zich ongeveer
een steenworp van hen en kniel-
de neer en ging in gebed, 42 ter-
wĳl hĳ zei: „Vader, indien gĳ het
wenst, neem deze beker dan van
mĳ weg. Doch niet mĳnwil,e maar
de uwe geschiede.”f 43 Toenver-
scheen hem een engel uit de he-
mel, die hem sterkte.g 44 Maar
in hevige smart gerakend, ver-
volgde hĳ zĳn gebed nog vuri-
ger;h en zĳn zweet werd als drup-
pels bloed, die op de grond vielen.i

45 En hĳ stond op uit [zĳn] gebed,
ging naar de discipelen en vond
hen sluimerend van droefheid;j

46 en hĳ zei tot hen: „Waarom
slaapt GIJ? Staat op en blĳft bid-
den, opdat GIJ niet in verzoeking
komt.”k

47 Terwĳl hĳ nog sprak, zie-
daar! een schare, en de [man] die
J _udas werd genoemd,

´
e

´
en van de

twaalf, ging voor hen uit;l en hĳ
trad op Jezus toe om hem te kus-
sen.m 48 Maar Jezus zei tot hem:
„J _udas, verraadt gĳ de Zoon des
mensen met een kus?”n 49 Toen
zĳ die om hem heen stonden, za-
gen wat er ging gebeuren, zei-
den zĳ: „Heer, zullen wĳ met het
zwaard slaan?”o 50 Iemand van
hen ging zelfs zover dat hĳ de
slaaf van de hogepriester sloeg
en hem het rechteroor afhieuw.p

51 Maar Jezus gaf ten antwoord:
„LAAT het hierbĳ.” En hĳ raak-
te het oor aan en genas hem.q

52 Vervolgens zei Jezus tot de
overpriesters en tempelhoofdlie-
den en oudere mannen die daar

op hem waren afgekomen: „Zĳt
GIJ met zwaarden en knuppels als
tegen een rover uitgetrokken?a

53 Terwĳl ik dag aan dag bĳ U in
de tempel was,b hebt GIJ geen hand
tegenmĳ uitgestoken.c Maar dit is
UW uurd en de autoriteite der duis-
ternis.”f

54 Toen namen zĳ hem gevan-
gen en voerdeng hem weg en
brachten hem in het huis van de
hogepriester;h maar P _etrus volg-
de op een afstand.i 55 Toen zĳ
midden op de binnenplaats een
vuur hadden ontstoken en bĳ el-
kaar waren gaan zitten, zat P _e-
trus tussen hen in.j 56 Een ze-
ker dienstmeisje zag hem echter
bĳ het heldere vuur zitten en nam
hem scherp op en zei: „Deze man
was ook bĳ hem.”k 57 Maar hĳ
ontkendel het en zei: „Vrouw, ik
ken hem niet.”m 58 En even la-
ter zag iemand anders hem en
zei: „Gĳ zĳt ook een van hen.”
Maar P _etrus zei: „Mens, ik ben
het niet.”n 59 En nadat er on-
geveer een uur was verstreken,
ging een ander nadrukkelĳk be-
weren: „Wel zeker, deze [man] was
ook bĳ hem; trouwens, hĳ is een
Galilee

¨
er!”o 60 Maar P _etrus zei:

„Mens, ik weet niet wat gĳ zegt.”
En ogenblikkelĳk, terwĳl hĳ nog
sprak, kraaide een haan.p 61 En
de Heer keerde zich om en keek
P _etrus aan, en P _etrus herinnerde
zich het woord van de Heer, toen
hĳ tot hem had gezegd: „Voor-
dat vandaag een haan kraait, zult
gĳ mĳ driemaal verloochenen.”q

62 En hĳ ging naar buiten en
weende bitter.r

63 De mannen nu die hem in
verzekerde bewaring hadden,
gingen de spot met hem drĳven,s

waarbĳ zĳ hem sloegen;t 64 en
nadat zĳ hem hadden overdekt,
vroegen zĳ en zeiden: „Profeteer.
Wie is het die u geslagen heeft?”u

65 En zo zeiden zĳ nog vele ande-
re lasterlĳke dingenv tegen hem.

66 Toenhet ten slotte dag werd,
vergaderde de raad van oudere

u Mt 26:68; v Ps 44:16; Jes 51:7.
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mannen van het volk, zowel over-
priesters als schriftgeleerden,a en
zĳ sleepten hem naar hun Sanhe-
drin-zaal en zeiden:b 67 „Indien
gĳ de Christus zĳt,c zeg het ons
dan.” Maar hĳ zei tot hen: „Ook
al zou ik het U zeggen, GIJ zoudt
het toch niet geloven.d 68 En al
zou ik U vragen stellen, GIJ zoudt
toch niet antwoorden.e 69 Maar
van nu af zal de Zoon des mensenf

aan de krachtige rechterhandg

van God zitten.”h 70 Hierop zei-
den zĳ allen: „Zĳt gĳ dan de Zoon
van God?” Hĳ zei tot hen: „GIJ-

ZELF zegti dat ik het ben.” 71 Zĳ
zeiden: „Waarom hebben wĳ nog
meer getuigenis nodig?j Wĳ heb-
ben [het] toch zelf uit zĳn eigen
mond gehoord.”k

23 Toen stonden zĳ allen op,
de gehele menigte, en voer-

den hem naar Pil _atus.l 2 Daar
begonnen zĳ hem te beschuldi-
genm door te zeggen: „Wĳ hebben
bevonden dat deze man onze na-
tie tot opstand aanspoortn en ver-
biedt belastingen aan caesar te be-
taleno en van zichzelf zegt dat hĳ
Christus, een koning, is.”p 3 Pi-
l _atus stelde hem nu de vraag: „Zĳt
gĳ de koning der joden?” Hĳ gaf
hem ten antwoord: „Gĳzelf zegt
[het].”q 4 Toen zei Pil _atus tot de
overpriesters en de scharen: „Ik
vind geen misdaad in deze mens.”r

5 Maar zĳ hielden aan en zeiden:
„Hĳ hitst het volk op door in heel
Jud _ea te onderwĳzen, ja, te be-
ginnen van Galil _ea tot hiertoe.”
6 Toen Pil _atus dat hoorde, vroeg
hĳ of de mens een Galilee

¨
er was,

7 en nadat hĳ zich ervan had ver-
gewist dat hĳ uit het rechtsgebied
van Her _odes was,s zond hĳ hem
door naar Her _odes, die zich in die
dagen eveneens in Jer _uzalem be-
vond.

8 Toen Her _odes Jezus zag, ver-
heugde hĳ zich zeer, want sinds
geruime tĳd had hĳ hem al wil-
len zient omdat hĳ van hem ge-
hoord had,u en hĳ hoopte hem
een of ander teken te zien verrich-
ten. 9 Hĳ ging hem nu met zeer
veel woorden ondervragen; maar

hĳ gaf hem geen enkel antwoord.a

10 Doch de overpriesters en de
schriftgeleerden stonden voort-
durend op en beschuldigden hem
heftig.b 11 Toen maakte Her _o-
des samen met de soldaten van
zĳn wacht hem te schande,c en hĳ
dreef de spotd met hem door hem
in een schitterend kleed te steken
en zond hem naar Pil _atus terug.
12 Op diezelfde dag nu werden
Her _odes en Pil _atuse elkaars vrien-
den; tevoren namelĳk leefden zĳ
in voortdurende vĳandschap met
elkaar.

13 Daarop riep Pil _atus de over-
priesters en de regeerders en het
volk bĳeen 14 en zei tot hen:
„GIJ hebt deze mens bĳ mĳ ge-
bracht als iemand die het volk
tot opstandaanzet, en ziet! ik heb
hem in UW bĳzĳn verhoord, maar
ik heb in deze mens geen enkele
grondf gevonden voor de beschul-
digingen die GIJ tegen hem in-
brengt. 15 Her _odes trouwens
evenmin, want hĳ heeft hem naar
ons teruggezonden; en ziet! hĳ
heeft niets bedreven wat de dood
verdient.g 16 Ik zal hem daarom
tuchtigenh envrĳlaten.” 17 ——
18 Maar zĳ allen, de gehele me-
nigte, schreeuwden en zeiden:
„Weg met hem,i maar laat ons
Bar _abbas vrĳ!”j 19 (Deze was
wegens een zeker oproer dat in
de stad had plaatsgevonden enwe-
gens moord in de gevangenis ge-
worpen.) 20 Nogmaals riep Pi-
l _atus hun toe, omdat hĳ Jezus
wilde vrĳlaten.k 21 Toen gin-
gen zĳ luid roepen en zeiden:
„Aan de paal! Aan de paal met
hem!”l 22 Voor de derde maal
zei hĳ tot hen: „Wat voor slechts
heeft deze [man] dan gedaan? Ik
heb in hem niets gevonden wat de
dood verdient; ik zal hem daarom
tuchtigen en vrĳlaten.”m 23 Nu
gingen zĳ met luide stemmen
aandringen en eisten dat hĳ aan
de paal werd gehangen; en hun
stemmen kregen de overhand.n

24 Daarom sprak Pil _atus het von-
nis uit, dat aan hun eis moest
worden voldaan:o 25 de man die
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wegens oproer en moord in de ge-
vangenis was geworpen en die zĳ
opeisten, liet hĳ vrĳ,a maar Jezus
gaf hĳ over aan hun wil.b

26 Toen zĳ hem nu wegvoer-
den, grepen zĳ een zekere S _i-
mon, die geboortig was uit Cyr _e-
ne, die van het land kwam, en
zĳ legden hem de martelpaal op
om die achter Jezus aan te dra-
gen.c 27 Er volgde hem echter
een grote menigte van het volk
en van vrouwen die zich aan-
houdend in droefheid sloegen en
over hem weeklaagden. 28 Je-
zus keerde zich om naar de vrou-
wen en zei: „Dochters van Jer _uza-
lem, houdt op over mĳ te wenen.
Weent daarentegen over UZELF

en over UW kinderen;d 29 want
ziet! er komen dagen waarin men
zal zeggen: ’Gelukkig de vrou-
wen die onvruchtbaar zĳn en de
schoot die niet heeft gebaard en
de borsten die niet hebben ge-
zoogd!’e 30 Dan zullen zĳ tot de
bergen beginnen te zeggen: ’Valt
op ons!’, en tot de heuvels: ’Bedekt
ons!’f 31 Want indien zĳ deze
dingen doen wanneer de boom
vochtig is, wat zal er dan geschie-
den wanneer hĳ verdord is?”g

32 Er werden echter nog twee
anderen, boosdoeners, wegge-
voerd om met hem ter dood ge-
bracht te worden.h 33 En toen
zĳ op de plaats kwamen die Sche-
del wordt genoemd,i hingen zĳ
hem daar aan een paal, alsook de
boosdoeners,

´
e

´
en aan zĳn rech-

ter- en
´
e

´
en aan zĳn linkerzĳde.j

34 [[Maar Jezus zei: „Vader, ver-
geefk hun, want zĳ weten niet
wat zĳ doen.”]] Voortswierpen zĳ
het lot om zĳn klederen te verde-
len.l 35 En het volk stond toe
te kĳken.m Maar de regeerders
hoonden [hem] en zeiden: „Ande-
ren heeft hĳ gered; laat hĳ zich-
zelf redden,n als deze de Christus
van God, de Uitverkorene, is.”o

36 Zelfs de soldaten dreven de
spotp met hemen kwamen nader-
bĳ en boden hem zure wĳn aanq

37 en zeiden: „Als gĳ de koning

der joden zĳt, red dan uzelf.”
38 Er was ook een opschrift bo-
ven hem: „Dit is de koning der jo-
den.”a

39 Een van de gehangen boos-
doeners echter zei nu schimpendb

tot hem: „Zĳt gĳ niet de Christus?
Red uzelf en ons.” 40 De an-
der antwoordde hem bestraffend
en zei: „Vreest gĳ God in het ge-
heel niet, nu gĳ hetzelfde oor-
deel ondergaat?c 41 En wĳ trou-
wens terecht, want wĳ ontvangen
ten volle wat wĳ verdienen voor
de dingen die wĳ hebben gedaan;
maar deze [man] heeft niets bui-
tensporigs gedaan.”d 42 En hĳ
zei verder: „Jezus, denk aan mĳ
wanneer gĳ in uw koninkrĳk ge-
komen zĳt.”e 43 En hĳ zei tot
hem: „Voorwaar, ik zeg u heden:
Gĳ zult met mĳf in het Paradĳsg

zĳn.”

44 Het was nu omtrent het zes-
de uur, en toch viel er een duister-
nis over de gehele aarde tot aan
het negende uur toe,h 45 door-
dat het zonlicht achterwege bleef;
toen scheurde het gordĳni van het
heiligdom middendoor.j 46 En
Jezus riep met een luide stem en
zei: „Vader, aan uw handen ver-
trouw ik mĳn geest toe.”k Nadat
hĳ dit had gezegd, blies hĳ de laat-
ste adem uit.l 47 Daar de leger-
overste zag wat er gebeurde, ging
hĳ Godverheerlĳken en zei: „Deze
mens was werkelĳk rechtvaar-
dig.”m 48 En toen al de scharen
die voor dit schouwspel waren sa-
mengestroomd, de dingen hadden
aanschouwd die er gebeurd wa-
ren, keerden zĳ vervolgens terug,
terwĳl zĳ zich op de borst sloe-
gen. 49 Verder stonden al zĳn
bekenden op een afstand.n Ook
vrouwen, die hem te zamen van-
uit Galil _ea waren gevolgd, ston-
den [daar] en aanschouwden deze
dingen.o

50 En zie! een man genaamd
J _ozef, die een lid van de Raad
was, een goed en rechtvaardig
manp — 51 deze had niet in-
gestemd met hun snode plan en
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handelwĳzea — hĳ was afkom-
stig uit Arimath _ea, een stad der
Judee

¨
ers, en verwachtte het ko-

ninkrĳk Gods;b 52 deze ging
naar Pil _atus en vroeg om het
lichaam van Jezus.c 53 En hĳ
nam het [van de martelpaal] afd

en wikkelde het in fĳn linnen, en
hĳ legde hem in een grafe dat in de
rots was uitgehouwen, waarin nog
geen mens gelegen had.f 54 Nu
was het Voorbereidingsdag,g en
het avondlicht van de sabbath

naderde. 55 Maar de vrouwen,
die uit Galil _ea met hem waren
meegekomen, volgden en beke-
ken het herinneringsgrafi en [za-
gen toe] hoe zĳn lichaam werd
neergelegd;j 56 en zĳ keerden
terug om specerĳen en welrie-
kende oli

¨
enk te bereiden. Maar op

de sabbatl rustten zĳ natuurlĳk
volgens het gebod.

24 Op de eerste dag van de
week echter gingen zĳ zeer

vroeg naar het graf en droegen de
specerĳen die zĳ hadden bereid.m

2 Maar zĳ vonden de steen weg-
gerold van het herinneringsgraf,n

3 en toen zĳ naar binnen gin-
gen, vonden zĳ het lichaam van
de Heer Jezus niet.o 4 Terwĳl zĳ
daarover in verlegenheid verkeer-
den, zie! daar stonden twee man-
nen in blinkende kleding bĳ hen.p

5 Toen de [vrouwen] door vrees
werden aangegrepen en hun ge-
zicht naar de grond gekeerd hiel-
den, zeiden de [mannen] tot hen:
„Waarom zoekt GIJ de Levende
onder de doden? 6 [[Hĳ is niet
hier, maar is opgewekt.q]] Herin-
nert U, hoe hĳ tot U heeft ge-
sproken terwĳl hĳ nog in Galil _ea
was,r 7 en zei dat de Zoon des
mensen in de handen van zondige
mensen overgeleverd moest wor-
den en aan een paal moest wor-
den gehangen en nochtans op de
derde dag zou opstaan.”s 8 Zĳ
herinnerden zich nu zĳn woor-
dent 9 enkeerdenvan het herin-
neringsgraf terug en berichtten al
deze dingen aan de elf en aan al
de overigen.u 10 Het waren Ma-
r _ia Magdal _ena en Joh _annav en Ma-

r _ia, de [moeder] van Jak _obus. Ook
de overigen der vrouwena die met
hen waren, vertelden deze dingen
aan de apostelen. 11 Maar deze
woorden schenen hun onzin, en zĳ
wilden de [vrouwen] niet geloven.b

12 [[Doch P _etrus stond op en
liep snel naar het herinnerings-
graf, en toen hĳ zich voorover-
bukte, zag hĳ alleen de windsels.
Daarom ging hĳ heen, verwon-
derd bĳ zichzelf over hetgeen er
gebeurd was.]]

13 Maar zie! juist op die dag wa-
ren er twee van hen op weg naar
een dorp, _Emma

¨
us genaamd, dat

ongeveer elf kilometer van Jer _u-
zalem verwĳderd lag, 14 en zĳ
praatten met elkaar over al deze
dingenc die waren voorgevallen.

15 Terwĳl zĳ nu zo aan het pra-
ten waren en van gedachten wis-
selden, kwam Jezus zelf op hen
toed en ging met hen meelopen;
16 maar hun ogen werden ervan
weerhouden hem te herkennen.e

17 Hĳ zei tot hen: „Wat zĳn dit
voor zaken die GIJ onder het
voortlopen zo druk met elkaar be-
spreekt?” En met een droevig ge-
zicht bleven zĳ staan. 18 Toen
gaf de

´
e

´
en, Kl _eopas genaamd,

hem ten antwoord: „Woont gĳ als
vreemdeling op uzelf in Jer _uzalem
enweet daarom niet welke dingen
daar in deze dagen zĳn gebeurd?”
19 En hĳ zei tot hen: „Welke din-
gen?” Zĳ zeiden tot hem: „De
dingen aangaande Jezus de Na-
zarener,f die een profeet werdg

krachtig in werk en woord voor
God en het gehele volk; 20 en
hoe onze overpriesters en regeer-
ders hem tot het doodvonnis heb-
ben overgeleverd en hem aan een
paal hebben gehangen.h 21 Wĳ
hoopten echter dat deze [man] de-
gene was die _Isra

¨
el zou bevrĳ-

den;i ja, en behalve al deze din-
gen is het nu de derde dag sinds
deze dingen zĳn gebeurd. 22 Bo-
vendien hebben ook zekere vrou-
wenj uit ons midden ons verbaasd
doen staan, want zĳ waren in de
vroegte naar het herinnerings-
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graf geweest, 23 maar vonden
zĳn lichaam niet, en zĳ kwamen
zeggen dat zĳ ook een bovenna-
tuurlĳk gezicht van engelen had-
den gehad, die zeiden dat hĳ leeft.
24 Voorts gingen sommigen van
hen die bĳ ons zĳn, naar het herin-
neringsgraf;a en zĳ vonden het zo,
precies zoals de vrouwen hadden
gezegd, maar hem zagen zĳ niet.”

25 Toen zei hĳ tot hen: „O on-
verstandigen, die traag van hart
zĳt om alle dingen te geloven die
de profeten hebben gesproken!b

26 Moest de Christus deze din-
gen niet lĳdenc en in zĳn heer-
lĳkheid binnengaan?”d 27 En
beginnend bĳ M _ozese en al de
Profetenf legde hĳ hun uit wat in
al de Schriften op hem betrek-
king had.

28 Ten slotte naderden zĳ het
dorp waarheen zĳ op weg waren,
en hĳ deed alsof hĳ verder zou
gaan. 29 Maar zĳ drongen bĳ
hem aan en zeiden: „Blĳf bĳ ons,
want het loopt tegen de avond en
de dag heeft zich reeds [ten einde]
geneigd.” Toen ging hĳ naar bin-
nen om bĳ hen te blĳven. 30 En
terwĳl hĳ met hen aan de maal-
tĳd aanlag, nam hĳ het brood,
sprak er de zegen over uit, brak
het en reikte het hun vervolgens
toe.g 31 Toen werden hun ogen
volledig geopend en zĳ herkenden
hem; en hĳ verdween uit hun ge-
zicht.h 32 En zĳ zeiden tot el-
kaar: „Brandde ons hart niet toen
hĳ onderweg tot ons sprak, toen
hĳ de Schriften volledig voor ons
opende?” 33 En in datzelfde uur
stonden zĳ op en keerden naar Je-
r _uzalem terug, en zĳ vonden de elf
en hen die bĳ hen waren, verga-
derd, 34 die zeiden: „De Heer is
werkelĳk opgewekt en hĳ is aan
S _imon verschenen!”i 35 Nu ver-
haalden zĳzelf wat er onderweg
[gebeurd was] en hoe hĳ door hen
herkend was aan het breken van
het brood.j

36 Terwĳl zĳ over deze dingen
spraken, stond hĳzelf in hun mid-
den [[en zei tot hen: „Vrede zĳ U.”]]

37 Omdat zĳ echter schrokken
en vrees hun had aangegrepen,a

meenden zĳ een geest te aan-
schouwen. 38 Daarom zei hĳ
tot hen: „Waarom zĳt GIJ veront-
rust en waarom komt er twĳ-
fel op in UW hart? 39 Ziet mĳn
handen en mĳnvoeten, dat ik het
zelf ben; betastb mĳ en ziet, want
een geest heeft geen vlees en
beenderen,c zoals GIJ aanschouwt
dat ik heb.” 40 [[En toen hĳ dit
zei, toonde hĳ hun zĳn handen
en zĳn voeten.]] 41 Maar toen
zĳ het uit louter vreugde nog
niet geloofdend en zich verwon-
derden, zei hĳ tot hen: „Hebt GIJ

hier iets te eten?”e 42 En zĳ
reikten hem een stuk gerooster-
de vis aan;f 43 en hĳ nam het
en at hetg voor hun ogen op.

44 Nu zei hĳ tot hen: „Dit zĳn
mĳn woorden die ik tot U sprak
toen ik nog bĳ U was,h dat alle
dingen die in de wet van M _ozes
en in de Profeteni en de Psalmenj

over mĳ geschreven staan, ver-
vuld moesten worden.” 45 Toen
opende hĳ hun verstand volle-
dig zodat zĳ de betekenis van
de Schriften begrepen,k 46 en
hĳ zei tot hen: „Aldus staat er
geschreven dat de Christus zou
lĳden en op de derde dag uit de
doden zou opstaan,l 47 en op
basis van zĳn naam zou er in
alle nati

¨
en berouw tot vergeving

van zondenm gepredikt wordenn

— te beginnen vanuit Jer _uzalemo

48 moet GIJ getuigenp van deze
dingen zĳn. 49 En ziet! ik zend
over U uit wat door mĳn Vader
beloofd is. GIJ moet echter in de
stad blĳven totdat GIJ met kracht
van boven wordt bekleed.”q

50 Maar hĳ leidde hen naar
buiten tot bĳ Beth _ani

¨
e, en hĳ

hief zĳn handen op en zegende
hen.r 51 Terwĳl hĳ hen zegen-
de, werd hĳ van hen gescheiden
en werd ten hemel omhoogge-
voerd.s 52 En zĳ brachten hem
hulde en keerden met grote vreug-
de naar Jer _uzalem terug.t 53 En
zĳ waren voortdurend in de tem-
pel en zegenden God.u
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1 In [het] begina was het Woord,b

en het Woord was bĳ God,c en
het Woord was een god.d 2 De-
ze was in [het] begine bĳ God.f

3 Alle dingen zĳn door bemidde-
ling van hem ontstaan,g en zon-
der hem is zelfs niet

´
e

´
en ding ont-

staan.

Wat is ontstaan 4 door bemid-
deling van hem, was leven,h en het
leven was het lichti der mensen.
5 En het licht schĳnt in de duis-
ternis,j maar de duisternis heeft
het niet overweldigd.

6 Er stond een mens op die als
een vertegenwoordiger van God
werd uitgezonden;k zĳn naam was
Joh _annes.l 7 Deze kwam tot een
getuigenis,m ten einde getuigenis
af te leggen omtrent het licht,n op-
dat alle soorten van mensen door
bemiddeling van hem tot geloof
zouden komen.o 8 Niet hĳ was
dat licht,p maar hĳ moest getui-
genis afleggenq omtrent dat licht.

9 Het ware licht,r dat alle soor-
tenvan mensens licht geeft,t stond
op het punt in de wereld te ko-
men. 10 Hĳ was in de wereld,u

en de wereld is door bemidde-
ling van hem ontstaan,v maar de
wereld kende hem niet. 11 Hĳ
kwamtot zĳn eigen huis, maar de
zĳnen namen hem niet tot zich.w

12 Doch aan allen die hem wel
ontvingen,x heeft hĳ de macht
gegeven Gods kindereny te wor-
den, omdat zĳ geloof oefenden in
zĳn naam;z 13 en zĳ zĳn niet
uit bloed noch uit een vleselĳke
wil of uit de wil van een man ge-
boren, maar uit God.a

14 Het Woord nu is vlees ge-
wordenb en heeft onder ons ver-
blĳf gehouden, en wĳ hebben zĳn
heerlĳkheid gezien, een heerlĳk-
heid zoals die van een eniggebo-
ren zoonc van een vader; en hĳ
was vol onverdiende goedheid en
waarheid.d 15 (Joh _annes heeft
getuigenis over hem afgelegd, ja,

hĳ heeft werkelĳk uitgeroepen
— dezewas het die [het] zei — en
gezegd: „Degene die na mĳ komt,
is mĳ voorafgegaan, want hĳ be-
stond v

´
o

´
or mĳ.”a) 16 Want wĳ

allen hebben uit zĳn volheidb ont-
vangen, zelfs onverdiende goed-
heid op onverdiende goedheid.c

17 Want de Wet werd door be-
middeling van M _ozes gegeven,d

de onverdiende goedheide en de
waarheidf zĳn door bemiddeling
van Jezus Christus gekomen.
18 Geen mens heeft ooit God ge-
zien;g de eniggeboren god,h die in
de boezem[positie]i bĳ de Vader
is, die heeft hem verklaard.j

19 Dit dan is het getuigenis
van Joh _annes, toen de joden pries-
ters en levieten uit Jer _uzalem
naar hem toe zonden om hem te
vragen: „Wie zĳt gĳ?”k 20 En
hĳ beleed en ontkende het niet,
maar beleed: „Ik ben de Christus
niet.”l 21 En zĳ vroegen hem:
„Wat dan? Zĳt gĳ El _ia?”m En hĳ
zei: „Ik ben het niet.” „Zĳt gĳ
De Profeet?”n En hĳ antwoord-
de: „Neen!” 22 Daarom zeiden
zĳ tot hem: „Wie zĳt gĳ?, op-
dat wĳ een antwoord kunnen ge-
ven aan hen die ons hebben ge-
zonden.Wat zegt gĳ over uzelf?”o

23 Hĳ zei: „Ik ben een stem van
iemand die in de wildernis roept:
’Maakt deweg van Jehovah recht’,
zoals de profeet Jes _aja heeft ge-
zegd.”p 24 De uitgezondenen nu
waren uit de Farizee

¨
en. 25 Zĳ

dan vroegen hem en zeiden tot
hem: „Waarom dooptq gĳ dan, als
gĳzelf niet de Christus of El _ia
of De Profeet zĳt?” 26 Joh _an-
nes antwoordde hun en zei: „Ik
doop in water. In UW middenr

staat iemand die GIJ niet kent,s
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27 degene die na mĳ komt, maar
wiens sandaalriem ik niet waardig
ben los te maken.”a 28 Deze din-
gen gebeurden in Beth _ani

¨
e aan de

overkant van de Jord _a _an, waar Jo-
h _annes aan het dopen was.b

29 De volgende dag zag hĳ Je-
zus naar zich toe komen, en hĳ
zei: „Zie, het Lamc Gods dat de
zonde der wereldd wegneemt!e

30 Deze is het van wie ik zei: Na
mĳ komt een man die mĳ vooraf-
gegaan is, want hĳ bestond v

´
o

´
or

mĳ.f 31 Ook ik kende hem niet,
maar de reden waarom ik in wa-
ter kwam dopen, was dat hĳ aan
_Isra

¨
el openbaar gemaakt zou wor-

den.”g 32 Joh _annes legde even-
eens getuigenis af door te zeggen:
„Ik zag de geest gelĳk een duif uit
de hemel neerdalen, en hĳ bleef
op hem.h 33 Ook ik kende hem
niet, maar Degene die mĳ heeft
gezondeni om in water te dopen,
die heeft tot mĳ gezegd: ’Degene
op wie gĳ de geest ziet neerdalen
en blĳven, die is het die in hei-
lige geest doopt.’j 34 En ik heb
[het] gezien, en ik heb getuigenis
afgelegd dat deze de Zoonvan God
is.”k

35 De volgende dag stond Jo-
h _annes [daar] weer, met twee
van zĳn discipelen, 36 en toen
hĳ Jezus zag lopen, zei hĳ: „Ziet,
het Laml Gods!” 37 En de twee
discipelen hoorden hem spreken,
en zĳ volgden Jezus. 38 Jezus
dan keerde zich om, en toen hĳ
zag dat zĳ hem volgden, zei hĳ
tot hen: „Wat zoekt GIJ?” Zĳ zei-
den tot hem: „Rabbi (hetgeen
vertaald betekent: Leraar), waar
houdt gĳ verblĳf?” 39 Hĳ zei
tot hen: „Komt, dan zult GIJ het
zien.”m Daarop gingen zĳ mee
en zagen waar hĳ verblĳf hield,
en zĳ bleven die dag bĳ hem;
het was ongeveer het tiende uur.
40 E

´
en van de twee die hadden

gehoord wat Joh _annes had ge-
zegd en [Jezus] waren gevolgd,
was Andr _eas,n de broer van S _i-
mon P _etrus. 41 Deze vond eerst
zĳn eigen broer, S _imon, en zei tot
hem: „Wĳ hebben de Mess _iaso ge-

vonden” (hetgeen vertaald bete-
kent: Christusa). 42 Hĳ bracht
hem bĳ Jezus. Jezus keekb hem
aan en zei: „Gĳ zĳt S _imon,c de
zoon van Joh _annes;d gĳ zult C _e-
fas (dat vertaald wordt met P _e-
truse) worden genoemd.”

43 De volgende dag wilde hĳ
naar Galil _ea vertrekken. En Je-
zus vond Fil _ippusf en zei tot hem:
„Wees mĳn volgeling.”g 44 Fi-
l _ippus nu was uit Beths _a

¨
ıda,h uit

de stad van Andr _eas en P _etrus.
45 Fil _ippus vond Nath _ana

¨
eli en

zei tot hem: „Wĳ hebben dege-
ne gevonden over wie M _ozes, in
de Wet,j en de Profetenk hebben
geschreven, Jezus, de zoon van
J _ozef,l uit N _azareth.” 46 Maar
Nath _ana

¨
el zei tot hem: „Kan uit

N _azareth iets goeds komen?”m

Fil _ippus zei tot hem: „Kom dan
kĳken.” 47 Jezus zag Nath _ana-
el naar zich toe komen en zei over
hem: „Zie, stellig een Isra

¨
eliet, in

wie geen bedrog is.”n 48 Nath _a-
na

¨
el zei tot hem: „Hoe komt het

dat gĳ mĳ kent?” Jezus gaf hem
ten antwoord: „Voordat Fil _ippus
u riep, terwĳl gĳ onder de vĳgen-
boom waart, zag ik u.” 49 Na-
th _ana

¨
el antwoordde hem: „Rabbi,

gĳ zĳt de Zoon van God,o gĳ zĳt
Koningp van _Isra

¨
el.” 50 Jezus

gaf hem ten antwoord: „Omdat ik
tot u zei dat ik u onder de vĳ-
genboom zag, gelooft gĳ? Gĳ zult
grotere dingen zien dan deze.”
51 Verder zei hĳ tot hem: „Voor-
waar, voorwaar, ik zeg ulieden:
GIJ zult de hemel geopend zien
en de engelenq Gods zien opstĳ-
gen en neerdalen tot de Zoon des
mensen.”r

2 Op de derde dag nu vond er
te K _anas in Galil _ea een brui-

loftsfeest plaats, en de moedert

van Jezus was daar. 2 Jezus en
zĳn discipelen waren eveneens
tot het bruiloftsfeest uitgeno-
digd.

3 Toen de wĳn opraakte, zei de
moederu van Jezus tot hem: „Zĳ
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hebben geen wĳn.” 4 Maar Je-
zus zei tot haar: „Vrouw,a wat heb
ik met u te maken? Mĳnuur is nog
niet gekomen.”b 5 Zĳn moeder
zei tot hen die bedienden: „Wat
hĳ U ook zegt, doet dat.”c 6 Nu
stonden daar zes stenen water-
kruiken, zoals volgens de reini-
gingsvoorschriftend van de joden
werd vereist, die elk twee of drie
vloeistofmaten konden bevatten.
7 Jezus zei tot hen: „Vult de wa-
terkruiken met water.” En zĳ vul-
den ze tot aan de rand. 8 En hĳ
zei tot hen: „Schept er nu wat uit
en brengt het naar de feestleider.”
Zĳ dan brachten het. 9 Toen nu
de feestleider het water dat inwĳn
was veranderd,e proefde, maar
niet wist waar het vandaan kwam,
ofschoon de bedienden die het wa-
ter hadden geschept, het wel wis-
ten, riep de feestleider de bruide-
gom 10 en zei tot hem: „Ieder
ander mens zet eerst de voor-
treffelĳke wĳn voor,f en wanneer
men dronken is, de mindere. Gĳ
hebt de voortreffelĳke wĳn tot
nu bewaard.” 11 Dit verrichtte
Jezus te K _ana in Galil _ea als [het]
begin van zĳn tekenen, en hĳ
maakte zĳn heerlĳkheidg open-
baar; en zĳn discipelen stelden
geloof in hem.

12 Hierna daalde hĳ met zĳn
moeder en broersh en zĳn discipe-
len af naar Kap _erna

¨
um,i maar zĳ

bleven daar niet vele dagen.

13 Nu was het Paschaj der jo-
den nabĳ, en Jezus ging op naar
Jer _uzalem.k 14 En in de tempel
trof hĳ de verkopers van runde-
ren en schapen en duivenl aan
en de geldhandelaars die daar op
hun plaats zaten. 15 En nadat
hĳ een zweep van touwen had
gemaakt, dreef hĳ hen allen de
tempel uit, met de schapen en
runderen, en hĳ stortte de geld-
stukken van de geldwisselaars
uit en keerde hun tafels om.m

16 En tot de duivenverkopers zei
hĳ: „Neemt deze dingen hier van-
daan! Maakt het huisn van mĳn
Vader niet langer tot een huis van

koopwaar!”a 17 Zĳn discipelen
herinnerden zich dat er geschre-
ven staat: „De ĳver voor uw huis
zal mĳ verteren.”b

18 De joden dan gaven hem ten
antwoord: „Wat voor tekenc kunt
gĳ ons laten zien, aangezien gĳ
deze dingen doet?” 19 Jezus gaf
hun ten antwoord: „Breekt deze
tempel afd en in drie dagen zal ik
hem oprichten.” 20 Daarop zei-
den de joden: „Deze tempel werd
in zesenveertig jaar gebouwd, en
zult gĳ hem in drie dagen op-
richten?” 21 Hĳ sprak echter
over de tempele van zĳn lichaam.
22 Toen hĳ evenwel uit de doden
was opgewekt, herinnerden zĳn
discipelen zichf dat hĳ dit meer-
malen had gezegd, en zĳ geloofden
de Schrift en het woord dat Jezus
had gesproken.

23 Toen hĳ echter in Jer _uzalem
op het feest van het Pascha was,g

stelden vele mensen geloof in zĳn
naam,h daar zĳ de tekenen zagen
die hĳ verrichtte.i 24 Maar Je-
zus zelf vertrouwde zich niet aan
hen toe,j omdat hĳ hen allen ken-
de 25 en omdat het voor hem
niet nodig was dat iemand ge-
tuigenis omtrent de mens afleg-
de, want hĳ wist zelf wat er in de
mens was.k

3 Nu was er onder de Farizee
¨
en

een mens wiens naam Niko-
d _emusl was, een regeerder der jo-
den. 2 Deze kwam in de nachtm

bĳ hem en zei tot hem: „Rab-
bi,n wĳ weten dat gĳ van God zĳt
gekomeno als leraar,p want nie-
mand kan die tekenenq verrich-
ten welke gĳ verricht, indien God
niet met hem is.”r 3 Jezus gaf
hem ten antwoord:s „Voorwaar,
voorwaar, ik zeg u: Indien iemand
niet wedergeborent wordt, kan hĳ
het koninkrĳk Gods niet zien.”u

4 Nikod _emus zei tot hem: „Hoe
kan een mens geboren worden
als hĳ oud is? Kan hĳ soms voor
een tweede maal in de schoot
van zĳn moeder gaan en geboren
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worden?” 5 Jezus antwoordde:
„Voorwaar, voorwaar, ik zeg u:
Indien iemand niet uit watera en
geestb wordt geboren, kan hĳ het
koninkrĳk Gods niet binnengaan.
6 Wat uit het vlees is geboren,
is vlees, en wat uit de geest is
geboren, is geest.c 7 Verwonder
u niet omdat ik tot u zei: Gĳlie-
den moet wedergeborend worden.
8 De winde blaast waarheen hĳ
wil, en gĳ hoort het geluid ervan,
maar gĳ weet niet waar hĳ van-
daan komt en waar hĳ heen gaat.
Zo is een ieder die uit de geest is
geboren.”f

9 Nikod _emus gaf hem ten ant-
woord: „Hoe kunnen deze dingen
geschieden?” 10 Jezus gaf hem
ten antwoord: „Zĳt gĳ een leraar
van _Isra

¨
el en weet toch deze din-

gen niet?g 11 Voorwaar, voor-
waar, ik zeg u: Wĳ spreken over
wat wĳ weten en wĳ leggen ge-
tuigenis afh van wat wĳ hebben
gezien, maar gĳlieden neemt het
getuigenis dat wĳ geven niet aan.i

12 Indien ik ulieden aardse din-
gen heb gezegd en GIJ nochtans
niet gelooft, hoe zult GIJ dan gelo-
ven indien ik U hemelse dingen
vertel?j 13 Bovendien is geen
mens tot in de hemel opgeste-
gen,k dan hĳ die uit de hemel is
neergedaald,l de Zoon des men-
sen.m 14 En zoals M _ozes in de
wildernis de slang heeft omhoog-
geheven,n zomoet ook deZoon des
mensen omhooggeheven worden,o

15 opdat een ieder die in hem ge-
looft, eeuwig leven zal hebben.p

16 Want God heeft de wereld
zozeer liefgehadq dat hĳ zĳn enig-
geboren Zoon heeft gegeven,r op-
dat een ieder die geloofs oefent
in hem, niet vernietigd zou wor-
den,t maar eeuwig leven zou heb-
ben.u 17 Want God heeft zĳn
Zoon niet naar de wereld uitge-
zonden opdat hĳ de wereld zou
oordelen,v maar opdat de wereld
door bemiddeling van hem ge-
red zou worden.w 18 Hĳ die ge-
loof oefent in hem, zal niet geoor-
deeld worden.x Hĳ die geen geloof
oefent, is reeds geoordeeld, omdat

hĳ geen geloof heeft geoefend in
de naam van de eniggeboren Zoon
van God.a 19 Dit nu is de basis
voor het oordeel, dat het lichtb

in de wereld is gekomen,c maar
de mensen hebben de duisternis
meer liefgehad dan het licht,d om-
dat hun werken goddeloos waren.
20 Want hĳ die verachtelĳke din-
gen beoefent,e haat het licht en
komt niet tot het licht, opdat zĳn
werken niet worden terechtgewe-
zen.f 21 Maar hĳ die doet wat
waar is, komt tot het licht,g opdat
zĳn werken openbaar gemaakt
worden als [werken] die in over-
eenstemming met God zĳn ge-
daan.”

22 Na deze dingen gingen Je-
zus en zĳn discipelen het land van
Jud _ea in, en daar bracht hĳ enige
tĳd met hen door en doopte er.h

23 Maar Joh _annesi doopte ook, in
_Enon bĳ S _alim, omdat daar een
grote hoeveelheid waterj was, en
er bleven mensen komen, die wer-
den gedoopt;k 24 Joh _annes was
namelĳk nog niet in de gevange-
nis geworpen.l

25 Daarom rees er van de zĳde
van de discipelen van Joh _annes
een twistgesprek met een jood
over de reiniging.m 26 Zĳ dan
kwamen bĳ Joh _annes en zeiden
tot hem: „Rabbi, de man die met
u was aan de overkant van de
Jord _a _an, van wie gĳ getuigenis
hebt afgelegd,n zie, die is aan het
dopen en allen gaan naar h

´
em

toe.”o 27 Joh _annes gaf ten ant-
woord: „Een mens kan geen en-
kel ding ontvangen, tenzĳ het
hem vanuit de hemel gegeven
is.p 28 GIJZELF getuigt van mĳ
dat ik heb gezegd: Ik ben de
Christus niet,q maar ik ben voor
hem uit gezonden.r 29 Hĳ die
de bruid heeft, is de bruidegom.s

De vriend van de bruidegom ech-
ter, die erbĳ staat en hem hoort,
heeft grote vreugde om de stem
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van de bruidegom. Daarom is deze
vreugde van mĳ volkomen gewor-
den.a 30 Hĳ moet blĳven toene-
men, maar ik moet blĳven afne-
men.”

31 Hĳ die van boven komt, is bo-
ven alle anderen.b Hĳ die uit de
aarde is, is uit de aarde en spreekt
over dingen van de aarde.c Hĳ die
uit de hemel komt, is boven alle
anderen.d 32 Wat hĳ gezien en
gehoord heeft, daarvan legt hĳ ge-
tuigenis af,e maar niemand aan-
vaardt zĳn getuigenis.f 33 Wie
zĳn getuigenis heeft aanvaard,
heeft er zĳn zegel op gedrukt
dat Godwaarachtig is.g 34 Want
degene die door God is uitge-
zonden, spreekt de woorden van
God,h want hĳ geeft de geest niet
met mate.i 35 De Vader heeft de
Zoon liefj en heeft alle dingen in
zĳn hand gegeven.k 36 Hĳ die
geloofl oefent in de Zoon, heeft
eeuwig leven;m hĳ die de Zoon on-
gehoorzaam is, zal het leven niet
zien,n maar de gramschap Gods
blĳft op hem.o

4 Toen nu de Heer te weten
kwam dat de Farizee

¨
en had-

den gehoord dat Jezus meer disci-
pelen maakte en dooptep dan Jo-
h _annes — 2 hoewel Jezus zelf
in feite niet doopte, maar zĳn dis-
cipelen — 3 verliet hĳ Jud _ea en
vertrok weer naar Galil _ea. 4 Hĳ
moest echter door Sam _aria gaan.q

5 Zo kwam hĳ bĳ een stad van
Sam _aria, S _ichar geheten, dicht bĳ
het veld dat J _akob aan zĳn zoon
J _ozef had gegeven.r 6 De bron
van J _akobs bevond zich daar ook.
Vermoeid van de reis zat Jezus nu,
zoals hĳ was, bĳ de bron. Het was
ongeveer het zesde uur.

7 Er kwam een vrouw uit Sa-
m _aria om water te putten. Jezus
zei tot haar: „Geef mĳ te drinken.”
8 (Zĳn discipelen waren namelĳk
de stad ingegaan om levensmid-
delen te kopen.) 9 Daarop zei
de Samaritaanse vrouw tot hem:
„Hoe kunt gĳ, ofschoon gĳ een
jood zĳt, te drinken vragen aan
mĳ, terwĳl ik een Samaritaan-

se vrouw ben?” (Joden onderhou-
den namelĳk geen betrekkingen
met Samaritanen.a) 10 Jezus gaf
haar ten antwoord: „Indien gĳ de
vrĳe gaveb Gods hadt gekend en
wist wiec het is die tot u zegt:
’Geef mĳ te drinken’, zoudt gĳ
hem hebben gevraagd, en hĳ zou
u levend water hebben gegeven.”d

11 Zĳ zei tot hem: „Heer, gĳ hebt
niet eens een emmer om water te
putten, en de put is diep. Waar
haalt gĳ dat levende water dan
vandaan? 12 Gĳ zĳt toch niet
grotere dan onze voorvader J _akob,
die ons de put heeft gegeven en
er zelf met zĳn zonen en zĳn vee
uit heeft gedronken?” 13 Jezus
gaf haar ten antwoord: „Iedereen
die van dit water drinkt, zal weer
dorst krĳgen. 14 Al wie van het
water drinkt dat ik hem zal geven,
zal nimmermeer dorst krĳgen,f

maar het water dat ik hem zal ge-
ven, zal in hem een bron van wa-
terg worden dat opborrelt om eeu-
wig levenh te schenken.” 15 De
vrouw zei tot hem: „Heer, geef mĳ
dat water, zodat ik geen dorst zal
hebben en ook niet meer hierheen
hoef te komen om water te put-
ten.”

16 Hĳ zei tot haar: „Ga, roep uw
man en kom hierheen.” 17 De
vrouw gaf ten antwoord: „Ik heb
geen man.” Jezus zei tot haar: „Gĳ
hebt terecht gezegd: ’Een man
heb ik niet.’ 18 Want gĳ hebt
vĳf mannen gehad, en de [man]
die gĳ nu hebt, is uw man niet.
Het is waar wat gĳ hebt gezegd.”
19 De vrouw zei tot hem: „Heer,
ik bemerk dat gĳ een profeet zĳt.i

20 Onze voorvaders hebben op
deze berg aanbeden,j maar gĳ-
lieden zegt dat in Jer _uzalem de
plaats is waar men moet aanbid-
den.”k 21 Jezus zei tot haar: „Ge-
loof mĳ, vrouw: Het uur komt
waarin gĳlieden de Vader noch op
deze berg noch in Jer _uzaleml zult
aanbidden.m 22 Gĳlieden aan-
bidt wat GIJ niet kent;n wĳ aan-
bidden wat wĳ kennen, want red-
ding is uit de joden.o 23 Maar
het uur komt, en is nu, waarin
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de ware aanbidders deVader met
geesta en waarheidb zullen aan-
bidden, ja, want de Vader zoekt
zulke mensen om hem te aanbid-
den.c 24 God is een Geest,d en
wie hemaanbidden, moeten [hem]
met geest en waarheid aanbid-
den.”e 25 De vrouw zei tot hem:
„Ik weet dat de Mess _iasf komt, die
Christusg wordt genoemd. Wan-
neer die gekomen is, zal hĳ ons
alle dingen openlĳk bekendma-
ken.” 26 Jezus zei tot haar: „Ik
ben het, die met u spreek.”h

27 Op dit ogenblik nu kwamen
zĳn discipelen terug, en zĳ gin-
gen zich verwonderen omdat hĳ
met een vrouw sprak. Natuur-
lĳk zei niemand: „Wat zoekt gĳ?”,
of: „Waarom praat gĳ met haar?”
28 De vrouw dan liet haar water-
kruik staan en ging de stad in
en zei tot de mensen: 29 „Komt
mee [en] ziet een mens die mĳ
alle dingen heeft verteld die ik ge-
daan heb. Zou dit niet misschien
de Christus zĳn?”i 30 Zĳ gingen
de stad uit en begaven zich naar
hem toe.

31 Ondertussen drongen de dis-
cipelen bĳ hem aan en zeiden:
„Rabbi,j eet.” 32 Maar hĳ zei tot
hen: „Ik heb voedsel te eten dat GIJ

niet kent.” 33 Daarom zeiden de
discipelen toen tot elkaar: „Heeft
iemand hem soms iets te eten ge-
bracht?” 34 Jezus zei tot hen:
„Mĳn voedselk is, dat ik de will

doe van hem die mĳ heeft ge-
zonden en zĳn werk voleindig.m

35 Zegt GIJ niet dat het nog vier
maanden zĳn voordat de oogst
komt? Ziet! Ik zeg U: Slaat UW

ogen op en ziet de velden, dat ze
wit zĳn om geoogst te worden.n

Reeds 36 ontvangt de oogster
loon en verzamelt vrucht voor het
eeuwige leven,o zodat de zaaierp

en de oogster zich samen kunnen
verheugen.q 37 In dit opzicht is
het gezegde werkelĳk waar: E

´
en

is de zaaier en een ander de oog-
ster. 38 Ik heb U uitgezonden
om te oogsten wat U geen arbeid
heeft gekost. Anderen hebben

gearbeida en GIJ hebt de voorde-
len van hun arbeid geplukt.”

39 Velen der Samaritanen nu
uit die stad stelden geloofb in
hem wegens het woord van de
vrouw, die getuigde: „Hĳ heeft
mĳ alle dingen verteld die ik ge-
daan heb.”c 40 Toen daarom de
Samaritanen bĳ hem kwamen,
vroegen zĳ hem voorts bĳ hen te
blĳven; en hĳ bleef daar twee da-
gen.d 41 Dientengevolge geloof-
den er nog velen meer op grond
van datgene wat hĳ zei,e 42 en
zĳ zeiden toen tot de vrouw: „Wĳ
geloven niet langer om wat gĳ ge-
zegd hebt, want wĳ hebben het
zelf gehoordf enwĳ weten dat deze
man stellig de redderg der wereld
is.”

43 Na de twee dagen vertrok
hĳ vandaar naar Galil _ea.h 44 Je-
zus zelf legde er echter getuigenis
van af dat een profeet in zĳn eigen
land geen eer geniet.i 45 Toen
hĳ daarom in Galil _ea aankwam,
ontvingen de Galilee

¨
ers hem, om-

dat zĳ alle dingen hadden gezien
die hĳ in Jer _uzalem op het feest
had gedaan,j want zĳ waren ook
naar het feest gegaan.k

46 Zo kwam hĳ weer te K _anal

in Galil _ea, waar hĳ het water in
wĳn had veranderd.m Nu was er
een zekere dienaar van de koning,
wiens zoon in Kap _erna

¨
umn ziek

was. 47 Toen deze man hoorde
dat Jezus uit Jud _ea naar Galil _ea
was gekomen, ging hĳ naar hem
toe en vroeg hem vervolgens te
komen en zĳn zoon gezond te ma-
ken, want deze lag op sterven.
48 Maar Jezus zei tot hem: „In-
dien gĳlieden geen tekeneno en
wonderenp ziet, zult GIJ geenszins
geloven.” 49 De dienaar van de
koning zei tot hem: „Heer, daal af
voordat mĳn jonge kind sterft.”
50 Jezus zei tot hem: „Ga heen;q

uw zoon leeft.”r De mens geloofde
het woord dat Jezus tot hem sprak
en ging heen. 51 Maar terwĳl
hĳ afdaalde, kwamen zĳn slaven
hem reeds tegemoet om te zeggen
dat zĳn jongen leefde.s 52 Daar-
om informeerde hĳ nu bĳ hen
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naar het uur waarop zĳn beter-
schap was ingetreden. Zĳ dan zei-
den tot hem: „Gisteren op het ze-
vende uur is de koortsa van hem
geweken.” 53 Derhalve wist de
vader dat het op hetzelfde uurb

was waarop Jezus tot hem had
gezegd: „Uwzoon leeft.” En hĳ en
zĳn gehele huisgezin geloofden.c

54 Dit nu was het tweede tekend

dat Jezus verrichtte, toen hĳ uit
Jud _ea naar Galil _eawas gekomen.

5 Na deze dingen was er een
feeste van de joden, en Jezus

ging op naar Jer _uzalem. 2 Nu
is er in Jer _uzalem bĳ de schaaps-
poortf een waterbekken, in het
Hebreeuws Bethz _atha geheten,
met vĳf zuilengangen. 3 In de-
ze [gangen] lag een menigte zie-
ken, blinden, kreupelen enmensen
met verdorde ledematen. 4 ——
5 Er was echter een zeker mens
die al achtendertig jaar ziek was.
6 Toen Jezus deze zag liggen, en
omdat hĳ wist dat hĳ reeds lan-
ge tĳd [ziek] was,g zei hĳ tot hem:
„Wilt gĳ gezond worden?”h 7 De
zieke antwoordde hem: „Heer, ik
heb niemand die mĳ, wanneer
het water in beroering komt, in
het bekken brengt, maar terwĳl
ik eraan kom, daalt een ander
v

´
o

´
or mĳ erin af.” 8 Jezus zei

tot hem: „Sta op, neem uw draag-
bed op en loop.”i 9 En onmid-
dellĳk werd de mens gezond, en
hĳ nam zĳn draagbed op en ging
lopen.

Nu was het sabbatj op die dag.
10 Daarom zeiden de joden toen
tot de genezene: „Het is sabbat,
en het is u niet geoorloofdk het
draagbed te dragen.” 11 Maar
hĳ antwoordde hun: „Degene die
mĳ gezond heeft gemaakt, die
heeft tot mĳ gezegd: ’Neem uw
draagbed op en loop.’” 12 Zĳ
vroegen hem: „Wie is de mens die
tot u heeft gezegd: ’Neem het op
en loop’?” 13 De man die gezond
was gemaakt, wist echter niet wie
hĳ was, want Jezus had zich ver-
wĳderd, omdat er een schare op
die plaats was.

14 Na deze dingen trof Jezus
hem in de tempel aan en zei tot
hem: „Zie, gĳ zĳt gezond gewor-
den. Zondig niet meer, opdat u
niets ergers overkomt.” 15 De
mens ging heen en vertelde aan de
joden dat het Jezus was die hem
gezond had gemaakt. 16 Om die
reden nu gingen de joden Jezus
vervolgen,a omdat hĳ deze dingen
op sabbat deed. 17 Maar hĳ ant-
woordde hun: „Mĳn Vader is tot
nu toe blĳven werken, en ik blĳf
werken.”b 18 Om die reden dan
waren de joden er nog meer op uit
hem te doden,c omdat hĳ niet al-
leen de sabbat schond, maar ook
God zĳn eigen Vader noemde,d

waardoor hĳ zichzelf aan God
gelĳk maakte.e

19 Daarom gaf Jezus hun ver-
der ten antwoord: „Voorwaar,
voorwaar, ik zeg U: De Zoon kan
niets uit zichzelf doen, maar al-
leen datgene wat hĳ de Vader
ziet doen.f Want al wat Die doet,
dat doet ook de Zoon evenzo.
20 Want de Vader heeft gene-
genheid voor de Zoong en laat
hem alle dingen zien die hĳzelf
doet, en hĳ zal hem grotere wer-
ken dan deze laten zien, opdat GIJ

Umoogt verwonderen.h 21 Want
evenals de Vader de doden op-
wekt en levend maakt,i zo maakt
ook de Zoon levend wie hĳ wil.j

22 Want de Vader oordeelt vol-
strekt niemand, maar heeft het
gehele oordeel aan de Zoon toe-
vertrouwd,k 23 opdat allen de
Zoon zouden erenl evenals zĳ
de Vader eren. Hĳ die de Zoon
niet eert, eert de Vader niet, die
hem heeft gezonden.m 24 Voor-
waar, voorwaar, ik zeg U:Wie mĳn
woord hoort en hem gelooft die
mĳ heeft gezonden, heeft eeuwig
leven,n en hĳ komt niet in het
oordeel, maar is uit de dood tot
het leven overgegaan.o

25 Voorwaar, voorwaar, ik zeg
U: Het uur komt, en is nu, waarin
de dodenp de stemq van de Zoon
van God zullen horen, en zĳ die
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er acht op hebben geslagen, zul-
len leven.a 26 Want evenals de
Vader leven in zichzelf heeft,b

zo heeft hĳ ook de Zoon gege-
ven leven in zichzelf te hebben.c

27 En hĳ heeft hem macht ge-
geven om te oordelen,d omdat hĳ
de Zoon des mensene is. 28 Ver-
wondert U hierover niet, want
het uur komt waarin allen die
in de herinneringsgraven zĳn,f

zĳn stem zullen horen 29 en te
voorschĳn zullen komen, zĳ die
goede dingen hebben gedaan, tot
een opstanding des levens,g zĳ die
verachtelĳke dingen hebben be-
oefend, tot een opstanding des
oordeels.h 30 Ik kan niets uit
mĳzelf doen; gelĳk ik hoor, oor-
deel ik; en het oordeel dat ik vel,
is rechtvaardig,i want ik zoek niet
mĳn eigen wil, maar de wilj van
hem die mĳ heeft gezonden.

31 Indien alleen ik over mĳzelf
getuigenis afleg,k is mĳn getuige-
nis niet waar.l 32 Er is een an-
der die getuigenis over mĳ af-
legt, en ik weet dat het getuigenis
dat hĳ over mĳ aflegt,m waar is.
33 GIJ hebt mensen naar Joh _an-
nes gezonden, en hĳ heeft getui-
genis van de waarheid afgelegd.n

34 Ik neem echter het getuige-
nis van een mens niet aan, maar
ik zeg deze dingen opdat GIJ ge-
red moogt worden.o 35 Die man
was een brandende en schĳnen-
de lamp, en een korte tĳd hebt
GIJ U ten zeerste in zĳn licht wil-
len verheugen.p 36 Het getuige-
nis echter dat ik heb, is groter
dan dat van Joh _annes, want het
zĳn juist de werken die ik in op-
dracht van mĳn Vader moet vol-
brengen, de werken zelf die ik
doe,q die getuigenis over mĳ afleg-
gen dat de Vader mĳ heeft gezon-
den. 37 Ook de Vader zelf, die
mĳ heeft gezonden, heeft getui-
genis over mĳ afgelegd.r GIJ hebt
noch zĳn stem ooit gehoord, noch
zĳn gedaante gezien;s 38 en zĳn
woord hebt GIJ niet blĳvend in U,
omdat GIJ juist degene die hĳ ge-
zonden heeft, niet gelooft.

39 GIJonderzoekt de Schriften,a

omdat GIJ denkt dat GIJ door mid-
del daarvan eeuwig leven zult heb-
ben; en deze leggen juist getui-
genis over mĳ af.b 40 En toch
wilt GIJ niet tot mĳ komen opdat
GIJ leven moogt hebben.c 41 Ik
neem geen heerlĳkheid van men-
sen aan,d 42 maar ik weet heel
goed dat GIJ de liefde van God
niet in U hebt.e 43 Ik ben in de
naam van mĳn Vader gekomen,f

maar GIJ aanvaardt mĳ niet; in-
dien iemand anders in zĳn eigen
naam kwam, zoudt GIJ hem aan-
vaarden. 44 Hoe kunt GIJ gelo-
ven wanneer GIJ heerlĳkheidg van
elkaar aanneemt en niet de heer-
lĳkheid zoekt die van de enige
God komt?h 45 Denkt niet dat
ik U bĳ de Vader zal aanklagen;
´
e

´
en is er die U aanklaagt, M _ozes,i

op wie GIJ UW hoop hebt gesteld.
46 Indien GIJ trouwens M _ozes
hadt geloofd, zoudt GIJ mĳ gelo-
ven, want hĳ heeft over mĳ ge-
schreven.j 47 Maar indien GIJ

de geschriften van hem niet ge-
looft,k hoe zult GIJ dan mĳn woor-
den geloven?”

6 Na deze dingen vertrok Jezus
naar de overkant van de zee

van Galil _ea of Tib _erias.l 2 Maar
een grote schare bleef hem vol-
gen, omdat zĳ de tekenen zagen
die hĳ aan de zieken verrichtte.m

3 Daarom ging Jezus een berg opn

en zat daar neer met zĳn discipe-
len. 4 Nu was het Pascha,o het
feest der joden, nabĳ. 5 Toen Je-
zus dan zĳn ogen opsloeg en be-
merkte dat er een grote schare
naar hem toe kwam, zei hĳ tot
Fil _ippus: „Waar zullen wĳ broden
kopen, zodat zĳ kunnen eten?”p

6 Dit zei hĳ echter om hem op
de proef te stellen, want zelf wist
hĳ wat hĳ ging doen. 7 Fil _ip-
pus antwoordde hem: „Tweehon-
derd denarii aan broden is niet ge-
noeg voor hen, ook al zou ieder
maar weinig krĳgen.”q 8 Een
van zĳn discipelen, Andr _eas, de

o Jo 2:13; Jo 5:1; p Mt 14:14; Mr 6:35; Lu 9:12;

q Mr 6:37.
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broer van S _imon P _etrus, zei tot
hem: 9 „Er is hier een jongetje
dat vĳf gerstebrodena en twee vis-
jes heeft. Maar wat is dit onder zo
velen?”b

10 Jezus zei: „LAAT de men-
sen aanliggen zoals bĳ een maal-
tĳd.”c Nu was er veel gras op
die plaats. De mannen dan lagen
aan, ongeveer vĳfduizend in ge-
tal.d 11 Toen nam Jezus de bro-
den, en na een dankgebed te heb-
ben uitgesproken, deelde hĳ ze
uit aan hen die aanlagen; evenzo
ook de visjes, zoveel zĳ er maar
van wilden.e 12 Toen zĳ echter
verzadigd waren,f zei hĳ tot zĳn
discipelen: „Verzamelt de overge-
bleven brokken, opdat er niets
verloren gaat.” 13 Zĳ verzamel-
den die dus en vulden twaalf man-
den met brokken van de vĳf ger-
stebroden, welke door hen die
hadden gegeten, waren overge-
laten.g

14 Toen demensen derhalve de
tekenen zagen die hĳ verricht-
te, zeiden zĳ voorts: „Dit is stel-
lig de profeeth die in de wereld
zou komen.” 15 Daar Jezus nu
wist dat zĳ wilden komen en hem
wilden grĳpen om hem koning te
maken, trok hĳ zich weer op de
berg terug,i geheel alleen.

16 Toen het avond werd, daal-
den zĳn discipelen af naarde zee,j

17 en nadat zĳ in een boot waren
gestapt, zetten zĳ koers naar de
overkant van de zee, in de rich-
ting van Kap _erna

¨
um. Het was nu

reeds donker geworden en Jezus
was nog niet bĳ hen gekomen.
18 Ook werd de zee opgezweept
omdat er een sterke wind waaide.k

19 Toen zĳ echter ongeveer vĳf of
zes kilometer hadden geroeid, za-
gen zĳ Jezus op de zee lopen en
dicht bĳ de boot komen; en zĳ wer-
den bevreesd.l 20 Maar hĳ zei
tot hen: „Ik ben het; vreest niet!”m

21 Daarom waren zĳ bereid hem
in de boot op te nemen, en vlak
daarop kwam de boot aan land,
precies daar waarheen zĳ tracht-
ten te gaan.n

22 De volgende dag zag de scha-
re die aan de andere kant van de
zee stond, dat daar alleen maar
een kleine boot was, en geen ande-
re, en dat Jezus niet met zĳn disci-
pelen in de boot was gegaan, maar
dat alleen zĳn discipelen waren
vertrokken; 23 er kwamen ech-
ter boten uit Tib _erias dicht bĳ de
plaats waar zĳ, nadat de Heer het
dankgebed had uitgesproken, het
brood hadden gegeten. 24 Toen
de schare daarom zag dat Jezus
daar niet was, en evenmin zĳn dis-
cipelen, stapten zĳ in hun bootjes
en kwamen naar Kap _erna

¨
um om

Jezus te zoeken.a

25 Toen zĳ hem dan aan de
overkant van de zee vonden, zei-
den zĳ tot hem: „Rabbi,b wanneer
zĳt gĳ hier gekomen?” 26 Jezus
antwoordde hun en zei: „Voor-
waar, voorwaar, ik zeg U: GIJ

zoekt mĳ niet omdat GIJ tekenen
hebt gezien, maar omdat GIJ van
de broden hebt gegeten en verza-
digd zĳt geworden.c 27 Werkt
niet voor het voedsel dat ver-
gaat,d maar voor het voedsel dat
blĳft voor het eeuwige leven,e dat
de Zoon des mensen U zal geven;
want op hem heeft de Vader, ja
God, zĳn zegel [van goedkeuring]
gedrukt.”f

28 Daarom zeiden zĳ tot hem:
„Wat zullen wĳ doen om de wer-
ken van God te werken?” 29 Je-
zus gaf hun ten antwoord: „Dit is
het werk van God, dat GIJ geloofg

oefent in hem die Hĳ uitgezon-
den heeft.”h 30 Daarom zeiden
zĳ tot hem: „Wat verricht gĳ dan
als teken,i opdat wĳ [het] kun-
nen zien en u geloven? Wat voor
werk doet gĳ? 31 Onze voorva-
ders hebben het mannaj gegeten
in de wildernis, zoals er geschre-
ven staat: ’Hĳ gaf hun brood uit
de hemel te eten.’ ”k 32 Jezus
dan zei tot hen: „Voorwaar, voor-
waar, ik zeg U: Niet M _ozes heeft
U het brood uit de hemel gegeven,
maar mĳn Vader geeft U het ware
brood uit de hemel.l 33 Want het
brood van God is degene die uit
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de hemel neerdaalt en leven aan
dewereld geeft.” 34 Daarom zei-
den zĳ tot hem: „Heer, geef ons
altĳd dit brood.”a

35 Jezus zei tot hen: „Ik ben
het brood des levens. Wie tot mĳ
komt, zal geen honger meer krĳ-
gen, en wie geloof in mĳ oefent,
zal nooit meer dorst krĳgen.b

36 Maar ik heb tot U gezegd: GIJ

hebt mĳ gezien en toch gelooft
GIJ niet.c 37 Al wat de Vader mĳ
geeft, zal tot mĳ komen, en wie
tot mĳ komt, zal ik geenszins ver-
drĳven;d 38 want ik ben niet uit
de hemel neergedaalde om mĳn
wil te doen, maar de wil van hem
die mĳ heeft gezonden.f 39 Dit
is de wil van hem die mĳ heeft
gezonden, dat ik niets van al wat
hĳ mĳ heeft gegeven, verloren
laat gaan, maar dat ik het op de
laatste dag [uit de dood] opwek.g

40 Want dit is de wil van mĳn
Vader, dat een ieder die de Zoon
aanschouwt en geloof in hem
oefent, eeuwig leven moge heb-
ben,h en ik zal hem op de laatste
dag [uit de dood] opwekken.”i

41 De joden dan gingen over
hem murmureren, omdat hĳ ge-
zegd had: „Ik ben het brood dat
uit de hemel is neergedaald”;j

42 en zĳ zeiden voorts:k „Is dit
niet Jezus, de zoon van J _ozef,l

wiens vader en moeder wĳ ken-
nen? Hoe kan hĳ dan nu zeg-
gen: ’Ik ben uit de hemel neer-
gedaald’?” 43 Jezus gaf hun ten
antwoord: „Houdt ermee op onder
elkaar te murmureren. 44 Nie-
mand kan tot mĳ komen ten-
zĳ de Vader, die mĳ heeft gezon-
den, hem trekt;m en ik zal hem
op de laatste dag [uit de dood] op-
wekken.n 45 Er staat geschre-
ven in de Profeten: ’En zĳ zul-
len allen door Jehovah worden
onderwezen.’o Een ieder die het
van de Vader gehoord en geleerd
heeft, komt tot mĳ.p 46 Niet dat
iemand de Vader heeft gezien,q

behalve hĳ die van God afkom-
stig is; die heeft de Vader gezien.r

47 Voorwaar, voorwaar, ik zeg U:
Wie gelooft, heeft eeuwig leven.s

48 Ik ben het brooda des levens.
49 UW voorvaders hebben in de
wildernis het manna gegetenb en
zĳn niettemin gestorven. 50 Dit
is het brood dat uit de hemel neer-
daalt, opdat een ieder ervan kan
eten en niet zal sterven. 51 Ik
ben het levende brood dat uit de
hemel is neergedaald; als iemand
van dit brood eet, zal hĳ leven
in eeuwigheid; en inderdaad, het
brood dat ik zal geven, is mĳn
vleesc ten behoeve van het leven
der wereld.”d

52 Toen gingen de joden onder
elkaar twisten en zeiden: „Hoe
kan deze man ons zĳn vlees te
eten geven?” 53 Derhalve zei
Jezus tot hen: „Voorwaar, voor-
waar, ik zeg U: Indien GIJ het
vleese van de Zoon des mensen
niet eet en zĳn bloedf niet drinkt,
hebt GIJ geen leveng in UZELF.
54 Wie zich met mĳn vlees voedt
en mĳn bloed drinkt, heeft eeu-
wig leven, en ik zal hemop de laat-
ste dag [uit de dood] opwekken;h

55 want mĳn vlees is waar voed-
sel en mĳn bloed is ware drank.
56 Wie zich met mĳn vlees voedt
en mĳn bloed drinkt, blĳft in een-
dracht met mĳ en ik in eendracht
met hem.i 57 Evenals de leven-
dej Vader mĳ heeft uitgezonden
en ik leef vanwege de Vader, zo
ook hĳ die zich met mĳ voedt,
ja ook hĳ zal leven vanwege mĳ.k

58 Dit is het brood dat uit de he-
mel is neergedaald. Het is niet
zoals toen UW voorvaders aten en
toch zĳn gestorven. Wie zich met
dit brood voedt, zal in eeuwigheid
leven.”l 59 Deze dingen zei hĳ
toen hĳ in een openbare vergade-
ring te Kap _erna

¨
um onderwees.

60 Toen velen van zĳn disci-
pelen dit daarom hoorden, zei-
den zĳ: „Deze rede is aanstootge-
vend; wie kan ernaar luisteren?”m

61 Maar Jezus, die bĳ zichzelf
wist dat zĳn discipelen hier-
over murmureerden, zei tot hen:
„Wordt GIJ hierdoor tot struike-
len gebracht?n 62 Wat dan wel,
indien GIJ de Zoon des mensen
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zoudt zien opstĳgen tot waar
hĳ tevoren was?a 63 Het is de
geest die levengevend is;b het
vlees is volstrekt van geen nut.
De woorden die ik tot U heb ge-
sproken, zĳn geestc en zĳn le-
ven.d 64 Maar er zĳn sommi-
gen onder U, die niet geloven.”
Jezus wist namelĳk van [het] be-
gin af wie het waren die niet ge-
loofden en wie het was die hem
zou verraden.e 65 Derhalve zei
hĳ verder: „Daarom heb ik U ge-
zegd: Niemand kan tot mĳ ko-
men, tenzĳ het hem door de Va-
der gegeven is.”f

66 Ten gevolge hiervan keerden
velen van zĳn discipelen zich tot
de dingen die zĳ hadden achter-
gelateng en wandelden voortaan
niet meer met hem.h 67 Daar-
om zei Jezus tot de twaalf: „Wilt
ook GIJ niet heengaan?” 68 S _i-
mon P _etrusi antwoordde hem:
„Heer, tot wie zullen wĳ heen-
gaan?j Gĳ hebt woorden van eeu-
wig leven;k 69 en wĳ hebben ge-
loofd en zĳn teweten gekomen dat
gĳ de Heilige Gods zĳt.”l 70 Je-
zus antwoordde hun: „Heb ik niet
U twaalf uitgekozen?m Toch is
een van Ueen lasteraar.”n 71 Hĳ
sprak in werkelĳkheid van J _u-
das, [de zoon] van S _imon Isk _ariot;
want deze zou hem verraden,o

ofschoon hĳ
´
e

´
en van de twaalf

was.

7 Na deze dingen nu bleef Je-
zus in Galil _ea rondwandelen,

want hĳ wilde niet in Jud _ea rond-
wandelen, omdat de joden hem
zochten te doden.p 2 Het feest
der joden, het loofhuttenfeest,q

was echter nabĳ. 3 Daarom zei-
den zĳn broersr tot hem: „Vertrek
van hier en ga naar Jud _ea, op-
dat ook uw discipelen de werken
kunnen aanschouwen die gĳ doet.
4 Want niemand doet iets in het
verborgen, als hĳzelf de openbaar-
heid zoekt. Indien gĳ deze dingen
doet, maak u dan aan de wereld
openbaar.” 5 Zĳn broerss oefen-
den in werkelĳkheid geen geloof
in hem.t 6 Daarom zei Jezus tot

hen: „Mĳn bestemde tĳd is er
nog niet,a maar UW bestemde tĳd
is altĳd daar. 7 De wereld heeft
geen reden U te haten, maar ze
haat mĳ, omdat ik getuigenis be-
treffende haar afleg dat haar wer-
ken goddeloos zĳn.b 8 Gaat GIJ

op naar het feest; ik ga nog niet op
naar dit feest, omdat mĳn bestem-
de tĳdc nog niet volledig is geko-
men.”d 9 Nadat hĳ dan deze din-
gen tot hen had gezegd, bleef hĳ
in Galil _ea.

10 Toen echter zĳn broers naar
het feest waren opgegaan, ging
hĳzelf ook op, niet openlĳk, maar
als in het verborgen.e 11 De jo-
den gingen hem daarom op het
feest zoekenf en zeiden: „Waar is
die [man]?” 12 En er werd op
gedempte toon veel over hem ge-
sproken onder de scharen.g Som-
migen zeiden: „Hĳ is een goed
mens.” Anderen zeiden: „Dat is
hĳ niet, maar hĳ misleidt de scha-
re.” 13 Niemand sprak natuur-
lĳk in het openbaar over hem, uit
vrees voor de joden.h

14 Toen nu het feest reeds half
voorbĳ was, begaf Jezus zich naar
de tempel en ging er onderwĳ-
zen.i 15 De joden dan verwon-
derden zich en zeiden: „Hoe kan
deze man zo geleerd zĳn,j terwĳl
hĳ niet op de scholen heeft gestu-
deerd?”k 16 Daarop antwoord-
de Jezus hun en zei: „Wat ik leer,
is niet van mĳ, maar behoort
hem toe die mĳ heeft gezonden.l

17 Indien iemand Zĳn wil wenst
te doen, zal hĳ betreffende deze
leer weten of ze uit God ism of dat
ik uit mĳzelf spreek. 18 Wie uit
zichzelf spreekt, zoekt zĳn eigen
heerlĳkheid; wie daarentegen de
heerlĳkheidn zoekt van degene
die hem heeft gezonden, die is
waarachtig, en er is geen onrecht-
vaardigheid in hem. 19 Heeft
M _ozes U niet de Wet gegeven?o

Maar niemand van U gehoorzaamt
de Wet. Waarom zoekt GIJ mĳ
te doden?”p 20 De schare ant-

o Ex 24:3; De 33:4; Han 7:38; Ga 3:19; p Mt 12:14;

Mr 3:6.
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woordde: „Gĳ hebt een demon.a

Wie zoekt u te doden?” 21 Jezus
gaf hun ten antwoord: „E

´
en daad

heb ik verrichtb en allen staat GIJ

verwonderd. 22 Daarom heeft
M _ozes U de besnĳdenisc gegeven
— niet dat ze van M _ozes afkom-
stig is, want ze komt van de voor-
vadersd — en GIJ besnĳdt een
mens op een sabbat. 23 Als een
mens op een sabbat de besnĳde-
nis ontvangt, opdat de wet van
M _ozes niet wordt overtreden, zĳt
GIJ dan hevig vertoornd op mĳ
omdat ik op een sabbat een mens
volkomen gezond heb gemaakt?e

24 Oordeelt niet langer naar het
uiterlĳke aanzien, maar velt een
rechtvaardig oordeel.”f

25 Toen zeiden sommigen van
de inwoners van Jer _uzalem: „Is
dit niet de man die zĳ zoeken te
doden?g 26 En zie nu eens, hĳ
staat in het openbaar te spreken,h

en zĳ zeggen hem niets. Zouden
de regeerders soms met zekerheid
te weten zĳn gekomen dat dit de
Christus is?i 27 Wĳ weten daar-
entegen waar deze man vandaan
is;j wanneer echter de Christus
komt, zal niemand weten waar
hĳ vandaan komt.”k 28 Daarom
riep Jezus, terwĳl hĳ in de tem-
pel onderwees, uit en zei: „GIJ

kent mĳ en ook weet GIJ waar
ik vandaan ben.l Bovendien ben
ik niet uit eigen beweging ge-
komen,m maar hĳ die mĳ gezon-
den heeft, bestaat werkelĳk,n en
GIJ kent hem niet.o 29 Ik ken
hem,p omdat ik een vertegenwoor-
diger van hem ben, en Hĳ heeft
mĳ uitgezonden.”q 30 Zĳ zoch-
ten hem dan te grĳpen,r maar
niemand sloeg de hand aan hem,
omdat zĳnuurs nog niet was geko-
men. 31 Toch stelden velen van
de schare geloof in hem;t en zĳ
begonnen te zeggen: „Wanneer de
Christus gekomen is, zal hĳ dan
soms meer tekenen verrichtenu

dan deze man heeft verricht?”

32 De Farizee
¨
en hoorden dat

de schare deze dingen over hem
mompelde, en de overpriesters en
de Farizee

¨
en zonden beambten

uit om hem te grĳpen.a 33 Je-
zus dan zei: „Nog een korte tĳd
blĳf ik bĳ Uen dan ga ik naar hem
die mĳ heeft gezonden.b 34 GIJ

zult mĳ zoeken,c maar GIJ zult
mĳ niet vinden, en waar ik ben,
kunt GIJ niet komen.”d 35 Daar-
om zeiden de joden onder elkaar:
„Waarheen is deze [man] van plan
te gaan, zodat wĳ hem niet zullen
vinden? Hĳ is toch niet van plan
naar de [joden] te gaan die onder
de Grieken verstrooid zĳne en de
Grieken te onderwĳzen? 36 Wat
betekent dit gezegde, dat hĳ zei:
’GIJ zult mĳ zoeken, maar GIJ zult
mĳ niet vinden, en waar ik ben,
kunt GIJ niet komen’?”

37 Op de laatste dag nu, de gro-
te dag van het feest,f stond Jezus
daar, en hĳ riep uit en zei: „In-
dien iemand dorst heeft,g hĳ kome
tot mĳ en drinke. 38 Wie geloof
in mĳ stelt,h zoals de Schrift heeft
gezegd: ’Uit zĳn binnenste zul-
len stromen van levend water
vloeien.’ ”i 39 Hĳ zei dit echter
betreffende de geest, welke zĳ
die geloof in hem stelden, wel-
dra zouden ontvangen; want er
was nog geen geest,j omdat Je-
zus nog niet was verheerlĳkt.k

40 Daaromzeiden toen sommigen
van de schare, die deze woorden
hoorden: „Dit is stellig De Pro-
feet.”l 41 Anderen zeiden: „Dit
is de Christus.”m Maar sommi-
gen zeiden: „De Christusn komt
toch feitelĳk niet uit Galil _ea?o

42 Heeft de Schrift niet gezegd
dat de Christus uit het nage-
slacht van D _avid komt,p en uit
B _ethlehem,q het dorpwaarD _avid
gewoonlĳk was?”r 43 Daarom
ontstond er onder de schare ver-
deeldheid over hem.s 44 Sommi-
gen van hen echter wilden hem
grĳpen, maar niemand sloeg de
hand aan hem.

45 De beambten gingen daar-
om naar de overpriesters en Fa-
rizee

¨
en terug, en de laatsten zei-

den tot hen: „Waarom hebt GIJ

p 2Kr 13:5; Ps 89:4; Ps 132:11; Jer 23:5; q Mi 5:2;

Mt 2:5; Lu 2:4; r 1Sa 16:1; s Jo 9:16; Jo 10:19.
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JOHANNES 7:46–8:23 Licht der wereld. Van de rĳken boven 1336

hem niet meegebracht?” 46 De
beambten antwoordden: „Nooit
heeft iemand [anders] op deze
wĳze gesproken.”a 47 Waarop
de Farizee

¨
en antwoordden: „Zĳt

GIJ soms ook misleid? 48 Heeft
soms een van de regeerders of
van de Farizee

¨
en geloof in hem

gesteld?b 49 Maar deze schare,
die de Wet niet kent, vervloekt
zĳn zĳ.”c 50 Nikod _emus, die bĳ
een vroegere gelegenheid bĳ hem
was gekomen en die een van hen
was, zei tot hen: 51 „Onze wet
oordeelt een mens toch niet zon-
der hem eerst te hebben gehoordd

en te hebben vernomen wat hĳ
doet?” 52 Zĳ gavenhemten ant-
woord: „Zĳt gĳ soms ook uit Gali-
l _ea? Onderzoek en zie dat uit Ga-
lil _ea geen enkele profeete wordt
verwekt.”�

8 12 Jezus sprak daaromweder-
om tot hen en zei: „Ik ben het

lichtf der wereld. Wie mĳ volgt,
zal geenszins in duisternis wande-
len,g maar zal het licht des levens
bezitten.” 13 De Farizee

¨
en dan

zeiden tot hem: „Gĳ legt getuige-
nis over uzelf af; uw getuigenis is
niet waar.” 14 Jezus gaf hun ten
antwoord: „Ook al leg ik getui-
genis over mĳzelf af, dan is mĳn
getuigenish toch waar, omdat ik
weet vanwaar ik ben gekomen en
waarheen ik ga.i GIJ echter weet

niet vanwaar ik ben gekomen en
waarheen ik ga. 15 GIJ oordeelt
naar het vlees;a ik oordeel vol-
strekt niemand.b 16 En zo ik al
oordeel, dan is mĳn oordeel waar-
achtig, omdat ik niet alleen ben,
maar de Vader, die mĳ gezon-
den heeft, met mĳ is.c 17 Ook
staat er in UW eigen Wet geschre-
ven: ’Het getuigenis van twee
mensen is waar.’d 18 Ik ben het
die getuigenis over mĳzelf afleg,
en de Vader, die mĳ gezonden
heeft, legt getuigenis overmĳ af.”e

19 Daarom zeiden zĳ verder tot
hem: „Waar is uw Vader?” Jezus
antwoordde: „GIJ kent noch mĳ
noch mĳn Vader.f Indien GIJ mĳ
zoudt kennen, zoudt GIJ ook mĳn
Vader kennen.”g 20 Deze woor-
den sprak hĳ in de schatkamer,h

toen hĳ in de tempel onderwees.
Maar niemand greep hem,i omdat
zĳn uurj nog niet was gekomen.

21 Daarom zei hĳ wederom tot
hen: „Ik ga heen, en GIJ zult mĳ
zoeken,k en nochtans zult GIJ in
UW zonde sterven.l Waarheen ik
ga, kunt GIJ niet komen.” 22 De
joden zeiden daarop: „Hĳ zal toch
zichzelf niet doden? Want hĳ zegt:
’Waarheen ik ga, kunt GIJ niet
komen.’”m 23 Hĳ dan zei ver-
der tot hen: „GIJ zĳt van de rĳ-
ken beneden; ik benvan de rĳken

k Jo 7:34; Jo 13:33; l Jo 8:24; m Jo 7:35.

� In de handschriften �BSys wordt het gedeelte van vers 53 tot en met hoofdstuk 8 vers 11
weggelaten, welke verzen (met enkele afwĳkingen in de verschillende Griekse teksten en
vertalingen) als volgt luiden:

53 Toen ging een ieder van hen naar zĳn huis.

8 Maar Jezus ging naar de Olĳfberg. 2 Bĳ het aanbreken van de dag echter verscheen hĳ
weer in de tempel, en het gehele volk kwam toen naar hem toe, en hĳ zette zich neer en

ging hen onderwĳzen. 3 Nu brachten de schriftgeleerden en de Farizee
¨
en een vrouw die

op overspel was betrapt, en na haar in hun midden te hebben geplaatst, 4 zeiden zĳ tot hem:
„Leraar, deze vrouw is op heterdaad betrapt terwĳl zĳ overspel pleegde. 5 M _ozes heeft ons
in de Wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Wat zegt gĳ er eigenlĳk van?” 6 Dit
zeiden zĳ natuurlĳk om hem op de proef te stellen, ten einde iets te hebben waarvan zĳ hem
konden beschuldigen. Jezus boog zich echter voorover en ging met zĳn vinger op de grond
schrĳven. 7 Toen zĳ bĳ hemaanhielden met vragen, richtte hĳ zich op en zei tot hen: „Laat
degene van Udie zonder zonde is, het eerst een steen naar haar werpen.” 8 En na zichweer
voorovergebogen te hebben, ging hĳ ermee door op de grond te schrĳven. 9 Maar degenen
die dit hoorden, gingen toen

´
e

´
en voor

´
e

´
en weg, te beginnen met de oudere mannen, en hĳ

werd alleen achtergelaten met de vrouw die in hun midden stond. 10 Zich oprichtend, zei
Jezus tot haar: „Vrouw, waar zĳn zĳ? Heeft niemand u veroordeeld?” 11 Zĳ zei: „Niemand,
heer.” Jezus zei: „Ook ik veroordeel u niet. Ga heen, beoefen van nu af geen zonde meer.”
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boven.a GIJ zĳt van deze wereld;b

ik ben niet van deze wereld.c

24 Daarom heb ik tot U gezegd:
GIJ zult in UW zonden sterven.d

Want indien GIJ niet gelooft dat
ik het ben, zult GIJ in UW zon-
den sterven.”e 25 Toen zeiden
zĳ tot hem: „Wie zĳt gĳ?” Jezus
zei tot hen: „Waarom spreek ik
eigenlĳk nog tot U? 26 Ik heb
veel over U te zeggen en daar een
oordeel over uit te spreken. Trou-
wens, hĳ die mĳ gezonden heeft,
is waarachtig, en de dingen die ik
van hem heb gehoord, die spreek
ik in de wereld.”f 27 Zĳ begre-
pen niet dat hĳ tot hen sprak
over de Vader. 28 Daarom zei
Jezus: „Wanneer GIJ de Zoon des
menseng eenmaal omhooggehe-
ven hebt,h dan zult GIJ weten dat
ik het ben,i en dat ik niets uit
eigen beweging doe;j maar deze
dingen spreek ik zoals de Vader
mĳ heeft geleerd.k 29 En hĳ die
mĳ gezonden heeft, is met mĳ; hĳ
heeft mĳ niet aan mĳzelf overge-
laten, omdat ik altĳd de dingen
doe die hem behagen.”l 30 Toen
hĳ deze dingen sprak, stelden ve-
len geloof in hem.m

31 Tot de joden dan die hem
hadden geloofd, zei Jezus verder:
„Indien GIJ in mĳn woord blĳft,n

zĳt GIJ werkelĳk mĳn discipelen,
32 en GIJ zult de waarheido ken-
nen en de waarheid zal U vrĳma-
ken.”p 33 Zĳ antwoordden hem:
„Wĳ zĳn _Abrahams nageslachtq

en wĳ zĳn nooit iemands slaven
geweest.r Hoe kunt gĳ dan zeggen:
’GIJ zult vrĳ worden’?” 34 Je-
zus antwoordde hun: „Voorwaar,
voorwaar, ik zeg U: Al wie zon-
de doet, is een slaaf van de zon-
de.s 35 Bovendien blĳft de slaaf
niet voor eeuwig in het huisge-
zin; de zoon blĳft voor eeuwig.t

36 Indien de Zoon U daarom vrĳ-
maakt, zult GIJ werkelĳk vrĳ
zĳn.u 37 Ik weet dat GIJ _Abra-
hams nageslacht zĳt; maar GIJ

zoekt mĳ te doden,v omdat mĳn
woord geen vooruitgang onder U

maakt.w 38 Ik spreekx de din-
gen die ik bĳ mĳn Vadery heb ge-

zien; en GIJ doet daarom de din-
gen die GIJ van [UW] vader hebt
gehoord.” 39 Zĳ gaven hemten
antwoord: „Onze vader is _Abra-
ham.”a Jezus zei tot hen: „In-
dien GIJ _Abrahams kinderen zĳt,b

doet dan de werken van _Abra-
ham. 40 Maar nu zoekt GIJ mĳ,
een mens dieUde waarheid heeft
gezegd, welke ik van God heb ge-
hoord,c te doden. _Abraham heeft
dit niet gedaan.d 41 GIJ doet de
werken van UW vader.” Zĳ zeiden
tot hem: „Wĳ zĳn niet uit hoere-
rĳ geboren; wĳ hebben

´
e

´
enVader,e

God.”

42 Jezus zei tot hen: „Als God
UW Vader was, zoudt GIJ mĳ lief-
hebben,f want van God ben ik uit-
gegaan en ben ik hier.g Ook ben ik
volstrekt niet uit eigen beweging
gekomen, maar Hĳ heeft mĳ uit-
gezonden.h 43 Hoe komt het dat
GIJ niet verstaat wat ik spreek?
Omdat GIJ niet naar mĳn woord
kunt luisteren.i 44 GIJ zĳt uit
UW vader de Duivel,j en GIJ wenst
de begeerten van UW vaderk te
doen. Diewas een doodslager toen
hĳ begon,l en hĳ stond niet vast in
de waarheid, omdat er geen waar-
heid in hem is. Wanneer hĳ de leu-
gen spreekt, spreekt hĳ overeen-
komstig zĳn eigen aard, want hĳ
is een leugenaar en de vader van
[de leugen].m 45 Omdat ik daar-
entegen de waarheid zeg, gelooft
GIJ mĳ niet.n 46 Wie van U over-
tuigt mĳ van zonde?o Indien ik
waarheid spreek, waarom gelooft
GIJ mĳ dan niet? 47 Wie uit God
is, luistert naar de woorden van
God.p Daarom luistert GIJ niet,
omdat GIJ niet uit God zĳt.”q

48 De joden gaven hem ten
antwoord: „Zeggen wĳ niet met
recht: Gĳ zĳt een Samaritaanr

en hebt een demon?”s 49 Jezus
antwoordde: „Ik heb geen demon,
maar ik eer mĳn Vader,t en GIJ

onteert mĳ. 50 Ik zoek echter
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geen heerlĳkheid voor mĳzelf;a er
is Iemand die zoekt en oordeelt.b

51 Voorwaar, voorwaar, ik zeg
U: Indien iemand mĳn woord on-
derhoudt, zal hĳ de dood stellig
nooit zien.”c 52 De joden zeiden
tot hem: „Nu weten wĳ zeker dat
gĳ een demon hebt.d _Abraham is
gestorvene en ook de profeten,f

maar gĳ zegt: ’Indien iemand mĳn
woord onderhoudt, zal hĳ de dood
stellig nooit smaken.’g 53 Zĳt gĳ
soms groterh dan onze vader _Abra-
ham, die gestorven is? Ook de
profeten zĳn gestorven.i Wie be-
weert gĳ te zĳn?” 54 Jezus ant-
woordde: „Indien ik mĳzelf ver-
heerlĳk, is mĳn heerlĳkheid niets.
MĳnVader is het die mĳ verheer-
lĳkt,j van wie GIJ zegt dat hĳ UW

God is; 55 en toch hebt GIJ hem
niet gekend.k Maar ik ken hem.l

En als ik zou zeggen dat ik hem
niet ken, dan zou ik net als GIJ

een leugenaar zĳn. Maar ik ken
hem en onderhoud zĳn woord.m

56 _Abraham, UW vader, verheug-
de zich zeer over het vooruitzicht
mĳn dag te zien,n en hĳ heeft
hem gezien en zich verheugd.”o

57 Daarop zeiden de joden tot
hem: „Gĳ zĳt nog geen vĳftig jaar,
en toch hebt gĳ _Abraham gezien?”
58 Jezus zei tot hen: „Voorwaar,
voorwaar, ik zeg U: V

´
o

´
or _Abraham

tot bestaan kwam, was ik er al.”p

59 Toen namen zĳ stenen op om
[ze] naar hem te werpen,q maar Je-
zus verborg zich en ging de tempel
uit.

9 In het voorbĳgaan nu zag hĳ
een mens die blind was van

zĳn geboorte af. 2 En zĳn dis-
cipelen vroegen hem: „Rabbi,r

wie heeft gezondigd,s deze man
of zĳn ouders,t dat hĳ blind werd
geboren?” 3 Jezus antwoordde:
„Noch deze man noch zĳn ouders
hebben gezondigd, maar het is ge-
schied opdat de werken Gods in
zĳn geval openbaar gemaakt zou-
den worden.u 4 Wĳ moeten de
werken doen van hem die mĳ ge-
zonden heeft, zolang het dag is;v

de nachtw komt, waarin niemand
kan werken. 5 Zolang ik in de

wereld ben, ben ik het licht der
wereld.”a 6 Nadat hĳ deze din-
gen had gezegd, spuwde hĳ op de
grond en maakte met het speek-
sel slĳk, en hĳ deed zĳn slĳk op
de ogen [van de man]b 7 en zei
tot hem: „Ga u wassenc in het wa-
terbekken van Sil _oam”d (hetgeen
wordt vertaald met ’Uitgezon-
den’). Hĳ dan ging heen en waste
ziche en kwam ziende terug.f

8 De buren dan en zĳ die hem
vroeger als bedelaar hadden ge-
zien, zeiden nu: „Is dit niet de
man die altĳd zat te bedelen?”g

9 Sommigen zeiden: „Hĳ is het.”
Anderen zeiden: „Volstrekt niet,
hĳ lĳkt alleen op hem.” De man
zei: „Ik ben het.” 10 Dientenge-
volge zeiden zĳ voorts tot hem:
„Hoe zĳn uw ogen dan geopend?”h

11 Hĳ antwoordde: „De mens die
Jezus wordt genoemd, maakte
slĳk en streek [dit] op mĳn ogen
en zei tot mĳ: ’Ga naar Sil _oami

en was u.’ Ik ben dus gegaan en
waste mĳ en kon zien.” 12 Hier-
op zeiden zĳ tot hem: „Waar is die
[man]?” Hĳ zei: „Ik weet het niet.”

13 Zĳ brachten hem, de gewe-
zen blinde, naar de Farizee

¨
en.

14 Nu was het Sabbatj op de dag
dat Jezus het slĳk had gemaakt en
zĳn ogen had geopend.k 15 Dit-
maal gingen daarom ook de Fa-
rizee

¨
en hemvragen hoe het kwam

dat hĳ kon zien.l Hĳ zei tot hen:
„Hĳ deed slĳk op mĳn ogen, en
ik waste mĳ en kan [nu] zien.”
16 Toen zeiden sommigen der Fa-
rizee

¨
en: „Deze mens is niet van

God, want hĳ onderhoudt de sab-
bat niet.”m Anderen zeiden: „Hoe
kan een mens die een zondaar is,
dergelĳke tekenen verrichten?”n

Er was dus verdeeldheido onder
hen. 17 Daarom zeiden zĳ we-
derom tot de blinde: „Wat zegt gĳ
van hem, daar hĳ uw ogen heeft
geopend?” De [man] zei: „Hĳ is
een profeet.”p

18 De joden geloofden echter
niet aangaande hem dat hĳ blind
was geweest en nu kon zien, tot-
dat zĳ de ouders hadden geroe-
pen van de man die ziende was ge-
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worden. 19 En zĳ vroegen hun:
„Is dit UW zoon, die volgens UW

zeggen blind geboren is? Hoe komt
het dan dat hĳ op het ogenblik
ziet?” 20 Toen gaven zĳn ouders
ten antwoord: „Wĳ weten dat dit
onze zoon is en dat hĳ blind is
geboren. 21 Maar hoe het komt
dat hĳ nu ziet, weten wĳ niet,
of wie zĳn ogen heeft geopend,
weten wĳ niet. Vraagt het hem-
zelf. Hĳ is meerderjarig. Hĳ moet
voor zichzelf spreken.” 22 Dit
zeiden zĳn ouders omdat zĳ de jo-
den vreesden,a want de joden wa-
ren reeds overeengekomen dat als
iemand hem als Christus beleed,
hĳ uit de synagoge geworpen zou
worden.b 23 Daarom zeiden zĳn
ouders: „Hĳ is meerderjarig. On-
dervraagt hemzelf.”

24 Derhalve riepen zĳ de mens
die blind was geweest, voor de
tweede maal en zeiden tot hem:
„Geef heerlĳkheid aan God;c wĳ
weten dat dezemens een zondaar
is.” 25 Waarop hĳ antwoordde:
„Of hĳ een zondaar is, weet ik
niet. E

´
en ding weet ik wel, dat ik,

terwĳl ik blind was, op het ogen-
blik zie.” 26 Zĳ dan zeiden tot
hem: „Wat heeft hĳ met u gedaan?
Hoe heeft hĳ uw ogen geopend?”
27 Hĳ antwoordde hun: „Ik heb
het U reeds gezegd, en nochtans
hebt GIJ niet geluisterd. Waarom
wilt GIJ het opnieuw horen? Wilt
GIJ soms ook zĳn discipelen wor-
den?” 28 Toen beschimpten zĳ
hem en zeiden: „Gĳ zĳt een disci-
pel van die [man], maar wĳ zĳn
discipelen van M _ozes. 29 Wĳ
weten dat God tot M _ozes heeft
gesproken;d maar wat deze [man]
aangaat, wĳ weten niet waar hĳ
vandaan is.”e 30 De mens gaf
hun ten antwoord: „Dit is stellig
verwonderlĳk,f dat GIJ niet weet
vanwaar hĳ is, en toch heeft hĳ
mĳn ogen geopend. 31 Wĳ we-
ten dat God niet naar zondaars
luistert,g maar als iemand godvre-
zend is en zĳn wil doet, dan luis-
tert hĳ naar zo iemand.h 32 Van
oudsher heeft men nog nooit ge-
hoord dat iemand de ogen van

een blindgeborene heeft geopend.
33 Als deze [man] niet van God
was,a zou hĳ in het geheel niets
kunnen doen.” 34 Zĳ gaven hem
ten antwoord: „Gĳ zĳt geheel en
al in zonden geboren,b en leert
gĳ nochtans ons?” En zĳ wierpen
hem uit!c

35 Jezus hoorde dat zĳ hem
uitgeworpen hadden, en toen hĳ
hem aantrof, zei hĳ: „Stelt gĳ
geloof in de Zoond des mensen?”
36 De [man] antwoordde: „En
wie is hĳ, heer, opdat ik geloof in
hem kan stellen?” 37 Jezus zei
tot hem: „Gĳ hebt hem gezien, en
bovendien is het degene die met
u spreekt.”e 38 Toen zei hĳ: „Ik
stel geloof [in hem], Heer.” En
hĳ bracht hem hulde.f 39 En
Jezus zei: „Tot [dit] oordeelg ben
ik in deze wereld gekomen: dat
de niet-zienden zouden zienh en
de zienden blind zouden wor-
den.”i 40 Degenen van de Fari-
zee

¨
en die bĳ hem waren, hoor-

den deze dingen, en zĳ zeiden tot
hem: „Zĳn wĳ soms ook blind?”j

41 Jezus zei tot hen: „Als GIJ blind
waart, zoudt GIJ geen zonde heb-
ben. Maar nu zegt GIJ: ’Wĳ zien.’k

UW zondel blĳft.”

10 „Voorwaar, voorwaar, ik
zeg U: Wie niet door de

deurm de schaapskooi binnengaat,
maar op een andere plaats om-
hoogklimt, die is een dief en een
plunderaar.n 2 Maar wie door de
deuro binnengaat, is [de] herderp

van de schapen.q 3 Hem doet de
deurwachterr open, en de scha-
pens luisteren naar zĳn stem, en
hĳ roept zĳn eigen schapen bĳ
de naam en leidt ze naar buiten.
4 Wanneer hĳ alle die van hem
zĳn, naar buiten heeft gebracht,
gaat hĳ voor ze uit, en de schapen
volgent hem, omdat ze zĳn stem
kennen.u 5 Een vreemde zullen
ze geenszins volgen, maar ze zul-
len van hem wegvluchten,v om-
dat ze de stem van vreemden niet
kennen.”w 6 Deze vergelĳking
sprak Jezus tot hen; zĳwisten ech-
ter niet wat de dingen te beteke-
nen hadden die hĳ tot hen sprak.x
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7 Daarom zei Jezus wederom:
„Voorwaar, voorwaar, ik zeg U:
Ik ben de deura van de schapen.
8 Allen die in plaats van mĳ zĳn
gekomen, zĳn dieven en plunde-
raars;b maar de schapen hebben
niet naar hen geluisterd.c 9 Ik
ben de deur;d al wie door mĳ bin-
nengaat, zal gered worden, en hĳ
zal in- en uitgaan en weide vin-
den.e 10 De dieff komt alleen
om te stelen en te slachten en te
vernietigen.g Ik ben gekomen op-
dat zĳ leven zouden hebben en
het in overvloed zouden hebben.
11 Ik ben de voortreffelĳke her-
der;h de voortreffelĳke herder
doet afstand van zĳn ziel ten be-
hoeve van de schapen.i 12 De
loonarbeider,j die geen herder is
en aan wie de schapen niet als
zĳn eigendom toebehoren, ziet
de wolf komen en laat de scha-
pen in de steek en vlucht — en
de wolf rukt ze weg en verstrooit
zek — 13 omdat hĳ een loonar-
beiderl is en zich niet om de scha-
pen bekommert.m 14 Ik ben de
voortreffelĳke herder, en ik ken
mĳn schapenn en mĳn schapen
kennen mĳ,o 15 evenals de Va-
der mĳ kent en ik de Vader ken;p

en ik doe afstand van mĳn ziel
ten behoeve van de schapen.q

16 En ik heb nog andere scha-
pen,r die niet van deze kooi zĳn;s

ook die moet ik brengen, en zĳ
zullen naar mĳn stem luisteren,t

en zĳ zullen
´
e

´
en kudde,

´
e

´
en her-

deru worden. 17 Daarom heeft
de Vader mĳ lief,v omdat ik af-
stand doe van mĳn ziel,w opdat
ik ze wederom moge ontvangen.
18 Niemand heeft ze mĳ afge-
nomen, maar ik doe er uit eigen
beweging afstand van. Ik heb
macht er afstand van te doen,
en ik heb macht ze wederom te
ontvangen.x Het gebody hiervoor
heb ik van mĳn Vader ontvan-
gen.”

19 Wegens deze woorden ont-
stond er opnieuw verdeeldheidz

onder de joden. 20 Velen van
hen zeiden: „Hĳ heeft een demona

en is waanzinnig. Waarom luistert
GIJ naar hem?” 21 Anderen zei-
den: „Dit zĳn geen woorden van
iemand die door een demon beze-
ten is. Kan een demon soms de
ogen van blinden openen?”

22 In die tĳd vond te Jer _uzalem
het inwĳdingsfeest plaats. Het
was winter, 23 en Jezus wandel-
de in de tempel in de zuilengang
van S _alomo.a 24 Derhalve kwa-
men de joden in een kring om
hemheen staan en zeiden tot hem:
„Hoe lang houdt gĳ onze ziel nog
in spanning? Indien gĳ de Chris-
tus zĳt,b zeg het ons dan rond-
uit.”c 25 Jezus antwoordde hun:
„Ik heb het U gezegd, en nochtans
gelooft GIJ niet. De werken die ik
in de naam van mĳn Vader doe,
die leggen getuigenis over mĳ af.d

26 Maar GIJ gelooft niet, omdat
GIJ niet tot mĳn schapen behoort.e

27 Mĳn schapenf luisteren naar
mĳn stem, en ik ken ze, en zĳ
volgen mĳ.g 28 En ik geef hun
eeuwig leven,h en zĳ zullen stellig
nooit worden vernietigd,i en nie-
mand zal ze uit mĳnhand rukken.j

29 Wat mĳn Vaderk mĳ heeft ge-
geven, is groter dan al het ande-
re,l en niemand kan ze uit de hand
van de Vader rukken.m 30 Ik en
de Vader zĳn

´
e

´
en.”n

31 Weer namen de joden ste-
nen op om hem te stenigen.o

32 Jezus antwoordde hun: „Ik
heb U vele voortreffelĳke wer-
ken van de Vader getoond. Om
welke van die werken stenigt GIJ

mĳ?” 33 De joden antwoordden
hem: „Wĳ stenigen u niet om een
voortreffelĳk werk, maar om las-
tering,p ja, omdat gĳ, hoewel gĳ
een mens zĳt, uzelf tot een god
maakt.”q 34 Jezus antwoordde
hun: „Staat er niet in UW Wet ge-
schreven:r ’Ik heb gezegd: „GIJ

zĳt goden”’?s 35 Indien hĳ de-
genen tegen wie het woord van
God gericht werd, ’goden’t heeft
genoemd, en de Schrift toch niet
krachteloos gemaakt kan wor-

p Le 24:16; Mt 9:3; Mt 26:65; q Jo 5:18; Fil 2:6;

r Jo 15:25; s Ps 82:6; 1Kor 8:5; t Ps 82:1.
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den,a 36 zegt GIJ dan tot mĳ, die
door de Vader geheiligd en in de
wereld gezonden werd: ’Gĳ las-
tert’, omdat ik heb gezegd: Ik
ben Gods Zoon?b 37 Indien ik de
werkenc van mĳn Vader niet doe,
gelooft mĳ niet. 38 Maar indien
ik ze wel doe, gelooft dan de wer-
ken,d ook al gelooft GIJ mĳ niet,
opdat GIJ te weten moogt komen
en moogt blĳven weten dat de Va-
der in eendracht met mĳ is en ik
in eendracht met de Vader ben.”e

39 Derhalve probeerden zĳ op-
nieuw hem te grĳpen,f maar hĳ
stelde zich buiten hun bereik.g

40 En hĳ begaf zich weer naar
de overkant van de Jord _a _an, naar
de plaats waar Joh _annes eerst
had gedoopt,h en hĳ bleef daar.
41 En velen kwamen tot hem,
en zĳ zeiden voorts: „Joh _annes
heeft weliswaar geen enkel te-
ken verricht, maar alles wat Jo-
h _annes over deze man zei, was
waar.”i 42 Envelen stelden daar
geloof in hem.j

11 Nu was er iemand ziek, een
zekere L _azarus uit Beth _a-

ni
¨
e, uit het dorp van Mar _ia en

haar zuster M _artha.k 2 Het was
in feite de Mar _ia die de Heer met
welriekende olie had ingewrevenl

en zĳn voeten met haar haren
hadafgedroogd,m wier broer L _aza-
rus ziek was. 3 Daarom zonden
zĳn zusters hem bericht, om hem
te zeggen: „Heer, zie! degene voor
wie gĳ genegenheidn hebt, is ziek.”
4 Maar toen Jezus dit hoorde, zei
hĳ: „Deze ziekte heeft niet de
dood ten doel, maar is tot de heer-
lĳkheid van God,o opdat de Zoon
van God erdoor verheerlĳkt moge
worden.”

5 Jezus nu had M _artha en haar
zuster en L _azarus lief. 6 Toen
hĳ echter hoorde dat hĳ ziek was,
bleef hĳ vervolgens toch nog twee
dagen op de plaats waar hĳ was.
7 Daarna zei hĳ voorts tot de dis-
cipelen: „Laten wĳ weer naar Ju-
d _ea gaan.” 8 De discipelen zei-
den tot hem: „Rabbi,p nog kort
geleden zochten de Judee

¨
ers u

te stenigen,q en gaat gĳ er nu

weer heen?” 9 Jezus antwoord-
de: „Zĳn er niet twaalf uur van
daglicht? Indien iemand in het
daglichta wandelt, stoot hĳ ner-
gens tegenaan, omdat hĳ het licht
van deze wereld ziet. 10 Maar
indien iemand ’s nachtsb wandelt,
stoot hĳ ergens tegenaan, omdat
het licht niet in hem is.”

11 Deze dingen zei hĳ, en hier-
na zei hĳ tot hen: „L _azarus, onze
vriend, is gaan rusten,maar ik ga
erheen om hem uit de slaapc te
wekken.” 12 Daarom zeiden de
discipelen tot hem: „Heer, indien
hĳ is gaan rusten, zal hĳ beter
worden.” 13 Jezus had echter
van zĳn dood gesproken.Maar zĳ
meenden dat hĳ sprak van het
rusten in de slaap. 14 Toen zei
Jezus daarom ronduit tot hen:
„L _azarus is gestorven,d 15 en
ter wille vanU verheug ik mĳ dat
ik daar niet was, opdat GIJ moogt
geloven. Maar laten wĳ naar hem
toe gaan.” 16 Daarom zei Th _o-
mas, die De Tweeling werd ge-
noemd, tot zĳn medediscipelen:
„Laten wĳ ook gaan om met hem
te sterven.”e

17 Bĳ zĳn aankomst dan be-
vond Jezus dat hĳ al vier da-
gen in het herinneringsgraff lag.
18 Nu lag Beth _ani

¨
e dicht bĳ Je-

r _uzalem, op een afstand van on-
geveer drie kilometer. 19 Velen
van de joden waren dan ook naar
M _artha en Mar _ia gekomen om
hen te troosteng betreffende hun
broer. 20 Toen M _artha nu hoor-
de dat Jezus op komst was, ging zĳ
hem tegemoet; Mar _iah bleef ech-
ter thuis zitten. 21 M _artha dan
zei tot Jezus: „Heer, indien gĳ hier
waart geweest, zou mĳn broer
niet gestorven zĳn.i 22 En toch
weet ik op dit ogenblik dat al wat
gĳ aan God vraagt,j God u zal ge-
ven.” 23 Jezus zei tot haar: „Uw
broer zal opstaan.”k 24 M _artha
zei tot hem: „Ik weet dat hĳ zal op-
staan in de opstandingl op de laat-
ste dag.” 25 Jezus zei tot haar:
„Ik ben de opstanding en het le-
ven.m Wie geloof oefent in mĳ, zal,
ook al sterft hĳ, tot leven komen;n
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26 en een ieder die leeft en geloof
oefent in mĳ, zal stellig nooit ster-
ven.a Gelooft gĳ dit?” 27 Zĳ zei
tot hem: „Ja, Heer; ik heb geloofd
dat gĳ de Christus zĳt, de Zoon
van God, Degene die in de wereld
komt.”b 28 En toen zĳ dit had
gezegd, ging zĳ heen en riep haar
zuster Mar _ia, terwĳl zĳ heimelĳk
zei: „De Leraarc is er en roept
u.” 29 Toen de laatste dit hoor-
de, stond zĳ vlug op en ging naar
hem toe.

30 Jezus was in feite nog niet in
het dorp gekomen, maar bevond
zich nog op de plaats waar M _ar-
tha hem had ontmoet. 31 Toen
de joden die met Mar _ia in het
huis warend en haar troostten,
haar daarom vlug zagen opstaan
en naar buiten gaan, volgden zĳ
haar, in de veronderstelling dat zĳ
naar het herinneringsgrafe ging
om daar te wenen. 32 Toen Ma-
r _ia dan op de plaats aankwam
waar Jezus zich bevond, viel zĳ
zodra zĳ hem zag, aan zĳn voe-
ten neer en zei tot hem: „Heer,
indien gĳ hier waart geweest,
zou mĳn broer niet gestorven
zĳn.”f 33 Toen Jezus haar dan
zag wenen en de joden die met
haar waren meegekomen, zag we-
nen, zuchtte hĳ in de geest en
werd verontrust;g 34 en hĳ zei:
„Waar hebt GIJ hem gelegd?” Zĳ
zeiden tot hem: „Heer, kom en
zie.” 35 Jezus liet zĳn tranen
de vrĳe loop.h 36 Toen zeiden
de joden: „Zie eens wat een ge-
negenheid hĳ voor hem had!”i

37 Maar sommigen van hen zei-
den: „Kon deze [man], die de ogenj

van de blinde heeft geopend, niet
beletten dat deze stierf?”

38 Na wederom in zichzelf te
hebben gezucht, kwam Jezus dan
bĳ het herinneringsgraf.k Het was
in feite een grot, en er lag een
steenl tegenaan. 39 Jezus zei:
„Neemt de steenm weg.” M _artha,
de zuster van de overledene, zei
tot hem: „Heer, hĳ moet nu al rie-
ken, want het is [reeds] vier da-
gen geleden.” 40 Jezus zei tot

haar: „Heb ik u niet gezegd dat
gĳ de heerlĳkheid van God zoudt
zien indien gĳ zoudt geloven?”a

41 Daarom namen zĳ de steen
weg. Toen sloeg Jezus zĳn ogen
ten hemelb en zei: „Vader, ik
dank u dat gĳ mĳ hebt verhoord.c

42 Ik wist wel dat gĳ mĳ altĳd
verhoort; maar ter wille van de
schared die rondom staat, heb ik
gesproken, opdat zĳ zouden ge-
loven dat gĳ mĳ hebt uitgezon-
den.”e 43 En toen hĳ deze din-
gen had gezegd, riep hĳ met een
luide stem: „L _azarus, kom naar
buiten!”f 44 De [man] die dood
was geweest, kwam naar buiten,
zĳn voeten en handen met zwach-
tels omwondeng en een doek om
zĳn gelaat gebonden. Jezus zei tot
hen: „Maakt hem los en laat hem
gaan.”

45 Velen van de joden dan die
naar Mar _ia waren gekomen en
aanschouwden wat hĳ had ge-
daan, stelden geloof in hem;h

46 maar sommigen van hen gin-
gen naar de Farizee

¨
en en ver-

telden hun de dingen die Jezus
had gedaan.i 47 De overpries-
ters en de Farizee

¨
en riepen daar-

op het S _anhedrinj bĳeen en zeiden
toen: „Wat staat ons te doen, want
deze mens verricht vele tekenen?k

48 Als wĳ hem zo laten begaan,
zullen zĳ allemaal geloof in hem
stellen,l en de Romeinenm zullen
komen en zowel onze plaatsn als
onze natie wegnemen.” 49 Maar
een van hen, K _ajafas, die dat jaar
hogepriester was,o zei tot hen:
„GIJ weet volstrekt niets, 50 en
GIJ overweegt niet dat het in UW

belang is dat
´
e

´
en mens sterftp ten

behoeve van het volk en niet de
gehele natie wordt vernietigd.”q

51 Dit zei hĳ evenwel niet uit
zichzelf; maar omdat hĳ dat jaar
hogepriester was, profeteerde hĳ
dat Jezus voor de natie moest ster-
ven, 52 en niet voor de natie al-
leen, maar opdat hĳ ook de ver-
strooider kinderen Gods tot

´
e

´
en

zou vergaderen.s 53 Van die dag
af dan beraadslaagden zĳ om hem
te doden.t
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54 Jezus bewoog zich daarom
niet meer in het openbaara on-
der de joden,b maar hĳ vertrok
vandaar naar het land dicht bĳ
de wildernis, naar een stad die
_Efra

¨
ımc heette, en daar bleef hĳ

met de discipelen. 55 Nu was
het Paschad der joden nabĳ, en
vele mensen uit het land gingen
v

´
o

´
or het Pascha naar Jer _uzalem

op om zich ceremonieel te rei-
nigen.e 56 Zĳ zochten derhalve
naar Jezus en zeiden tot elkaar,
terwĳl zĳ in de tempel stonden:
„Wat is UW mening? Dat hĳ hele-
maal niet naar het feest zal ko-
men?” 57 De overpriesters en
deFarizee

¨
en hadden namelĳk be-

vel gegeven dat wanneer iemand
te weten kwam waar hĳ was,
hĳ [het] te kennen moest ge-
ven, opdat zĳ hem konden grĳ-
pen.

12 Zes dagenv
´
o

´
or het Pascha

dan kwam Jezus in Beth _a-
ni

¨
ef aan, waar L _azarusg was, die

door Jezus uit de doden was op-
gewekt. 2 Daarom rechtten zĳ
daar een avondmaaltĳdvoor hem
aan, en M _arthah bediende,i maar
L _azarus was een van degenen
die met hem aan tafel aanlagen.j

3 Mar _ia dan nam een pond wel-
riekende olie, echte en zeer kost-
bare nardus,k en zĳ wreef de voe-
tenvan Jezus ermee in en droogde
zĳnvoetenmet haar haren af.l Het
huis werd vervuld met de geur
van de welriekende olie. 4 Maar
J _udas Isk _ariot,m een van zĳn disci-
pelen, die op het punt stond hem
te verraden, zei: 5 „Waarom is
deze welriekenden olie niet voor
driehonderd denarii verkocht en
aan de armeno gegeven?” 6 Dit
zei hĳ echter niet omdat hĳ zich
om de armen bekommerde, maar
omdat hĳ een dief wasp en de
geldkist hadq en gewoon was het
daarin gestorte geld weg te ne-
men. 7 Daarom zei Jezus: „Laat
haar begaan, opdat zĳ dit gebruik
in acht kan nemen met het oog
op de dag van mĳn begrafenis.r

8 Want de armens hebt GIJ altĳd

bĳ U, maar mĳ zult GIJ niet altĳd
hebben.”

9 Een grote schare der joden
dan kwam te weten dat hĳ daar
was, en zĳ kwamen niet alleen
vanwege Jezus, maar ook om L _a-
zarus te zien, die hĳ uit de do-
den had opgewekt.a 10 De over-
priesters beraadslaagden nu om
ook L _azarus te doden,b 11 om-
dat vanwege hemvelen der joden
daarheen gingen en geloof stel-
den in Jezus.c

12 Toen de grote schare die
naar het feest was gekomen, de
volgende dag hoorde dat Jezus
naar Jer _uzalem kwam, 13 na-
men zĳ de takken van palmbo-
mend en gingen hem tegemoet. En
zĳ riepen voorts:e „Red toch!f Ge-
zegend is hĳ die komt in Jehovah’s
naam,g ja, de koningh van _Isra

¨
el!”

14 Toen Jezus echter een jonge
ezeli had gevonden, ging hĳ daarop
zitten, zoals er geschreven staat:
15 „Vrees niet, dochter van S _ion.
Zie! Uw koning komt,j gezeten op
een ezelsveulen.”k 16 Aanvan-
kelĳk sloegen zĳn discipelen geen
acht op deze dingen,l maar toen Je-
zus werd verheerlĳkt,m toen her-
innerden zĳ zich dat dit over hem
geschreven stond en dat men dit
met hem had gedaan.n

17 De schare dan die bĳ hem
was toen hĳ L _azaruso uit het her-
inneringsgraf riep en hem uit de
doden opwekte, bleef getuigenis
afleggen.p 18 Daarom ging de
schare hem ook tegemoet, omdat
zĳ hoorden dat hĳ dit tekenq had
verricht. 19 De Farizee

¨
enr zei-

den derhalve onder elkaar: „GIJ

ziet dat GIJ absoluut niets bereikt.
Ziet! De wereld is hem achterna-
gelopen.”s

20 Nu waren er onder hen die
opgingen om op het feest te aan-
bidden, enige Grieken.t 21 De-
zen dan gingen naar Fil _ippusu

toe, die uit Beths _a
¨
ıda in Galil _ea

was, en richtten toen het volgen-
de verzoek tot hem: „Heer, wĳ
willen Jezus zien.”v 22 Fil _ippus
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ging het aan Andr _eas zeggen.
Andr _eas en Fil _ippus gingen het
aan Jezus zeggen.

23 Maar Jezus antwoordde hun
en zei: „Het uur is gekomen dat
de Zoon des mensen verheerlĳkt
moet worden.a 24 Voorwaar,
voorwaar, ik zeg U: Indien een tar-
wekorrel niet in de aarde valt en
sterft, blĳft hĳ slechts

´
e

´
en [kor-

rel]; maar indien hĳ sterft,b dan
draagt hĳ veel vrucht. 25 Hĳ
die ten zeerste gesteld is op zĳn
ziel, vernietigt ze, maar hĳ die
zĳn ziel in deze wereld haat,c zal
ze bewaren voor het eeuwige le-
ven.d 26 Wil iemand mĳ dienen,
dan moet hĳ mĳ volgen, en waar
ik ben, daar zal ook mĳn dienaar
zĳn.e Indien iemand mĳ dient, zal
de Vader hem eren.f 27 Nu is
mĳn ziel verontrust,g en wat zal
ik zeggen? Vader, red mĳ uit dit
uur.h Niettemin ben ik juist hier-
om tot dit uur gekomen. 28 Va-
der, verheerlĳk uw naam.” Daar-
om kwam er een stemi uit de
hemel: „Ik heb [hem] verheerlĳkt
en zal [hem] wederom verheerlĳ-
ken.”j

29 De schare dan die erbĳ stond
en het hoorde, zei dat het had
gedonderd. Anderen zeiden: „Een
engel heeft tot hem gesproken.”
30 Jezus gaf ten antwoord: „Deze
stem is niet ter wille van mĳ ge-
schied, maar ter wille van U.k

31 Nu wordt er een oordeel aan
deze wereld voltrokken; nu zal
de heerser van deze wereldl wor-
den buitengeworpen.m 32 Noch-
tans zal ik, wanneer ik van de
aarde ben omhooggeheven,n men-
sen van alle soorten tot mĳ trek-
ken.”o 33 Dit zei hĳ inwerkelĳk-
heid om aan te duiden wat voor
een dood hĳ weldra zou sterven.p

34 Daarom antwoordde de scha-
re hem: „Wĳ hebben uit de Wet
gehoord dat de Christus in eeu-
wigheid blĳft;q en hoe kunt gĳ
dan zeggen dat de Zoon des men-
sen omhooggeheven moet wor-
den?r Wie is deze Zoon des men-
sen?”s 35 Jezus zei derhalve tot
hen: „Nog een korte tĳd zal het
licht onderU zĳn.Wandelt zolang

GIJ het licht hebt, opdat de duis-
ternisa U niet overweldigt; en wie
in de duisternis wandelt, weet niet
waarheen hĳ gaat.b 36 Oefent
geloof in het licht zolang GIJ het
licht hebt, ten einde zonen van
het licht te worden.”c

Deze dingen sprak Jezus en hĳ
ging heen en verborg zich voor
hen. 37 Maar ofschoon hĳ zo
vele tekenen voor hun ogen had
verricht, stelden zĳ geen geloof
in hem, 38 zodat het woord van
de profeet Jes _aja werd vervuld,
dat hĳ gesproken heeft: „Jeho-
vah, wie heeft geloof gesteld in
hetgeen door ons is gehoord?d En
wat de arm van Jehovah betreft,
aan wie is die geopenbaard?”e

39 De reden waarom zĳ niet kon-
den geloven, is dat Jes _aja weder-
om heeft gezegd: 40 „Hĳ heeft
hun ogen verblind en hun hart
verhard,f opdat zĳ niet met hun
ogen zouden zien en met hun hart
de gedachte zouden begrĳpen en
zich zouden omkeren en ik hen
gezond zou maken.”g 41 Jes _aja
heeft deze dingen gezegd omdat
hĳ zĳn heerlĳkheid heeft gezien,h

en hĳ heeft over hem gesproken.
42 Toch stelden zelfs velen van
de regeerders werkelĳk geloof in
hem,i maar vanwege de Farizee

¨
en

beleden zĳ [hem] niet, om niet uit
de synagoge te worden geworpen;j

43 want zĳ hadden de heerlĳk-
heid van de mensen meer lief dan
zelfs de heerlĳkheid van God.k

44 Jezus riep echter uit en zei:
„Wie geloof stelt in mĳ, stelt niet
[alleen] geloof in mĳ, maar [ook]
in hem die mĳ heeft gezonden;l

45 en hĳ die mĳ aanschouwt, aan-
schouwt [ook] hem die mĳ heeft
gezonden.m 46 Ik ben als een
licht in de wereld gekomen,n op-
dat een ieder die geloof stelt in
mĳ, niet in de duisternis blĳft.o

47 Maar indien iemandmĳnwoor-
den hoort en ze niet onderhoudt,
ik oordeel hem niet; want ik ben
niet gekomen om de wereld te
oordelen,p maar om de wereld te
redden.q 48 Hĳ die mĳ minacht
en mĳn woorden niet aanneemt,

HFDST. 12

a Jo 13:32

Jo 17:1

b Mt16:21

Ro 14:9

1Kor 15:36

c Mt10:28

Opb 12:11

d Mt16:25

Mr 8:35

Lu 9:24

e Jo 14:3

Jo 17:24

1Th 4:17

f 1Sa 2:30

Sp 27:18

g Ps 6:3

Mt 26:38

Mr 14:34

h Lu12:50

Lu 22:42

Heb 5:7

i Mt3:17
Mt 17:5

Mr 1:11

Mr 9:7

Lu 3:22

Lu 9:35

2Pe 1:17

j Jo 17:1

k Jo 11:42

l Jo 14:30

Jo 16:11

Han 26:18

2Kor 4:4

Ef 2:2

1Jo 5:19

m Lu10:18

Opb 12:9

n Jo 8:28

o Ro 5:18

Heb 2:9

p Jo 18:32

Han 5:30

q Ps 89:36

Ps 110:4

Jes 9:7

r Jo 3:14

Jo 20:9

s Da 7:13

�����������������������������

2ekolom

a Jer 13:16

b Jo 11:10

c Ef 5:8

d Ro 10:16

e Jes 53:1

f Ex 4:21

g Jes 6:10

Mt 13:14

Mr 4:12

Han 28:27

h Jes 6:1

i Jo 19:38

j Sp 29:25

Jo 7:13

Jo 9:22

Jo 16:2

k Jo 5:44

Ro 2:29

l Mt10:40

Mr 9:37

1Pe 1:21

m Jo 14:9

n Jo 3:19

Jo 8:12

Jo 9:5

o Jo 12:35

p Jo 3:17

Jo 5:45

Jo 8:15

q Jo 3:16

JOHANNES 12:23-48 Stem uit de hemel. Heerser der wereld 1344



heeft iemand die hem oordeelt.
Het woorda dat ik heb gesproken,
dat zal hem oordelen op de laat-
ste dag; 49 want ik heb niet uit
mĳzelf gesproken, maar de Vader,
die mĳ heeft gezonden, heeft mĳ
zelf een gebod gegeven met be-
trekking tot wat ik zeggen en wat
ik spreken moet.b 50 Ook weet
ik dat zĳn gebod eeuwig leven be-
tekent.c De dingen die ik daarom
spreek, spreek ik zoals de Vader
[ze] mĳ heeft gezegd.”d

13 Omdat Jezus nu v
´
o

´
or het

paschafeest wist dat zĳn
uur was gekomene om uit deze we-
reld naar de Vader te gaan,f had
hĳ de zĳnen die in de wereld wa-
ren en die hĳ had liefgehad,g tot
het einde toe lief. 2 Terwĳl het
avondmaal daarom aan de gang
was en toen de Duivel J _udas Isk _a-
riot, de zoon van S _imon, reeds in
het hart had gegevenh hem te ver-
raden,i 3 stond hĳ, daar hĳ wist
dat de Vader alle dingen in [zĳn]
handen had gegevenj en dat hĳ
van Godwas uitgegaan en tot God
heenging,k 4 van het avondmaal
op en legde zĳn bovenklederen af.
En hĳ nameen linnen doek en om-
gordde zich.l 5 Daarna deed hĳ
water in een kom en begon de voe-
ten van de discipelen te wassenm

en ze met de linnen doek waar-
mee hĳ omgord was, af te drogen.
6 Zo kwam hĳ dan bĳ S _imon P _e-
trus. Hĳ zei tot hem: „Heer, wast
gĳ mĳn voeten?”n 7 Jezus gaf
hem ten antwoord: „Wat ik doe,
begrĳpt gĳ op het ogenblik niet,
maar gĳ zult het na deze din-
gen begrĳpen.”o 8 P _etrus zei tot
hem: „Gĳ zult mĳn voeten stellig
nooit wassen.” Jezus antwoordde
hem: „Indien ik u niet was,p hebt
gĳ geen deel met mĳ.” 9 S _imon
P _etrus zei tot hem: „Heer, niet al-
leen mĳn voeten, maar ook mĳn
handen en mĳn hoofd.” 10 Jezus
zei tot hem: „Wie zich heeft ge-
baad,q behoeft niet meer dan zĳn
voeten te laten wassen, maar is
geheel rein. En gĳlieden zĳt rein,
doch niet allen.” 11 Hĳ kende
immers de mens die hem ver-

ried.a Daarom zei hĳ: „Niet allen
zĳt GIJ rein.”

12 Toen hĳ nu hun voeten had
gewassen en zĳn bovenklederen
had aangetrokken en weer aan
tafel was gaan aanliggen, zei hĳ
tot hen: „Weet GIJ wat ik U heb
gedaan? 13 GIJ spreektmĳ met
’Leraar’b en ’Heer’c aan, en GIJ

zegt dat terecht, want dat ben ik.d

14 Indien ik daarom, ofschoon
ik Heer en Leraar ben, UW voe-
ten heb gewassen,e dan behoort
ook GIJ elkaars voeten te wassen.f

15 Want ik heb U het voorbeeld
gegeven, opdat ook GIJ zoudt doen
zoals ik U heb gedaan.g 16 Voor-
waar, voorwaar, ik zeg U: Een
slaaf is niet groter dan zĳn mees-
ter, noch is iemand die wordt uit-
gezonden, groter dan degene die
hem heeft gezonden.h 17 Indien
GIJ deze dingen weet, gelukkig zĳt
GIJ als GIJ ze doet.i 18 Ik spreek
niet van U allen; ik weet wie ik
heb uitgekozen.j Maar het is opdat
de schriftplaats vervuld zou wor-
den:k ’Hĳ die zich met mĳn brood
placht te voeden, heeft zĳn hiel
tegen mĳ opgeheven.’l 19 Vanaf
dit ogenblik vertel ik het U, voor-
dat het gebeurt,m opdat GIJ, wan-
neer het gebeurt, moogt geloven
dat ik het ben. 20 Voorwaar,
voorwaar, ik zeg U: Wie iemand
ontvangt die ik zend, ontvangt
[ook] mĳ.n En wie mĳ ontvangt,
ontvangt [ook] hem die mĳ heeft
gezonden.”o

21 Nadat Jezus deze dingen had
gezegd, werd hĳ verontrust in de
geest, en hĳ legde getuigenis af en
zei: „Voorwaar, voorwaar, ik zeg
U: Een van U zal mĳ verraden.”p

22 De discipelen keken elkaar
toen aan, in het onzekere over
wie hĳ [dat] zei.q 23 Aan Jezus’
boezem lag een van zĳn discipe-
len aan, en Jezus had hem lief.r

24 S _imon P _etrus knikte hem der-
halve toe en zei tot hem: „Zeg
wie het is over wie hĳ [dat] zegt.”
25 De laatste leunde dus achter-
over tegen Jezus’ borst en zei tot

p Mt 26:21; Mr 14:18; Lu 22:21; Jo 6:70; Han 1:16;
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hem: „Heer, wie is het?”a 26 Je-
zus dan antwoordde: „Het is de-
gene aan wie ik de bete zal ge-
ven die ik indoop.”b Na daarom
de bete te hebben ingedoopt, nam
hĳ ze en gaf ze aan J _udas, de zoon
van S _imon Isk _ariot. 27 En na de
bete voer S _atan voorts in hem.c

Daarom zei Jezus tot hem: „Wat
gĳ doet, doe dat met nog meer
spoed.” 28 Maar niemand van
de aanliggenden wist met welk
doel hĳ dit tot hem zei. 29 Aan-
gezien J _udas de geldkist had,d

meenden sommigen in feite dat Je-
zus tot hem zei: „Koop wat wĳ
voor het feest nodig hebben”, of
dat hĳ iets aan de armen moest
geven.e 30 Nadat hĳ nu de bete
had ontvangen, ging hĳ onmid-
dellĳk naar buiten. En het was
nacht.f

31 Toen hĳ dan naar buiten was
gegaan, zei Jezus: „Nu wordt de
Zoon des mensen verheerlĳkt,g

en God wordt verheerlĳkt in ver-
band met hem. 32 En God zelf
zal hem verheerlĳken,h en hĳ zal
hem onmiddellĳk verheerlĳken.
33 Kindertjes,i nog maar kort ben
ik bĳ U. GIJ zult mĳ zoeken; en
zoals ik tot de joden heb gezegd:
’Waarheen ik ga, kunt GIJ niet ko-
men’,j zo zeg ik het op het ogen-
blik ook tot U. 34 Ik geef U een
nieuw gebod, dat GIJ elkaar lief-
hebt; net zoals ik U heb liefge-
had,k dat ook GIJ elkaar liefhebt.l

35 Hieraan zullen allen weten dat
GIJ mĳn discipelen zĳt, indien GIJ

liefde onder elkaar hebt.”m

36 S _imon P _etrus zei tot hem:
„Heer, waar gaat gĳ naar toe?” Je-
zus antwoordde: „Waarheen ik ga,
kunt gĳ mĳ nu niet volgen, maar
gĳ zult later volgen.”n 37 P _etrus
zei tot hem: „Heer, waarom kan
ik u op het ogenblik niet volgen?
Ik zal ten behoeve van u afstand
doen van mĳn ziel.”o 38 Jezus
antwoordde: „Zult gĳ ten behoeve
van mĳ afstand doen van uw ziel?
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Er
zal geenszins een haan kraaien
voordat gĳ mĳ driemaal hebt ver-
loochend.”p

14 „Laat UW hart niet veront-
rust worden.a Oefent ge-

loof in God,b oefent ook geloof in
mĳ.c 2 In het huis van mĳn Va-
der zĳn vele woningen.d Anders
zou ik het U hebben gezegd, want
ik ga heen om een plaatse voor
U te bereiden. 3 En wanneer ik
heenga en een plaats voor U be-
reid, kom ik terugf en zal U thuis
bĳ mĳ ontvangen,g opdat ook GIJ

moogt zĳn waar ik ben.h 4 En
waarheen ik ga, [daarheen] weet
GIJ de weg.”

5 Th _omasi zei tot hem: „Heer,
wĳweten nietwaarheen gĳ gaat.j

Hoe weten wĳ dan de weg?”

6 Jezus zei tot hem: „Ik ben de
wegk en de waarheidl en het le-
ven.m Niemandkomt tot deVader
dan door bemiddeling van mĳ.n

7 Indien gĳlieden mĳ hadt ge-
kend, zoudt GIJ ook mĳn Vader
hebben gekend; van dit ogenblik
af kent GIJ hem en hebt GIJ hem
gezien.”o

8 Fil _ippus zei tot hem: „Heer,
toon ons de Vader, en het is ons
genoeg.”

9 Jezus zei tot hem: „Nu ben ik
al zo’n lange tĳd bĳ ulieden, en
nog hebt gĳ mĳ niet leren ken-
nen, Fil _ippus? Wie mĳ heeft ge-
zien, heeft [ook] de Vader ge-
zien.p Hoe kunt gĳ dan zeggen:
’Toon ons de Vader’?q 10 Ge-
looft gĳ niet dat ik in eendracht
met de Vader ben en de Vader in
eendracht met mĳ is?r De din-
gen die ik tot ulieden zeg, spreek
ik niet uit mĳzelf; maar de Va-
der, die in eendracht met mĳ
blĳft, doet zĳn werken.s 11 Ge-
looft mĳ, dat ik in eendracht met
de Vader ben en de Vader in een-
dracht met mĳ is; of anders, ge-
looft op grond van de werken
zelf.t 12 Voorwaar, voorwaar,
ik zeg U: Wie geloof oefent in
mĳ, zal ook zelf de werken doen
die ik doe; en hĳ zal grotereu

werken dan deze doen, omdat ik
heenga naar de Vader.v 13 En
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wat GIJ ook vraagt in mĳn naam,
dat zal ik doen, opdat de Vader
in verband met de Zoon verheer-
lĳkt moge worden.a 14 Indien
GIJ iets vraagt in mĳn naam, ik
zal het doen.

15 Indien GIJ mĳ liefhebt, zult
GIJ mĳn geboden onderhouden;b

16 en ik zal de Vader een ver-
zoek doen en hĳ zal U een ande-
re helper geven om voor altĳd bĳ
U te zĳn,c 17 de geest der waar-
heid,d die de wereld niet kan ont-
vangen,e omdat ze hem niet ziet
en niet kent. GIJ kent hem, want
hĳ blĳft bĳ U en is in U.f 18 Ik
zal U niet beroofd achterlaten.g

Ik kom tot U. 19 Nog een korte
tĳden dewereld zalmĳnietmeer
aanschouwen,h maar GIJ zult mĳ
aanschouwen,i want ik leef en
GIJ zult leven.j 20 Op die dag
zult GIJ weten dat ik in eendracht
met mĳn Vader ben en GIJ in een-
dracht met mĳ zĳt en ik in een-
dracht met U ben.k 21 Wie mĳn
geboden heeft en ze onderhoudt,
die is het die mĳ liefheeft.l En
wie mĳ liefheeft, zal door mĳnVa-
der bemind worden, en ik zal hem
liefhebben en zal mĳ duidelĳk aan
hem laten zien.”

22 J _udas,m niet Isk _ariot, zei tot
hem: „Heer, wat is er gebeurd dat
gĳ u aan ons en niet aan de we-
reld duidelĳk wilt laten zien?”n

23 Jezus gaf hem ten antwoord:
„Indien iemand mĳ liefheeft, zal
hĳ mĳn woord onderhouden,o en
mĳn Vader zal hem liefhebben, en
wĳ zullen tot hem komen en bĳ
hem gaan wonen.p 24 Wie mĳ
niet liefheeft, onderhoudt mĳn
woorden niet; en het woord dat
gĳlieden hoort, is niet van mĳ,
maar behoort de Vader toe, die
mĳ heeft gezonden.q

25 Tĳdens mĳn verblĳf bĳ U

heb ik deze dingen tot U gespro-
ken. 26 Maar de helper, de hei-
lige geest, die de Vader in mĳn
naam zal zenden, die zal U alle
dingen leren en alle dingen wel-
ke ik U heb gezegd, in UW herin-
nering terugbrengen.r 27 Vre-
de laat ik U, mĳn vrede geef ik

U.a Niet zoals de wereld die geeft,
geef ik hem U. Laat UW hart niet
verontrust worden nochvanvrees
ineenkrimpen. 28 GIJ hebt ge-
hoord dat ik tot U heb gezegd:
Ik ga heen en ik kom tot U [te-
rug]. Indien GIJ mĳ liefhadt, zoudt
GIJ U verheugen dat ik heenga
naar de Vader, want de Vader is
groterb dan ik. 29 Ik heb het U

nu daarom gezegd, voordat het
geschiedt,c opdat GIJ, wanneer het
geschiedt, moogt geloven. 30 Ik
zal niet veel meer met U spreken,
want de heerserd van de wereld is
op komst. En hĳ heeft geen vat
opmĳ,e 31 maar opdat dewereld
moge weten dat ik de Vader lief-
heb, doe ik zoals de Vader mĳ ge-
bodenf heeft. Staat op, laten wĳ
hier vandaan gaan.

15 Ik ben deware wĳnstokg en
mĳn Vader is de wĳngaar-

denier.h 2 Elke rank aan mĳ die
geen vrucht draagt, neemt hĳ
weg,i en elke [rank] die wel vrucht
draagt, reinigt hĳ,j opdat ze meer
vrucht mag dragen.k 3 GIJ zĳt
reeds rein vanwege het woord dat
ik tot U heb gesproken.l 4 Blĳft
in eendracht met mĳ, en ik in een-
dracht met U.m Evenals de rank
geen vrucht kan dragen uit zich-
zelf indien ze niet aan de wĳn-
stok blĳft, zo ook GIJ niet, in-
dien GIJ niet in eendracht met mĳ
blĳft.n 5 Ik ben de wĳnstok, GIJ

zĳt de ranken. Wie in eendracht
met mĳ blĳft, en ik in eendracht
met hem, die draagt veel vrucht;o

want gescheiden van mĳ kunt GIJ

in het geheel niets doen. 6 In-
dien iemand niet in eendracht
met mĳ blĳft, wordt hĳ als rank
buitengeworpen en verdort; en
men raapt die ranken bĳeen en
gooit ze in het vuur en ze wor-
den verbrand.p 7 Indien GIJ in
eendracht met mĳ blĳft en mĳn
woorden in U blĳven, vraagt dan
wat GIJ ook wenst en het zal voor
U geschieden.q 8 Hierin wordt
mĳn Vader verheerlĳkt, dat GIJ
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veel vrucht blĳft dragen en U mĳn
discipelen betoont.a 9 Evenals
deVader mĳ heeft liefgehadb en ik
U heb liefgehad, zo blĳft in mĳn
liefde. 10 Als GIJ mĳn geboden
onderhoudt,c zult GIJ in mĳn liefde
blĳven, evenals ik de geboden van
de Vader heb onderhoudend en in
zĳn liefde blĳf.

11 Deze dingen heb ik tot U ge-
sproken, opdat mĳn vreugde in
U moge zĳn en UW vreugde vol-
komen moge worden.e 12 Dit is
mĳn gebod, dat GIJ elkaar lief-
hebt net zoals ik U heb liefgehad.f

13 Niemand heeft grotere liefde
dan deze, dat iemand afstand doet
van zĳn ziel ten behoeve van zĳn
vrienden.g 14 GIJ zĳt mĳnvrien-
den indien GIJ doet wat ik U ge-
bied.h 15 Ik noem U niet langer
slaven, want een slaaf weet niet
wat zĳn meester doet. Maar ik
heb U vriendeni genoemd, want
alle dingen die ik van mĳn Vader
heb gehoord, heb ik U bekendge-
maakt.j 16 GIJ hebt mĳ niet uit-
gekozen, maar ik heb U uitgeko-
zen, en ik heb U gesteld opdat GIJ

zoudt heengaan en vrucht zoudt
blĳven dragenk en dat UW vrucht
zou blĳven, opdat wat GIJ deVader
ook vraagt in mĳn naam, hĳ het U

zou geven.l

17 Deze dingen gebied ik U, dat
GIJ elkaar liefhebt.m 18 Indien
de wereld U haat, GIJ weet dat ze
mĳ eerder dan U heeft gehaat.n

19 Als GIJ een deel van de wereld
zoudt zĳn, zou de wereld ten zeer-
ste gesteld zĳn op wat haar toe-
behoort.o Omdat GIJ nu geen deel
van de wereld zĳt,p maar ik U uit
de wereld heb uitgekozen, daarom
haat de wereld U.q 20 Denkt aan
het woord dat ik tot U heb gezegd:
Een slaaf is niet groter dan zĳn
meester. Indien zĳ mĳ hebben ver-
volgd, zullen zĳ ook U vervolgen;r

indien zĳ mĳn woord hebben on-
derhouden, zullen zĳ ook het UWE

onderhouden. 21 Maar zĳ zullen
U al deze dingen aandoen wegens
mĳn naam, omdat zĳ hem niet
kennen die mĳ heeft gezonden.s

22 Indien ik niet was gekomen en

niet tot hen had gesproken, zou-
den zĳ geen zonde hebben;a maar
nu hebben zĳ geen verontschul-
diging voor hun zonde.b 23 Wie
mĳ haat, haat ook mĳn Vader.c

24 Indien ik onder hen niet de
werken had gedaan die niemand
anders heeft gedaan,d zouden zĳ
geen zonde hebben;e maar nu heb-
ben zĳ zowel mĳ als mĳnVader

´
en

gezien
´
en gehaat.f 25 Maar het

woord moest vervuld worden dat
in hun Wet staat geschreven: ’Zĳ
hebben mĳ zonder reden gehaat.’g

26 Wanneer de helper gekomen
is, die ik U van de Vader zal zen-
den,h de geest der waarheid, die
van deVader uitgaat, zal die getui-
genis over mĳ afleggen;i 27 en
GIJ moet op UW beurt getuigenis
afleggen,j want GIJ zĳt bĳ mĳ ge-
weest sinds ik begon.

16 Deze dingen heb ik tot U

gesproken, opdat GIJ niet
tot struikelen wordt gebracht.k

2 Men zal U uit de synagoge wer-
pen.l Ja, het uur komt dat een
ieder die U doodt, zal menen God
een heilige dienst te hebben be-
wezen.m 3 Zĳ zullen deze din-
gen echter doen omdat zĳ noch de
Vader noch mĳ hebben leren ken-
nen.n 4 Niettemin heb ik deze
dingen tot U gesproken, opdat GIJ,
wanneer het uur ervoor gekomen
is, U zult herinneren dat ik ze U

heb gezegd.o

Aanvankelĳk heb ik Udeze din-
gen evenwel niet gezegd, omdat
ik bĳ U was. 5 Maar nu ga ik
naar hem die mĳ heeft gezonden,p

en toch vraagt niemand van U mĳ:
’Waar gaat gĳ heen?’ 6 Omdat
ik deze dingen echter tot U heb
gesproken, is UW hart van droef-
heidq vervuld. 7 Toch zeg ik U

de waarheid: Het is in UW be-
lang dat ik heenga. Want als ik
niet heenga, zal de helperr geens-
zins tot U komen; maar als ik wel
heenga, zal ik hem tot U zenden.
8 En wanneer die gekomen is, zal
hĳ de wereld het overtuigende
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bewĳs leveren aangaande zonde
en aangaande rechtvaardigheid
en aangaande oordeel:a 9 in de
eerste plaats aangaande zonde,b

omdat zĳ geen geloof in mĳ oefe-
nen;c 10 vervolgens aangaande
rechtvaardigheid,d omdat ik naar
de Vader ga en GIJ mĳ niet meer
zult zien; 11 dan aangaande oor-
deel,e omdat de heerser van deze
wereld geoordeeld is.f

12 Nog vele dingen heb ik U te
zeggen, maar GIJ kunt ze op het
ogenblik niet dragen.g 13 Wan-
neer die echter gekomen is, de
geest der waarheid,h zal hĳ U in
alle waarheid leiden, want hĳ zal
niet uit zichzelf spreken, maar zal
spreken al wat hĳ hoort en U de
komende dingen bekendmaken.i

14 Die zal mĳ verheerlĳken,j want
hĳ zal van het mĳne ontvangen
en het U bekendmaken.k 15 Al-
les wat de Vader heeft, is van mĳ.l

Daarom heb ik gezegd dat hĳ van
het mĳne ontvangt en [het] aan U

bekendmaakt. 16 Nog een korte
tĳd en GIJ zult mĳ niet meer aan-
schouwen,m en wederom nog een
korte tĳd en GIJ zult mĳ zien.”

17 Daarom zeiden sommigen
van zĳn discipelen tot elkaar:
„Wat betekent dit, dat hĳ tot ons
zegt: ’Nog een korte tĳd en GIJ

zult mĳ niet aanschouwen, en we-
derom nog een korte tĳd en GIJ

zult mĳ zien’, en: ’omdat ik naar
deVader ga’?” 18 Zĳ zeiden dus:
„Wat betekent dit, dat hĳ zegt,
’een korte tĳd’? Wĳ weten niet
waarover hĳ spreekt.” 19 Jezus
wistn dat zĳ hem wilden ondervra-
gen, daarom zei hĳ tot hen: „Infor-
meert GIJ onder elkaar hiernaar,
dat ik gezegd heb: Nog een korte
tĳd en GIJ zult mĳ niet aanschou-
wen, en wederom nog een korte
tĳden GIJ zult mĳ zien? 20 Voor-
waar, voorwaar, ik zeg U: GIJ zult
wenen en weeklagen, maar de we-
reld zal zich verheugen; GIJ zult
bedroefd zĳn,o maar UW droef-
heid zal in vreugde veranderen.p

21 Wanneer een vrouw gaat ba-
ren, is zĳ bedroefd omdat haar

uur gekomen is;a maarwanneer zĳ
het jonge kind terwereld heeft ge-
bracht, denkt zĳ niet meer aan de
verdrukking, uit vreugde dat er
een mens ter wereld is gekomen.
22 Daarom hebt ook GIJ thans
weliswaar droefheid; maar ik zal
U wederom zien en UW hart zal
zich verheugen,b en niemand zal
U UW vreugde ontnemen. 23 En
op die dagc zult GIJ mĳ geen enke-
le vraag stellen. Voorwaar, voor-
waar, ik zeg U: Indien GIJ de Va-
der om iets vraagt,d zal hĳ het U in
mĳn naam geven.e 24 Tot op de
tegenwoordige tĳd hebt GIJ niets
in mĳn naam gevraagd. Vraagt
en GIJ zult ontvangen, opdat UW

vreugde volkomenmogeworden.f

25 Deze dingen heb ik in ver-
gelĳkingen tot U gesproken.g Het
uur komt dat ik niet meer in
vergelĳkingen tot U zal spreken,
maar Uduidelĳk omtrent deVader
zal berichten. 26 Op die dag zult
GIJ in mĳn naam vragen, en ik zeg
U niet dat ik de Vader een verzoek
betreffende U zal doen. 27 Want
de Vader zelf heeft genegenheid
voor U, omdat GIJ genegenheid
voor mĳ hebt gehadh en hebt ge-
loofd dat ik als de vertegenwoordi-
ger van de Vader ben uitgegaan.i

28 Ik ben van de Vader uitgegaan
en in de wereld gekomen. Voorts
verlaat ik de wereld en ga heen tot
de Vader.”j

29 Zĳn discipelen zeiden: „Zie!
Nu spreekt gĳ duidelĳk en uit
gĳ u niet in een vergelĳking.
30 Nuwetenwĳ dat gĳ alles weetk

en niet nodig hebt dat iemand
u ondervraagt.l Hierdoor gelo-
ven wĳ dat gĳ van God zĳt uit-
gegaan.”m 31 Jezus antwoordde
hun: „Gelooft GIJ op het ogenblik?
32 Ziet! Het uur komt, ja, het is
gekomen, dat GIJ verstrooid zult
worden, een ieder naar zĳn eigen
huis,n en GIJ mĳ alleen zult laten;
en toch ben ik niet alleen, omdat
de Vader met mĳ is.o 33 Deze
dingen heb ik tot U gezegd, op-
dat GIJ door bemiddeling van mĳ
vrede moogt hebben.p In de we-
reld hebt GIJ verdrukking, maar
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schept moed! ik heb de wereld
overwonnen.”a

17 Deze dingen sprak Jezus,
en terwĳl hĳ zĳn ogen naar

de hemel opsloeg,b zei hĳ: „Vader,
het uur is gekomen; verheerlĳk
uw zoon, opdat uw zoonu verheer-
lĳkt,c 2 gelĳk gĳ hem autoriteit
over alle vlees hebt gegeven,d op-
dat hĳ, wat het gehele [aantal] be-
treft [van hen] die gĳ hem hebt
gegeven,e hun eeuwig leven moge
geven.f 3 Dit betekent eeuwig
leven,g dat zĳ voortdurend ken-
nish in zich opnemen vanu, de eni-
ge ware God,i en van hem die gĳ
hebt uitgezonden, Jezus Christus.j

4 Ik heb u op de aarde verheer-
lĳkt,k daar ik het werk heb volein-
digd dat gĳ mĳ te doen hebt gege-
ven.l 5 Ennu,Vader, verheerlĳk
mĳ naast uzelf met de heerlĳk-
heid die ik naast u had voordat de
wereld was.m

6 Ik heb uw naamopenbaar ge-
maakt aan de mensen die gĳ mĳ
uit de wereld hebt gegeven.n Zĳ
waren van u, en gĳ hebt hen aan
mĳ gegeven, en zĳ hebben uw
woord onderhouden. 7 Zĳ zĳn
nu te weten gekomen dat alles
wat gĳ mĳ hebt gegeven, van u
komt; 8 want de woorden die
gĳ mĳ hebt gegeven, heb ik hun
gegeven,o en zĳ hebben ze aan-
genomen en zĳn stellig te we-
ten gekomen dat ik als uw verte-
genwoordiger ben uitgegaan,p en
zĳ hebben geloofd dat gĳ mĳ hebt
uitgezonden.q 9 Ik doe een ver-
zoek betreffende hen; ik doe geen
verzoek betreffende de wereld,r

maar betreffende hen die gĳ mĳ
hebt gegeven; want zĳ zĳn van u,
10 en al het mĳne is van u en het
uwe is van mĳ,s en ik ben onder
hen verheerlĳkt.

11 Ook ben ik niet langer in de
wereld, maar zĳ zĳn in de wereldt

en ik kom naar u toe. Heilige Va-
der, waak over henu ter wille van
uw naam, die gĳ mĳ hebt gegeven,
opdat zĳ

´
e

´
en mogen zĳn zoals wĳ.v

12 Toen ik bĳ henwas, waakte ik
steeds over henw ter wille van uw
naam, die gĳ mĳ hebt gegeven;

en ik heb hen bewaard, en niet
´
e

´
en van hen is vernietigd,a behal-

ve de zoon der vernietiging,b opdat
de schriftplaats vervuld zou wor-
den.c 13 Maar nu kom ik naar u
toe, en ik spreek deze dingen in
de wereld, opdat zĳ mĳn vreugde
ten volle in zich mogen hebben.d

14 Ik heb hun uw woord gegeven,
maar de wereld heeft hen gehaat,e

omdat zĳ geen deel van de wereld
zĳn, evenals ik geen deel van de
wereld ben.f

15 Ik verzoek u niet, henuit de
wereld te nemen, maar over hen
te waken vanwege de goddelo-
ze.g 16 Zĳ zĳn geen deel van de
wereld,h evenals ik geen deel van
de wereld ben.i 17 Heiligj hen
door middel van de waarheid; uw
woordk is waarheid.l 18 Zoals gĳ
mĳ in de wereld hebt uitgezonden,
heb ook ik hen in de wereld uitge-
zonden.m 19 En ik heilig mĳ ten
behoeve van hen, opdat ook zĳ
door middel van [de] waarheid ge-
heiligdn mogen zĳn.

20 Niet alleen betreffende de-
zen doe ik een verzoek, maar
ook betreffende hen die door
hun woord geloof in mĳ stellen,o

21 opdat zĳ allen
´
e

´
en mogen zĳn,p

evenals gĳ, Vader, in eendracht
met mĳ zĳt en ik in eendracht
met u ben,q dat ook zĳ in een-
dracht met ons mogen zĳn,r op-
dat de wereld moge geloven dat gĳ
mĳ hebt uitgezonden.s 22 Ook
heb ik hun de heerlĳkheid ge-
geven die gĳ mĳ hebt gegeven,
opdat zĳ

´
e

´
en mogen zĳn evenals

wĳ
´
e

´
en zĳn.t 23 Ik in eendracht

met hen en gĳ in eendracht met
mĳ, dat zĳ volkomen

´
e

´
en worden

gemaakt,u opdat de wereld moge
weten dat gĳ mĳ hebt uitgezon-
den en dat gĳ hen hebt liefge-
had evenals gĳ mĳ hebt liefgehad.
24 Vader, met betrekking tot wat
gĳ mĳ hebt gegeven, wens ik dat
waar ik ben, ook zĳ bĳ mĳ mogen
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zĳn,a opdat zĳ mĳn heerlĳkheid
mogen aanschouwen die gĳ mĳ
hebt gegeven, omdat gĳ mĳ hebt
liefgehad v

´
o

´
or de grondleggingb

der wereld.c 25 Rechtvaardiged

Vader, de wereld heeft u welis-
waar niet leren kennen,e maar ik
heb u leren kennen, en dezen zĳn
te weten gekomen dat gĳ mĳ hebt
uitgezonden.f 26 En ik heb hun
uw naam bekendgemaaktg en zal
hem bekendmaken, opdat de lief-
de waarmee gĳ mĳ hebt liefge-
had, in hen moge zĳn en ik in
eendracht met hen.”h

18 Nadat Jezus deze dingen
had gezegd, ging hĳ met

zĳn discipelen naar de overkant
van de winterstroom K _idron,i

waar een tuin was, en hĳ en zĳn
discipelen gingen er naar binnen.j

2 Maar ook J _udas, zĳn verrader,
kende de plaats, omdat Jezus er
vele keren met zĳn discipelen
was samengekomen.k 3 Daar-
om nam J _udas de afdeling sol-
daten en beambten van de over-
priesters en van de Farizee

¨
en mee

en kwam er met fakkels en lam-
pen en wapens naar toe.l 4 Je-
zus dan, die wist wat er allemaal
over hem ging komen,m trad naar
voren en zei tot hen: „Wie zoekt
GIJ?” 5 Zĳ antwoordden hem:
„Jezus de Nazarener.”n Hĳ zei tot
hen: „Ik ben het.” J _udas nu, zĳn
verrader,o stond ook bĳ hen.

6 Toen hĳ echter tot hen zei:
„Ik ben het”, weken zĳ achteruitp

en vielen op de grond. 7 Daar-
om vroeg hĳ hun nog eens: „Wie
zoekt GIJ?” Zĳ zeiden: „Jezus de
Nazarener.” 8 Jezus antwoord-
de: „Ik heb U gezegd dat ik het
ben. Indien GIJ daarom mĳ zoekt,
laat dezen dan gaan”; 9 opdat
het woord vervuld zou worden
dat hĳ had gezegd: „Van hen die
gĳ mĳ hebt gegeven, heb ik er
niet

´
e

´
en verloren laten gaan.”q

10 S _imon P _etrus nu, die een
zwaard had, trok het en trof de
slaaf van de hogepriester en sloeg
hem het rechteroor af.r De naam
van de slaaf was M _alchus. 11 Je-
zus echter zei tot P _etrus: „Steek

het zwaard in [zĳn] schede.a Zou
ik de beker die de Vader mĳ heeft
gegeven, niet stellig drinken?”b

12 De afdeling soldaten en de
militaire bevelhebber en de be-
ambten van de joden grepen toen
Jezus en boeiden hem, 13 en zĳ
voerden hem eerst naar _Annas;
hĳ was namelĳk de schoonvader
van K _ajafas, die dat jaar hoge-
priester was.c 14 K _ajafas was in
feite degene die de joden de raad
had gegeven dat het in hun belang
was dat

´
e

´
en mens ten behoeve van

het volk stierf.d

15 S _imon P _etrus nu, alsmede
een andere discipel, volgde Je-
zus.e Die discipel was aan de ho-
gepriester bekend, en hĳ ging met
Jezus de binnenplaats van de ho-
gepriester op, 16 maar P _etrus
stond buiten aan de deur.f De an-
dere discipel, die aan de hoge-
priester bekend was, ging daarom
naar buiten en sprak met de deur-
wachtster en bracht P _etrus bin-
nen. 17 Toen zei het dienstmeis-
je, de deurwachtster, tot P _etrus:
„Zĳt gĳ ook niet een van de disci-
pelen van deze mens?” Hĳ zei: „Ik
ben het niet.”g 18 De slaven en
de beambten nu stonden zich te
warmen om een houtskoolvuur,h

dat zĳ hadden aangelegd omdat
het koud was. Ook P _etrus stond
bĳ hen en warmde zich.

19 De overpriester dan onder-
vroeg Jezus over zĳn discipe-
len en over zĳn leer. 20 Jezus
antwoordde hem: „Ik heb in het
openbaar tot de wereld gespro-
ken. Ik heb altĳd onderwĳs ge-
geven in een synagoge en in de
tempel,i waar alle joden bĳeen-
komen; en ik heb niets in het
geheim gesproken. 21 Waarom
ondervraagt gĳ mĳ? Ondervraag
hen die hebben gehoord wat ik tot
hen heb gesproken. Zie! Zĳ we-
ten wat ik heb gezegd.” 22 Na-
dat hĳ deze dingen had gezegd,
gaf een van de beambten die er-
bĳ stond, Jezus een klapj in het
gezicht en zei: „Is dat de ma-
nier waarop gĳ de overpriester
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antwoord geeft?” 23 Jezus ant-
woordde hem: „Indien ik verkeerd
heb gesproken, leg dan getuigenis
over het verkeerde af; maar in-
dien het goed was, waarom slaat
gĳ mĳ?” 24 Daarop zond _Annas
hem geboeid naar de hogepriester
K _ajafas.a

25 S _imon P _etrus nu stond zich
te warmen. Toen zeiden zĳ tot
hem: „Zĳt gĳ ook niet een van
zĳn discipelen?” Hĳ ontkende het
en zei: „Ik ben het niet.”b 26 Een
van de slaven van de hogepriester,
die een bloedverwant was van de
man wie P _etrus het oor had afge-
slagen,c zei: „Heb ik u niet in de
tuin bĳ hem gezien?” 27 Maar
P _etrus ontkende het wederom; en
onmiddellĳk kraaide een haan.d

28 Toen voerden zĳ Jezus van
K _ajafas naar het paleis van de
stadhouder.e Het was nu vroeg
in de morgen. Zelf gingen zĳ het
paleis van de stadhouder echter
niet binnen, opdat zĳ niet ver-
ontreinigd zouden wordenf maar
het Pascha zouden kunnen eten.
29 Daarom kwam Pil _atus naar
buiten tot hen en zei: „Welke be-
schuldiging brengt GIJ tegen deze
mens in?”g 30 Zĳ gaven hem
ten antwoord: „Indien hĳ geen
kwaaddoener was, zouden wĳ
hem niet aan u hebben overgele-
verd.” 31 Daarop zei Pil _atus tot
hen: „Neemt hem dan zelf en oor-
deelt hem volgens UW wet.”h De
joden zeiden tot hem: „Het is ons
niet geoorloofd iemand te doden.”i

32 Zo zou het woord van Jezus
worden vervuld, dat hĳ had ge-
zegd om aan te duiden wat voor
een dood hĳ moest sterven.j

33 Pil _atus dan gingweer het pa-
leis van de stadhouder binnen en
riep Jezus en zei tot hem: „Zĳt gĳ
de koning der joden?”k 34 Jezus
antwoordde: „Zegt gĳ dit uit uzelf,
of hebben anderen u over mĳ ver-
teld?”l 35 Pil _atus antwoordde:
„Ben ik soms een jood? Uw eigen
natie en de overpriesters hebben
u aan mĳ overgeleverd.m Wat hebt
gĳ gedaan?” 36 Jezus antwoord-
de:n „Mĳn koninkrĳk is geen deel

van deze wereld.a Indien mĳn ko-
ninkrĳk een deel van deze we-
reld was, zouden mĳn dienaren
hebben gestreden,b opdat ik niet
aan de joden overgeleverd zou
worden. Maar mĳn koninkrĳk is
nu eenmaal niet uit deze bron.”
37 Daarom zei Pil _atus tot hem:
„Welnu, zĳt gĳ dan een koning?”
Jezus antwoordde: „Gĳzelf zegt
dat ik een koning ben.c Hiertoe
ben ik geboren en hiertoe ben ik
in de wereld gekomen, om getui-
genis af te leggen van de waar-
heid.d Een ieder die aan de zĳde
van de waarheid staat,e luistert
naarmĳn stem.”f 38 Pil _atus zei
tot hem: „Wat is waarheid?”

En na dit te hebben gezegd, ging
hĳ weer naar buiten tot de jo-
den en zei tot hen: „Ik vind geen
schuld in hem.g 39 Bovendien
bestaat er bĳ U een gebruik dat
ik U op het Pascha iemand vrĳ-
laat.h Wenst GIJ daarom dat ik
U de koning der joden vrĳlaat?”
40 Toen schreeuwden zĳ weer en
zeiden: „Die niet, maar Bar _abbas!”
Bar _abbas nu was een rover.i

19 Toen nam Pil _atus dan Jezus
en geselde hem.j 2 En de

soldaten vlochten een kroon van
doorns en zetten die op zĳn hoofd
en tooiden hem met een purpe-
ren bovenkleed;k 3 en zĳ traden
voorts op hemtoe en zeiden: „Goe-
dendag, gĳ koning der joden!” Zĳ
gaven hem ook klappen in het ge-
zicht.l 4 En Pil _atus ging weer
naar buiten en zei tot hen: „Ziet!
Ik breng hem naar buiten tot U,
opdat GIJ weet dat ik geen schuld
in hem vind.”m 5 Jezus kwam
dus naar buiten, terwĳl hĳ de
doornenkroon en het purperen bo-
venkleed droeg. En hĳ zei tot hen:
„Ziet! De mens!” 6 Maar toen de
overpriesters en de beambten hem
zagen, schreeuwden zĳ en zeiden:
„Aan de paal [met hem]! Aan de
paal [met hem]!”n Pil _atus zei tot
hen: „Neemt GIJZELF hem dan en
hangt hem aan een paal, want
ik vind volstrekt geen schuld in
hem.”o 7 De joden antwoordden
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hem: „Wĳ hebben een wet,a en
volgens de wet moet hĳ sterven,
omdat hĳ zichzelf tot Gods zoon
heeft gemaakt.”b

8 Toen Pil _atus dan dit woord
hoorde, werd hĳ nog meer be-
vreesd; 9 en hĳ ging weer het
paleis van de stadhouder binnen
en zei tot Jezus: „Waar zĳt gĳ van-
daan?” Jezus gaf hem echter geen
antwoord.c 10 Toen zei Pil _atus
tot hem: „Spreekt gĳ niet tot mĳ?d

Weet gĳ niet dat ik autoriteit heb
u vrĳ te laten en autoriteit heb u
aan een paal te hangen?” 11 Je-
zus antwoordde hem: „Gĳ zoudt
in het geheel geen autoriteit over
mĳ hebben als die u niet van bo-
ven verleend was.e Daarom heeft
degene die mĳ aan u heeft overge-
leverd, grotere zonde.”

12 Om die reden bleef Pil _a-
tus naar een manier zoeken om
hem vrĳ te laten. Maar de joden
schreeuwden en zeiden: „Als gĳ
deze [man] vrĳlaat, zĳt gĳ geen
vriend van caesar. Een ieder die
zichzelf koning maakt, spreekt te-
gen caesar.”f 13 Daarom bracht
Pil _atus, nadat hĳ deze woorden
had gehoord, Jezus naar buiten, en
hĳ ging op een rechterstoel zitten
op een plaats die Het Stenen Pla-
veisel wordt genoemd, maar in het
Hebreeuws Gabbatha. 14 Nu
was het de voorbereidingg van
het Pascha; hetwas ongeveer het
zesde uur. En hĳ zei tot de jo-
den: „Ziet! UW koning!” 15 Maar
zĳ schreeuwden: „Weg met [hem]!
Weg met [hem]! Aan de paal met
hem!” Pil _atus zei tot hen: „Zal ik
UW koning aan een paal hangen?”
De overpriesters antwoordden:
„Wĳ hebben geen andere koning
dan caesar.”h 16 Toen leverde hĳ
hem daarom aan hen over om aan
een paal gehangen te worden.i

Daarop namen zĳ Jezus onder
hun hoede. 17 En zelf de mar-
telpaal dragend,j ging hĳ naar
buitenk naar de zogenaamde
Schedelplaats, die in het He-
breeuws Golgotha wordt ge-
noemd;l 18 en daar hingen zĳ
hem aan een paal,m en met hem

nog twee andere [mannen],
´
e

´
en

aan deze en
´
e

´
en aan die kant,

maar Jezus in het midden.a

19 Pil _atus schreef ook een titel en
bracht die op de martelpaal aan.
Er stond geschreven: „Jezus de
Nazarener, de koning der joden.”b

20 Velen der joden lazen deze titel
derhalve, want de plaats waar Je-
zus aan een paal werd gehangen,
lag dicht bĳ de stad;c en [de titel]
was geschreven in het Hebreeuws,
in het Latĳn [en] in het Grieks.
21 De overpriesters van de jo-
den dan zeiden toen tot Pil _atus:
„Schrĳf niet ’De koning der jo-
den’, maar dat hĳ heeft gezegd: ’Ik
ben koning der joden.’ ” 22 Pil _a-
tus antwoordde: „Wat ik heb ge-
schreven, heb ik geschreven.”

23 Toen nu de soldaten Jezus
aan een paal hadden gehangen,
namen zĳ zĳn bovenklederen en
deelden ze in vieren, voor iedere
soldaat een deel, en het onder-
kleed. Maar het onderkleed was
zonder naad, daar het van boven
af aan

´
e

´
en stuk geweven was.d

24 Daarom zeiden zĳ tot elkaar:
„Laten wĳ het niet scheuren,
maar erom loten van wie het zal
zĳn.” Dit was opdat de schrift-
plaats vervuld zou worden: „Zĳ
hebben mĳn bovenklederen on-
der zich verdeeld, en over mĳn
kleding hebben zĳ het lot gewor-
pen.”e En zo deden de soldaten
deze dingen werkelĳk.

25 Bĳ de martelpaal van Jezus
stonden echter zĳn moederf en de
zuster van zĳn moeder; Mar _ia,g de
vrouw van Kl _opas, en Mar _ia Mag-
dal _ena.h 26 Toen nu Jezus zĳn
moeder zag staan en bĳ haar de
discipel die hĳ liefhad,i zei hĳ
tot zĳn moeder: „Vrouw, zie, uw
zoon!” 27 Vervolgens zei hĳ tot
de discipel: „Zie, uw moeder!” En
van dat uur af nam de discipel
haar bĳ zich in huis.

28 Hierna, toen Jezus wist dat
nu alle dingen waren volbracht,
zei hĳ, opdat de schriftplaats ver-
vuld zou worden: „Ik heb dorst.”j

29 Er stond daar een vat vol zure
wĳn. Daarom staken zĳ een spons
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vol zure wĳn op een hysop[sten-
gel] en brachten die aan zĳn
mond.a 30 Toen Jezus nu de zure
wĳnhadontvangen, zei hĳ: „Het is
volbracht!”,b en hĳ boog zĳn hoofd
en gaf [zĳn] geest over.c

31 Toen richtten de joden, aan-
gezien het Voorbereidingd was,
opdat de lichamen niet op de sab-
bat aan de martelpalen zouden
blĳvene (want die dag was een gro-
te sabbatdagf), tot Pil _atus het ver-
zoek dat men hun de benen zou
breken en de [lichamen] zou weg-
nemen. 32 Daarom kwamen de
soldaten en braken de benen van
de eerste [man] en ook die van de
andere [man] die met hemaan een
paal was gehangen. 33 Toen zĳ
echter bĳ Jezus kwamen en za-
gen dat hĳ reeds dood was, bra-
ken zĳ zĳn benen niet. 34 Maar
een van de soldaten stak met een
speer in zĳn zĳde,g en onmid-
dellĳk kwam er bloed en water
uit. 35 En hĳ die [het] heeft ge-
zien, heeft er getuigenis van af-
gelegd, en zĳn getuigenis is waar,
en die man weet dat hĳ ware din-
gen zegt, opdat ook GIJ moogt ge-
loven.h 36 In werkelĳkheid heb-
ben deze dingen plaatsgevonden
opdat de schriftplaats vervuld zou
worden: „Geen been van hem zal
worden verbrĳzeld.”i 37 En we-
derom zegt een andere schrift-
plaats: „Zĳ zullen opzien naar De-
gene die zĳ hebben doorstoken.”j

38 Na deze dingen nu richtte
J _ozef van Arimath _ea, die een dis-
cipel van Jezus was, maar in het
geheim uit vrees voor de joden,k

tot Pil _atus het verzoek, het li-
chaam van Jezus te mogen weg-
nemen; en Pil _atus gaf hem toe-
stemming.l Daarom kwam hĳ en
nam zĳn lichaamweg.m 39 Ook
Nikod _emus, de man die de eerste
maal in de nacht naar hem toe
was gekomen, kwam en bracht
een rol mirre en alo

¨
e mee, onge-

veer honderd pond.n 40 Zĳ dan
namen het lichaam van Jezus en
bonden het met de specerĳen in
windsels,o zoals bĳ de joden ge-
bruikelĳk is ter voorbereiding op

de begrafenis. 41 Nu was er op
de plaats waar hĳ aan een paal
werd gehangen een tuin, en in de
tuin een nieuw herinneringsgraf,a

waarin nog nooit iemand was ge-
legd. 42 Wegens de voorberei-
dingb van de joden legden zĳ Jezus
daar dan neer, omdat het herinne-
ringsgraf dichtbĳ was.

20 Op de eerste dagc van de
week kwam Mar _ia Magda-

l _ena vroeg, terwĳl het nog don-
ker was, bĳ het herinneringsgraf
en zag dat de steen reeds van het
herinneringsgraf was weggeno-
men.d 2 Daarom snelde zĳ heen
en kwam bĳ S _imon P _etrus en bĳ
de andere discipel,e voor wie Jezus
genegenheid had, en zei tot hen:
„Ze hebben de Heer uit het herin-
neringsgraff weggenomen, en wĳ
weten niet waar ze hem hebben
gelegd.”

3 Daarop gingen P _etrusg en de
andere discipel op weg naar het
herinneringsgraf. 4 Ja, de twee
snelden samen weg, maar de ande-
re discipel snelde P _etrus met gro-
tere vaart vooruit en kwam het
eerst bĳ het herinneringsgraf aan.
5 En zich vooroverbukkend, zag
hĳ de windsels liggen,h maar hĳ
ging niet naar binnen. 6 Toen
kwam ook S _imon P _etrus, die hem
volgde, en hĳ ging het herinne-
ringsgraf binnen. En hĳ zag de
windsels liggen,i 7 ook de doek
die op zĳn hoofdwas geweest, niet
bĳ de windsels liggend, maar af-
zonderlĳk opgerold op

´
e

´
en plaats.

8 Toen ging daarom ook de an-
dere discipel, die het eerst bĳ
het herinneringsgraf was aange-
komen, naar binnen, en hĳ zag
en geloofde. 9 Want zĳ onder-
scheidden nog niet de schrift-
plaats dat hĳ uit de doden moest
opstaan.j 10 Daarop gingen de
discipelen naar huis terug.

11 Maar Mar _ia bleef buiten bĳ
het herinneringsgraf staan we-
nen. Toen bukte zĳ zich al we-
nend voorover om in het herin-
neringsgraf te kĳken, 12 en zĳ
zag op de plaats waar Jezus’ li-
chaam had gelegen, twee in het
wit geklede engelenk zitten,

´
e

´
en
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aan het hoofdeinde en
´
e

´
en aan

het voeteneinde. 13 En zĳ zei-
den tot haar: „Vrouw, waarom
weent gĳ?” Zĳ zei tot hen: „Ze
hebben mĳn Heer weggenomen,
en ik weet niet waar ze hem heb-
ben gelegd.” 14 Nadat zĳ deze
dingen had gezegd, wendde zĳ
zich achterwaarts en zag Jezus
staan, maar zĳ onderscheidde niet
dat het Jezus was.a 15 Jezus zei
tot haar: „Vrouw, waarom weent
gĳ? Wie zoekt gĳ?”b In de me-
ning dat het de tuinman was, zei
ze tot hem: „Heer, mocht gĳ hem
hebben weggedragen, zeg mĳ dan
waar gĳ hem hebt gelegd, en ik
zal hem wegnemen.” 16 Jezus
zei tot haar: „Mar _ia!”c Zĳ keerde
zich om en zei tot hem in het He-
breeuws: „Rabboni!”d (wat „Le-
raar!” betekent). 17 Jezus zei tot
haar: „Klem u niet langer aan mĳ
vast. Want ik ben nog niet naar
de Vader opgestegen. Maar ga
naar mĳn broederse en zeg hun:
’Ik stĳg op naar mĳn Vaderf en
UW Vader en naar mĳn Godg en
UW God.’ ”h 18 Mar _ia Magdal _ena
ging het nieuws aan de discipelen
brengen: „Ik heb de Heer gezien!”,
en dat hĳ deze dingentot haar had
gezegd.i

19 Toen het dan laat was op die
dag, de eerste dag van de week,j

en ofschoon de deuren van de
verblĳfplaats der discipelen op
slot waren uit vreesk voor de jo-
den, kwam Jezusl en stond in
hun midden en zei tot hen: „Vre-
de zĳ U.”m 20 En na dit te heb-
ben gezegd, toonde hĳ hun zo-
wel zĳn handen als zĳn zĳde.n De
discipelen dan verheugdeno zich
toen zĳ de Heer zagen. 21 Je-
zus zei daarom nogmaals tot hen:
„Vrede zĳ U. Zoals de Vader mĳ
heeft uitgezonden,p zend ik ook
U.”q 22 En na dit te hebben ge-
zegd, blies hĳ op hen en zei tot
hen: „Ontvangt heilige geest.r

23 Indien GIJ de zonden van wie
maar ook vergeeft,s zĳn ze hun
vergeven; indien GIJ [de zonden]
van wie maar ook behoudt, zĳn
ze hun behouden.”t

24 Th _omas,a
´
e

´
en van de twaalf,

die De Tweeling werd genoemd,
was echter niet bĳ hen toen Je-
zus kwam. 25 Dientengevolge
zeiden de andere discipelen tot
hem: „Wĳ hebben de Heer gezien!”
Maar hĳ zei tot hen: „Als ik niet
in zĳn handen het teken van de
spĳkers zie en mĳn vinger niet in
het teken van de spĳkers steek en
mĳn hand niet in zĳn zĳdeb steek,
zal ik stellig niet geloven.”c

26 Acht dagen later nu waren
zĳn discipelen weer binnenshuis,
en Th _omas was bĳ hen. Ofschoon
de deuren op slot waren, kwam
Jezus, en hĳ trad in hun midden
en zei: „Vrede zĳ U.”d 27 Ver-
volgens zei hĳ tot Th _omas: „Leg
uw vinger hier, en zie mĳn han-
den, en neem uw hande en steek
die in mĳn zĳde, en wees niet
langer ongelovig, maar word ge-
lovig.” 28 Th _omas gaf hem ten
antwoord: „Mĳn Heer en mĳn
God!”f 29 Jezus zei tot hem:
„Omdat gĳ mĳ hebt gezien, hebt
gĳ geloofd? Gelukkig zĳn zĳ die
niet zien en toch geloven.”g

30 Jezus heeft weliswaar nog
vele andere tekenen in het bĳzĳn
van de discipelen verricht, die
niet in deze boekrol zĳn opgete-
kend.h 31 Maar deze zĳn opge-
tekendi opdat GIJ moogt geloven
dat Jezus de Christus is, de Zoon
van God, en opdat GIJ door te ge-
lovenj leven moogt hebben door
middel van zĳn naam.

21 Na deze dingen vertoonde
Jezus zichwederom aan de

discipelen bĳ de zee van Tib _erias;
maar hĳ vertoonde zich als volgt:
2 Er waren bĳeen: S _imon P _etrus
en Th _omas, die De Tweeling werd
genoemd,k en Nath _ana

¨
ell uit K _ana

in Galil _ea en de zonen van Zebe-
d _e

¨
usm en nog twee van zĳn dis-

cipelen. 3 S _imon P _etrus zei tot
hen: „Ik ga vissen.” Zĳ zeiden tot
hem: „Wĳ gaan ook met u mee.”
Zĳ gingen naar buiten en stapten
in de boot, maar zĳ vingen die
nacht niets.n

4 Toen het echter net morgen
begon te worden, stond Jezus aan
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het strand, maar de discipelen on-
derscheidden natuurlĳk niet dat
het Jezus was.a 5 Toen zei Jezus
tot hen: „Jonge kinderen, hebt GIJ

soms wat te eten?” Zĳ antwoord-
den hem: „Neen!” 6 Hĳ zei tot
hen: „Werpt het net aan de rech-
terkant van de boot uit en GIJ

zult [wat] vinden.”b Toen wierpen
zĳ het uit, maar vanwege de me-
nigte van de vissen konden zĳ het
niet meer binnenhalen.c 7 Daar-
om zei die discipel van wie Je-
zus veel hield,d tot P _etrus:e „Het is
de Heer!” Toen S _imon P _etrus dan
hoorde dat het de Heer was, om-
gordde hĳ zich met zĳn opper-
kleed, want hĳ was naakt, en
sprong in de zee. 8 De andere
discipelen kwamen echter in de
kleine boot, want zĳ waren niet
ver van land, slechts ongeveer ne-
gentig meter, en zĳ sleepten het
net met de vissen.

9 Toen zĳ echter aan land stap-
ten, zagen zĳ dat er een houts-
koolvuurf was aangelegd, waarop
vis lag en brood. 10 Jezus zei
tot hen: „Haalt wat van de vis
die GIJ zojuist hebt gevangen.”
11 S _imon P _etrus ging daarom aan
boord en trok het net op het land,
vol grote vissen, honderd drie

¨
en-

vĳftig stuks. Maar ofschoon het
er zo veel waren, scheurde het
net niet. 12 Jezus zei tot hen:
„Komt ontbĳten.”g Geen der dis-
cipelen had de moed hem te vra-
gen: „Wie zĳt gĳ?”, want zĳ wisten
dat het de Heer was. 13 Jezus
kwamdichterbĳ ennamhet brood
en gaf het hun,h en zo ook de vis.
14 Dit nu was de derde keeri dat
Jezus aan de discipelen verscheen
nadat hĳ uit de doden was opge-
wekt.

15 Toen zĳ dan hadden ontbe-
ten, zei Jezus tot S _imon P _etrus:
„S _imon, zoon van Joh _annes, hebt
gĳ mĳ meer lief dan deze?”j Hĳ zei
tot hem: „Ja, Heer, gĳ weet dat ik
genegenheid voor u heb.”k Hĳ zei
tot hem: „Voed mĳn lammeren.”l

16 Wederom zei hĳ tot hem, een
tweede maal: „S _imon, zoon van Jo-
h _annes, hebt gĳ mĳ lief?”m Hĳ zei
tot hem: „Ja, Heer, gĳ weet dat ik

genegenheid voor u heb.” Hĳ zei
tot hem: „Weid mĳn schaapjes.”a

17 Voor de derde maal zei hĳ tot
hem: „S _imon, zoon van Joh _annes,
hebt gĳ genegenheid voor mĳ?”
P _etrus werd bedroefd dat hĳ voor
de derde maal tot hem zei: „Hebt
gĳ genegenheid voor mĳ?” Daar-
om zei hĳ tot hem: „Heer, gĳ weet
alle dingen;b gĳ weet toch dat ik
genegenheidvoor u heb.” Jezus zei
tot hem: „Voed mĳn schaapjes.c

18 Voorwaar, voorwaar, ik zeg
u: Toen gĳ jonger waart, placht
gĳ uzelf te omgorden en te gaan
waarheen gĳ wilde.Maar wanneer
gĳ oud wordt, zult gĳ uw han-
denuitstrekken en zal een ander u
omgordend en u dragen waarheen
gĳ niet wenst te gaan.”e 19 Dit
zei hĳ om aan te duiden door wat
voor een doodf hĳ God zou ver-
heerlĳken.g Toen hĳ dit dan had
gezegd, zei hĳ tot hem: „Blĳf mĳ
volgen.”h

20 Toen P _etrus zich omkeerde,
zag hĳ dat de discipel van wie Je-
zus veel hield,i [hen] volgde, dege-
ne die ook bĳ het avondmaal ach-
terover had geleund tegen zĳn
borst en had gezegd: „Heer, wie
is het die u verraadt?” 21 Toen
P _etrus hem daarom gewaar werd,
zei hĳ tot Jezus: „Heer, wat zal
deze [man doen]?” 22 Jezus zei
tot hem: „Indien het mĳn wil is
dat hĳ blĳft totdat ik kom,j wat
gaat u dat aan? Blĳft gĳ mĳ vol-
gen.” 23 Bĳgevolg ging onder de
broeders dit woord uit, dat die dis-
cipel niet zou sterven. Doch Jezus
had hem niet gezegd dat hĳ niet
zou sterven, maar: „Indien het
mĳn wil is dat hĳ blĳftk totdat ik
kom, wat gaat u dat aan?”

24 Dit is de discipell die getuige-
nis over deze dingen aflegt en die
deze dingen heeft geschreven, en
wĳ weten dat het getuigenis dat
hĳ geeft waar is.m

25 Er zĳn in werkelĳkheid nog
vele andere dingen die Jezus heeft
gedaan, [en] ik veronderstel dat,
als ze ooit uitvoerig zouden wor-
den beschreven, de wereld zelf de
geschreven boekrollen niet zou
kunnen bevatten.n
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1 Het eerste bericht, o The _ofi-
lus,a heb ikopgesteldover alle

dingen die Jezus begonnen is zo-
wel te doen als te onderwĳzenb

2 tot op de dag dat hĳ werd opge-
nomen,c nadat hĳ aan de aposte-
len die hĳ had uitgekozen, door
middel van heilige geest bevelen
had gegeven.d 3 Ook aan hen
toonde hĳ, nadat hĳ had geleden,
door vele onweerlegbare bewĳzen
dat hĳ levend was,e daar hĳ ge-
durende veertig dagen door hen
werd gezien en [met hen] over
de dingen aangaande het konink-
rĳk Gods sprak.f 4 En terwĳl
hĳ met hen samenkwam, beval
hĳ hun: „Vertrekt niet uit Jer _u-
zalem,g maar blĳft wachten op
datgene wat de Vader heeft be-
loofd,h waarover GIJ van mĳ hebt
gehoord, 5 want Joh _annes doop-
te wel met water, maar GIJ zult
niet vele dagen hierna in heilige
geest worden gedoopt.”i

6 Toen zĳ nu bĳeengekomen
waren, gingen zĳ hem vragen:
„Heer, herstelt gĳ in deze tĳd het
koninkrĳkj voor _Isra

¨
el?” 7 Hĳ

zei tot hen: „Het komt U niet
toe kennis te verkrĳgen van de
tĳden of tĳdperkenk die de Va-
der onder zĳn eigen rechtsmacht
heeft gesteld,l 8 maar GIJ zult
krachtm ontvangen wanneer de
heilige geest op U gekomen is, en
GIJ zult getuigenn van mĳ zĳn zo-
wel in Jer _uzalemo als in geheel Ju-
d _ea en Sam _ariap en tot de verst
verwĳderde streek der aarde.”q

9 En nadat hĳ deze dingen had
gezegd, werd hĳ ten aanschou-
wen van hen omhooggeheven,r en
een wolk onttrok hem aan hun
gezicht.s 10 En toen zĳ met ge-
spannen aandacht in de lucht
keken, terwĳl hĳ heenging,t zie!
daar stonden twee mannen in wit-
teu klederen naast hen, 11 en
zĳ zeiden: „Mannen van Galil _ea,
waarom staat GIJ in de lucht te kĳ-
ken? Deze Jezus, die van U werd

opgenomen in de lucht, zal aldus
op dezelfde wĳze komena als GIJ

hem in de lucht hebt zien gaan.”

12 Toen keerden zĳ naar Jer _u-
zalem terug,b van een berg die de
Olĳfberg wordt genoemd, welke
dicht bĳ Jer _uzalem, een sabbats-
reis daarvandaan, ligt.c 13 En
toen zĳ [de stad]waren binnenge-
komen, gingen zĳ naar het boven-
vertrek,d waar zĳ verblĳf hielden:
P _etrus alsook Joh _annes en Jak _o-
bus en Andr _eas, Fil _ippus en Th _o-
mas, Bartholom _e

¨
us en Matth _e

¨
us,

Jak _obus, [de zoon] van Alf _e
¨
us, en

S _imon de ĳveraar, en J _udas, [de
zoon] van Jak _obus.e 14 Zĳ allen
hielden eensgezind aan in het ge-
bed,f samen met enige vrouweng

en Mar _ia, de moeder van Jezus, en
met zĳn broers.h

15 In die dagen nu stond P _e-
trus te midden van de broeders op
en zei (er was een schare van on-
geveer honderd twintig personen
bĳeen): 16 „Mannen, broeders,
het schriftwoord moest vervuld
wordeni dat de heilige geestj bĳ
monde van D _avid tevoren gespro-
ken heeft over J _udas,k die een gids
is geworden van hen die Jezus ge-
vangennamen,l 17 want hĳ werd
tot de onzen gerekendm en kreeg
een aandeel aan deze bediening.n

18 (Deze nu heeft met het loon
voor onrechtvaardigheido eenveld
gekocht,p en met het hoofd voor-
over neergestort,q is hĳ met veel
geluid midden opengebarsten, en
al zĳn ingewanden werden uitge-
stort. 19 Het werd ook bekend
aan alle inwoners van Jer _uza-
lem, zodat dat veld in hun taal
Akeldama, dat wil zeggen Bloed-
veld, werd genoemd.) 20 Want
er staat geschreven in het boek
der Psalmen: ’Zĳn verblĳfplaats
worde woest en er zĳ geen bewo-
ner in’,r en: ’Iemand anders neme
zĳn ambt van opzicht.’s 21 Daar-
om is het noodzakelĳk dat van de
mannen die met ons samenkwa-
men gedurende al de tĳd dat de
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Heer Jezus onder ons in- en uit-
ging,a 22 te beginnen bĳ zĳn
doop door Joh _annesb en tot de
dag waarop hĳ van ons werd op-
genomen,c een van deze mannen
met ons een getuige wordt van
zĳn opstanding.”d

23 Derhalve stelden zĳ er twee
voor zich: J _ozef, [ook] B _arsabbas
geheten, die de bĳnaam J _ustus
droeg, en Matth _ias. 24 En zĳ ba-
den en zeiden: „Gĳ, o Jehovah, die
het hart van allen kent,e wĳs de-
gene aan die gĳ van deze twee
hebt uitgekozen 25 om de plaats
in te nemenvan deze bediening en
dit apostelschap,f waarvan J _udas
is afgeweken om naar zĳn eigen
plaats te gaan.” 26 Toen wier-
pen zĳ het lotg over hen, en het lot
viel op Matth _ias; en hĳ werd met
de elfh apostelen gerekend.

2 In de loop van de dag van
het pinkster[feest]i nu waren

zĳ allen op dezelfde plaats bĳeen,
2 en plotseling kwam er uit de he-
mel een gedruis als van een voort-
gestuwde, stevige bries, en het
vervulde het gehele huis waarin
zĳ zaten.j 3 En hun werden ton-
gen als van vuurk zichtbaar, die
werden verdeeld, en op ieder van
hen zette zich er

´
e

´
en, 4 en zĳ

werden allen met heilige geestl

vervuld en begonnen in verschil-
lende talen te spreken,m zoals de
geest het hun gaf zich te uiten.

5 Nu woonden er in Jer _uzalem
joden,n eerbiedige mannen,o die
afkomstig waren uit elk van de
nati

¨
en die er onder de hemel zĳn.

6 Toen dan dat geluid ontstond,
kwam de menigte bĳeen en was
verbĳsterd, daar iedereen hen in
zĳn eigen taal hoorde spreken.
7 Ja, zĳ waren verbaasd en gin-
gen zich verwonderen en zeiden:
„Ziet, zĳn niet allen die daar spre-
ken, Galilee

¨
ers?p 8 Hoe komt

het dan dat een ieder van ons zĳn
eigen taal hoort, waarin wĳ wer-
den geboren? 9 Parthen en Me-
denq en Elamieten,r en de bewo-
ners van Mesopot _ami

¨
e, en Jud _eas

en Kappad _oci
¨
e,a P _ontusb en het

[district] _Asia,c 10 en Fr _ygi
¨
ed

en Pamf _yli
¨
e,e Eg _ypte en de stre-

ken van L _ibi
¨
e, dat bĳ Cyr _ene

ligt, en de hier tĳdelĳk verblĳ-
vende mensen uit R _ome, zowel jo-
den als proselieten,f 11 Kreten-
zersg en Arabieren,h wĳ horen hen
in onze talen over de grote daden
van God spreken.” 12 Ja, zĳ wa-
ren allen verbaasd en verkeerden
in verlegenheid en zeiden tot el-
kaar: „Wat heeft dit toch te bete-
kenen?” 13 Anderen echter be-
spotten hen en zeiden voorts: „Zĳ
zĳn vol zoete wĳn.”i

14 Maar P _etrus stond op met
de elfj en verhief zĳn stem en
sprak hen aldus toe: „Mannen
van Jud _ea en al GIJ inwoners van
Jer _uzalem,k dit zĳ U bekend en
leent het oor aan mĳn woorden.
15 Deze [mensen] zĳn in werke-
lĳkheid niet dronken,l zoals GIJ

veronderstelt, want het is het der-
de uur van de dag. 16 Integen-
deel, dit is wat door bemiddeling
van de profeet J _o

¨
el werd gezegd:

17 ’„En in de laatste dagen”, zegt
God, „zal ik wat van mĳn geest
uitstortenm op alle soorten van
vlees, en UW zonen en UW doch-
ters zullen profeteren en UW jon-
ge mannen zullen visioenen zien
enUWoude mannen zullen dromen
dromen;n 18 en zelfs op mĳn sla-
ven en op mĳn slavinnen wil ik in
die dagen wat van mĳn geest uit-
storten, en zĳ zullen profeteren.o

19 En ik wil wonderen geven in
de hemel boven en tekenen op
de aarde beneden, bloed en vuur
en rooknevel;p 20 de zonq zal in
duisternis worden veranderd en
de maan in bloed voordat de gro-
te en doorluchtige dag van Je-
hovah gekomen zal zĳn.r 21 En
een ieder die de naamvan Jehovah
aanroept, zal gered worden.” ’s

22 Mannen van _Isra
¨
el, hoort

deze woorden: Jezus de Nazare-
ner,t een man die door God in het
openbaar aan U is getoond door
middel van krachtige werkenu en
wonderen en tekenen, welke God
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door bemiddeling van hem in UW

midden heeft gedaan,a zoals GIJ

zelf weet, 23 deze [man], die vol-
gens het vastgestelde raadsbe-
sluit en de voorkennis van God
is overgeleverd,b hebt GIJ door de
hand van wetteloze mensen aan
een paal geslagen en om het leven
gebracht.c 24 Maar God heeft
hem opgewektd door de smarten
van de dood te ontbinden,e want
het was niet mogelĳk dat hĳ daar-
door blĳvend werd vastgehouden.f

25 D _avid zegt namelĳk met be-
trekking tot hem: ’Ik had Jeho-
vah voortdurend voor mĳn ogen,
want hĳ is aan mĳn rechterhand,
opdat ik nimmer zou wankelen.g

26 Daaromwerd mĳn hart vrolĳk
en verheugde mĳn tong zich zeer.
Bovendien zal zelfs mĳn vlees
in hoop verblĳven,h 27 want gĳ
zult mĳn ziel in H _ades niet verla-
ten, noch zult gĳ toelaten dat hĳ
die jegens u loyaal is, het ver-
derf ziet.i 28 Gĳ hebt mĳ de we-
gen des levens bekendgemaakt, gĳ
zult mĳ met vrolĳkheid vervullen
met uw aangezicht.’j

29 Mannen, broeders, het is toe-
gestaan met vrĳmoedigheid van
spreken betreffende het familie-
hoofd D _avid tot Ute zeggen dat hĳ
zowel overledenk als begraven is,
en zĳn graf is bĳ ons tot op deze
dag. 30 Welnu, omdat hĳ een
profeet was en wist dat God hem
met een eed had gezworen dat hĳ
een uit de vrucht van zĳn len-
denen op zĳn troon zou doen zit-
ten,l 31 voorzag hĳ en sprak hĳ
over de opstanding van de Chris-
tus, dat hĳ niet werd verlaten in
H _ades en dat zĳn vlees het ver-
derf niet heeft gezien.m 32 Deze
Jezus is door God opgewekt, van
welk feit wĳ allen getuigen zĳn.n

33 Daarom heeft hĳ, daar hĳ tot
Gods rechterhandwerdverhoogdo

en de beloofde heilige geest van
de Vader heeft ontvangen,p dit
uitgestort wat GIJ ziet en hoort.
34 D _avid immers is niet naar de
hemelen opgestegen,q maar hĳ
zegt zelf: ’Jehovah heeft tot mĳn

Heer gezegd: „Zit aan mĳn rech-
terhand,a 35 totdat ik uw vĳan-
den tot een voetbank voor uw voe-
ten stel.” ’b 36 Laat daarom het
gehele huis van _Isra

¨
el met volle

zekerheid weten, dat God deze Je-
zus, die GIJ aan een paal hebt ge-
hangen,c zowel tot Heerd als tot
Christus heeft gemaakt.”

37 Toen zĳ nu dit hoorden, wer-
den zĳ diep in hun hart getrof-
fen,e en zĳ zeiden tot P _etrus en
de overige apostelen: „Mannen,
broeders, wat moeten wĳ doen?”f

38 P _etrus [zei] tot hen: „Hebt be-
rouw,g en laat een ieder vanU wor-
den gedoopth in de naami van Je-
zus Christus tot vergevingj van
UW zonden, en GIJ zult als vrĳe
gavek de heilige geest ontvangen.
39 Want U komt de beloftel toe
en UW kinderen en allen die ver
weg zĳn,m zovelen als Jehovah,
onze God, er tot zich zal roepen.”n

40 En met nog vele andere woor-
den legde hĳ grondig getuige-
nis af en bleef hen vermanen en
zei: „Wordt gered uit dit kromme
geslacht.”o 41 Zĳ dan die zĳn
woord van harte aanvaardden,
werden gedoopt,p en erwerden op
die dag ongeveer drieduizend zie-
len toegevoegd.q 42 En zĳ ble-
ven zich toeleggen op het onder-
wĳs van de apostelen en het [met
elkaar] delen,r het nuttigen van
maaltĳdens en gebeden.t

43 Ja, iedere ziel werd door
vrees overvallen, en er geschied-
den voorts vele wonderen en te-
kenen door bemiddeling van de
apostelen.u 44 Allen die gelovi-
gen werden, waren bĳ elkaar en
hadden alle dingen gemeenschap-
pelĳk,v 45 en zĳ verkochten
voorts hun goederenw en bezit-
tingen en deelden de [opbrengst]
aan allen uit, naar ieders behoef-
te.x 46 En dag aan dag waren
zĳ voortdurend eensgezind in de
tempel aanwezig,y en zĳ nuttig-
den hun maaltĳden in particuliere
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huizen en gebruikten het voed-
sel met grote verheuginga en op-
rechtheid van hart, 47 en zĳ
loofden God en stonden bĳ het
gehele volk in de gunst.b Terzelf-
der tĳd bleef Jehovah dagelĳks
degenen die gered werden,c aan
hen toevoegen.d

3 P _etrus en Joh _annes nu gin-
gen op naar de tempel voor

het uur van gebed, het negen-
de uur,e 2 en er werd een zeke-
re man aangedragen die van de
schoot van zĳn moeder aff kreu-
pel was, en dagelĳks zetten zĳ
hem bĳ de tempeldeur die de
Schoneg werd genoemd neer om
gaven van barmhartigheid te vra-
gen van hen die de tempel binnen-
gingen.h 3 Toenhĳ P _etrus en Jo-
h _annes gewaar werd, die juist de
tempel wilden binnengaan, ver-
zocht hĳ voorts of hĳ gaven van
barmhartigheidi mocht ontvan-
gen. 4 Maar P _etrus, evenals Jo-
h _annes, zag hem strak aanj en zei:
„Kĳk ons eens aan.” 5 Derhalve
vestigde hĳ zĳn aandacht op hen,
in de verwachting iets van hen te
krĳgen. 6 Doch P _etrus zei: „Zil-
ver en goud bezit ik niet, maar
wat ik w

´
el heb, geef ik u:k In de

naam van Jezus Christus de Naza-
rener,l loop!”m 7 Toen pakte hĳ
hem bĳ de rechterhandn en richt-
te hem op. Ogenblikkelĳk werden
zĳn voetzolen en de beenderen
van zĳn enkels stevig,o 8 en met
een sprongp stond hĳ overeind en
ging lopen, en al lopend en sprin-
gend ging hĳ met hen de tem-
pel binnen,q terwĳl hĳ God loofde.
9 En het gehele volkr zag hoe
hĳ liep en God loofde. 10 Boven-
dien herkenden zĳ hem toen als
de man die gewoonlĳk voor gaven
van barmhartigheid aan de Scho-
nes Poort van de tempel zat, en zĳ
werden met verbazing en verruk-
kingt vervuld over hetgeen met
hem gebeurd was.

11 Terwĳl de man zich nu aan
P _etrus en Joh _annes vastklampte,
liep al het volk, dat buiten zichzelf
was van verbazing, rondom hen
te hoop in de zogenoemde zuilen-

gang van S _alomo.a 12 Toen P _e-
trus dit zag, zei hĳ tot het volk:
„Mannen van _Isra

¨
el, waarom ver-

wondert GIJ U hierover, of waarom
staart GIJ ons aan alsof wĳ hem
door eigen kracht of godvruch-
tige toewĳding hebben doen lo-
pen?b 13 De God van _Abraham
en van _Isa

¨
ak en van J _akob,c de

God van onze voorvaders, heeft
zĳn Knecht,d Jezus, verheerlĳkt,e

die G
´
I
´
J hebt overgeleverdf en voor

het aangezicht van Pil _atus hebt
verloochend, ofschoon deze beslo-
ten had hemvrĳ te laten.g 14 Ja,
GIJ hebt die heilige en rechtvaar-
digeh verloochend, en GIJ hebt ge-
vraagd dat U een man, een moor-
denaar,i geschonken zou worden;
15 deVoornaamste Bewerker van
het levenj daarentegen hebt GIJ ge-
dood. Maar God heeft hem uit de
doden opgewekt, van welk feit wĳ
getuigen zĳn.k 16 Daarom heeft
zĳn naam, door [ons] geloof in zĳn
naam, deze man, die GIJ ziet en
kent, sterk gemaakt, en het ge-
loofdat door bemiddeling van hem
is, heeft de man deze volledige
gezondheid geschonken ten aan-
schouwen van U allen. 17 En nu,
broeders, ik weet dat GIJ in onwe-
tendheidl hebt gehandeld, even-
als UW regeerders.m 18 Maar op
deze wĳze heeft God datgene wat
hĳ tevoren bĳ monde van alle pro-
feten had aangekondigd, dat zĳn
Christus zou lĳden,n in vervulling
doen gaan.

19 Hebt daarom berouwo en
keert Uom,p opdat UW zonden wor-
den uitgewist,q opdat er tĳden van
verkwikkingr mogen komen van
de persoon van Jehovah 20 en
hĳ de voor U bestemde Christus
moge uitzenden, Jezus, 21 die
weliswaar in de hemel zelf moet
verblĳvens tot de tĳden van het
herstelt van alle dingen, waar-
over God bĳ monde van zĳn hei-
lige profeten van oudsher heeft
gesproken.u 22 In feite heeft
M _ozes gezegd: ’Jehovah God zal
uit het midden van UW broeders
een profeet voor U verwekken ge-
lĳk mĳ.v Naar hem moet GIJ luis-
teren overeenkomstig alles wat

HFDST. 2

a Pr 9:7

b Ro 14:18

c Han 5:14

Han 11:21

Han 11:24

d Ps 115:14

1Kor 3:7

�����������������������������

HFDST. 3

e Han 10:30

f Jo 9:1

Han 14:8

g Han 3:10

h Jo 9:8

i Lu11:41

j Han 14:9

k 2Kor 6:10

l Mt2:23

Han 4:10

m Han 3:16

n Mt9:25

Lu 6:6

o Mt8:15

Jo 5:8

Han 9:34

Han 14:10

p Jes 35:6

q Jo 5:14

r Han 4:21

s Jo 9:8

Han 3:2

t Mr 5:42

�����������������������������

2ekolom

a Jo 10:23

Han 5:12

b 2Kor 3:5

c Ex 3:6

Mt 22:32

d Jes 52:13

Jes 53:11

e Jo 7:39

Fil 2:9

f Han 2:23

Han 5:30

g Mt27:21

Lu 23:14

h 1Jo 2:1

i Mt27:20

Lu 23:18

j Han 5:31

Heb 2:10

k Lu24:48

Han 1:8

Han 2:32

l Lu23:34

Jo 16:3

1Ti 1:13

m 1Kor 2:8

n Ps 22:16

Ps 118:22

Jes 50:6

Jes 53:8

Da 9:26

Lu 22:15

o Han 2:38

p Ez 33:11

Ef 4:22

1Pe 4:3

q Ez 33:16

1Jo 1:7

r Jes 28:12

s Ps 110:1

t Mt17:11

u Jes 1:26

v De18:15

De 34:10

HANDELINGEN 2:47–3:22 Petrus geneest kreupele 1360



hĳ tot U spreekt.a 23 Ja, elke
ziel die niet naar die Profeet luis-
tert, zal volledigwordenverdelgd
uit het midden van het volk.’b

24 En alle profeten trouwens,
van S _amu

¨
el af en die daarna zĳn

gevolgd, zovelen als er hebben
gesproken, hebben deze dagen
ook duidelĳk bekendgemaakt.c

25 GIJ zĳt de zonend van de profe-
ten en van het verbond dat God
met UW voorvaders is aangegaan,
toen hĳ tot _Abraham zei: ’En
in uw zaad zullen alle families
van de aarde gezegend worden.’e

26 God heeft zĳn Knecht, na hem
verwekt te hebben, het eerstf tot
U gezonden om U te zegenen door
een ieder van U van UW goddeloze
daden af te keren.”

4 Terwĳl de [twee] nu tot het
volk spraken, kwamen de

overpriesters en de tempelhoofd-
mang en de Sadducee

¨
enh op hen

af, 2 ge
¨
ergerdomdat zĳ het volk

onderwezen en de opstanding uit
de doden in het geval van Jezus
duidelĳk verkondigden;i 3 en zĳ
sloegen de hand aan hen en stel-
den hen in verzekerde bewaring
tot de volgende dag,j omdat het al
avond was. 4 Velen echter van
hen die naar de toespraak hadden
geluisterd, geloofden,k en het ge-
tal der mannen steeg tot ongeveer
vĳfduizend.l

5 De volgende dag werd er in
Jer _uzalem eenvergadering gehou-
den van hun regeerders en oude-
re mannen en schriftgeleerdenm

6 (ook _Annas,n de overpriester, en
K _ajafaso en Joh _annes en Alex _an-
der en allen die tot de familie
van de overpriester behoorden),
7 en zĳ stelden hen in hun mid-
den en gingen informeren: „Door
welke kracht of in wiens naam
hebt GIJ dit gedaan?”p 8 Toen
zei P _etrus, vervuld met heilige
geest,q tot hen:

„Regeerders van het volk en
oudere mannen, 9 indien wĳ
vandaag op grond van een goe-
de daad aan een ziekelĳk mens
bewezen,r erover worden onder-
vraagd door wie hĳ beter is ge-

maakt, 10 dan zĳ het U allen en
het gehele volk van _Isra

¨
el bekend

dat in de naamvan Jezus Christus,
de Nazarener,a die GIJ aan een paal
hebt gehangen,b maar die door
God uit de doden is opgewekt,c ja,
door hem deze man hier gezond
voor U staat. 11 Dit is ’de steen
die door U, bouwlieden, werd be-
handeld alsof hĳ van geen belang
was, die het hoofd van de hoek is
geworden’.d 12 Bovendien is er
in niemand anders redding, want
er is onder de hemel geen andere
naame die onder de mensen is ge-
geven waardoor wĳ gered moeten
worden.”f

13 Toen zĳ nu zagen hoe vrĳuit
P _etrus en Joh _annes spraken en
bemerkten dat zĳ ongeletterde
en gewone mensen waren,g ver-
wonderden zĳ zich. En zĳ gingen
hen herkennen als [personen]
die met Jezus waren geweest;h

14 en daar zĳ de mens die gene-
zen was, bĳ hen zagen staan,i kon-
den zĳ er niets tegen inbrengen.j

15 Zĳ geboden hun daarom de
Sanhedrin-zaal te verlaten, waar-
na zĳ overleg met elkaar pleeg-
den 16 en zeiden: „Wat moeten
wĳ met deze mensen doen?k Want
er is door bemiddeling van hen
inderdaad een opmerkenswaar-
dig teken geschied, dat openbaar
is aan alle inwoners van Jer _uza-
lem,l en wĳ kunnen het niet ont-
kennen. 17 Maar laten wĳ, op-
dat het niet nog verder onder het
volkwordt verbreid, hun met drei-
gementen zeggen tot geen enkel
mens meer op basis van deze naam
te spreken.”m

18 Daarop riepen zĳ hen en ge-
lastten hun nergens meer iets te
zeggen of te onderwĳzen op basis
van de naam van Jezus. 19 P _e-
trus en Joh _annes gaven hun ech-
ter ten antwoord: „Oordeelt zelf
of het in Gods ogen rechtvaar-
dig is meer naar U te luisteren
dan naar God. 20 Maarwat ons
betreft, wĳ kunnen niet ophou-
den te spreken over de dingen
die wĳ gezien en gehoord heb-
ben.”n 21 Nadat zĳ hun dan
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nog meer dreigementen hadden
toegevoegd, lieten zĳ hen vrĳ,
daar zĳ geen enkele grond kon-
den vinden om hen te straffen,
en ter wille van het volk,a om-
dat zĳ allen God verheerlĳk-
ten om hetgeen er gebeurd was,
22 want de mens aan wie dit te-
ken van gezondmaking was ge-
schied, was meer danveertig jaar
oud.

23 Nadat zĳ waren vrĳgelaten,
gingen zĳ naar hun eigen men-
senb en berichtten wat de over-
priesters en de oudere mannen
allemaal tot hen hadden gezegd.
24 Toen zĳ dit hoorden, verhie-
ven zĳ eensgezind hun stem tot
Godc en zeiden:

„Soevereined Heer, gĳ zĳt De-
gene die de hemel en de aarde en
de zee en al wat daarin is, hebt
gemaakt,e 25 en die door middel
van heilige geest bĳ monde van
onze voorvader D _avid, uw knecht,
hebt gezegd:f ’Waarom zĳn nati

¨
en

in tumult geraakt en hebben vol-
ken op ĳdele dingen gezonnen?g

26 De koningen der aarde heb-
ben zich opgesteld en de regeer-
ders hebben zich als

´
e

´
en [blok]

aaneengesloten tegen Jehovah en
tegen zĳn gezalfde.’h 27 Zo ook
waren in deze stad zowel Her _odes
als P _ontius Pil _atus,i te zamen met
[mensen der] nati

¨
en en met volken

van _Isra
¨
el, in werkelĳkheid verga-

derd tegen uw heiligej knecht Je-
zus, die gĳ hebt gezalfd,k 28 om
alles te doen wat uw hand en
raadvan tevoren had bepaald dat
zou geschieden.l 29 Nu dan, Je-
hovah, schenk aandacht aan hun
bedreigingen,m en geef uw sla-
ven dat zĳ met alle vrĳmoedig-
heid uw woord blĳven spreken,n

30 terwĳl gĳ uw hand uitstrekt
tot gezondmaking en terwĳl er
tekenen en wondereno geschie-
den door middel van de naamp

van uw heilige knechtq Jezus.”

31 En na het opzenden van hun
smekingen schudde de plaats
waar zĳ vergaderd waren,r en zĳ
werden allen zonder uitzondering

met de heilige geest vervulda en
spraken het woord van God met
vrĳmoedigheid.b

32 Bovendien was de menigte
van hen die gelovigen waren ge-
worden,

´
e

´
en van hart en ziel,c en

zelfs niet
´
e

´
en zei dat iets van zĳn

bezittingen zĳn eigendom was,
maar zĳ hadden alle dingen ge-
meenschappelĳk.d 33 Ook ble-
ven de apostelen met grote kracht
het getuigenis betreffende de op-
standing van de Heer Jezus ge-
ven,e en een grote mate van on-
verdiende goedheid rustte op hen
allen. 34 Ja, er was geen enkele
behoeftige onder hen,f want allen
die landerĳen of huizen bezaten,
verkochten deze en brachten de
opbrengst van het verkochte mee
35 en legden die aan de voeten
van de apostelen neer.g Vervol-
gens werd dan aan een ieder [daar-
van] uitgedeeldh naar zĳn behoef-
te. 36 Zo bezat J _ozef, die van
de apostelen de bĳnaam B _arna-
basi had gekregen — hetgeen
vertaald betekent: Zoon van ver-
troosting — een leviet, van ge-
boorte uit C_yprus, 37 een stuk
land, dat hĳ verkocht en waarvan
hĳ het geld meebracht en aan
de voeten van de apostelen neer-
legde.j

5 Een zekere man echter, met
name Anan _ias, verkocht te za-

men met zĳn vrouw Saff _ira een
eigendom 2 en hield, met mede-
weten van zĳn vrouw, in het ge-
heim iets van de prĳs achter en
bracht slechts een gedeelte en leg-
de het aan de voeten van de apos-
telen neer.k 3 Maar P _etrus zei:
„Anan _ias, waarom heeft S _atanl u
verstout de heilige geestm te be-
driegenn en in het geheim iets
van de prĳs van het veld ach-
ter te houden? 4 Bleef het niet
van u zolang het [in uw bezit]
bleef, en stond ook nadat het
was verkocht, [de opbrengst] niet
onder uw beheer? Waarom hebt
gĳ u een daad als deze in uw
hart voorgenomen? Gĳ hebt niet
mensen bedrogen,o maar God.”p

5 Bĳ het horen van deze woorden
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viel Anan _ias neer en blies de laat-
ste adem uit.a En er kwam grote
vreesb over allen die ervan hoor-
den. 6 De jongere mannen ston-
den echter op, wikkelden hem in
doekenc en droegen hem naar bui-
ten en begroeven hem.

7 Nu kwam na een tussenpoos
van ongeveer drie uur zĳn vrouw
binnen, niet wetend wat er was
gebeurd. 8 P _etrus zei tot haar:
„Zeg mĳ, hebt GIJ [beiden] het
veld voor zoveel verkocht?” Zĳ
zei: „Ja, voor zoveel.” 9 Daar-
om [zei] P _etrus tot haar: „Waar-
om zĳt GIJ [beiden] overeengeko-
men de geest van Jehovah op de
proef te stellen?d Zie! De voeten
van hen die uw man hebben be-
graven, zĳn aan de deur, en zĳ
zullen u uitdragen.” 10 Ogen-
blikkelĳk viel zĳ aan zĳn voeten
neer en blies de laatste ademuit.e

Toen de jonge mannen binnen-
kwamen, vonden zĳ haar dood,
en zĳ droegen haar naar buiten
en begroeven haar naast haar
man. 11 Dientengevolge kwam
er grote vrees over de gehele ge-
meente en over allen die omtrent
deze dingen hoorden.

12 Voorts bleven er door de han-
den van de apostelen vele tekenen
en wonderen onder het volk ge-
schieden;f en zĳ waren allen eens-
gezind [bĳeen] in S _alomo’s zui-
lengang.g 13 Weliswaar had niet
een van de anderen de moed zich
bĳ hen aan te sluiten;h niette-
min achtte het volk hen hoog.i

14 Wat meer zegt, er bleven gelo-
vigen in de Heer toegevoegd wor-
den, menigten van zowel mannen
als vrouwen,j 15 zodat men de
zieken zelfs op de brede straten
bracht en hen daar op kleine bed-
den en draagbedden neerlegde, op-
dat als P _etrus voorbĳging, tenmin-
ste zĳn schaduw op iemand van
hen zou vallen.k 16 Ook uit de
steden rondom Jer _uzalem bleef de
menigte samenstromen en bracht
zieken mee en mensen die door
onreine geesten gekweld werden,
en die werden allen zonder uitzon-
dering genezen.

17 Maar de hogepriester en al-
len die met hem waren, de des-
tĳds bestaande sekte der Saddu-
cee

¨
en, stonden op en werden met

jaloeziea vervuld, 18 en zĳ sloe-
gen de hand aan de apostelen en
zetten hen in de openbare plaats
van hechtenis.b 19 Doch in de
nacht opende Jehovah’s engelc de
deurenvan de gevangenis,d bracht
hen naar buiten en zei: 20 „Gaat
heen, stelt U op in de tempel en
blĳft tot het volk allewoorden om-
trent dit leven spreken.”e 21 Na-
dat zĳ dit hadden gehoord, traden
zĳ bĳ het aanbreken van de dag de
tempel binnen en gingen er onder-
wĳzen.

Toen nu de hogepriester met de
zĳnen was aangekomen, riepen zĳ
het S _anhedrin bĳeen en de gehe-
le vergadering van oudere man-
nenvan de zonenvan _Isra

¨
el,f en zĳ

zonden [beambten] naar de gevan-
genis om hen te halen. 22 Maar
toen de beambten daar kwamen,
vonden zĳ hen niet in de gevange-
nis. Zĳ keerden daarom terug en
brachten verslag uit, 23 en zei-
den: „Wĳ vonden de gevangenis
met alle veiligheidsvoorzieningen
op slot en de wachtposten bĳ de
deuren staan, maar toen wĳ open-
deden, troffen wĳ niemand bin-
nen aan.” 24 Toen nu zowel de
tempelhoofdman als de overpries-
ters deze woorden hoorden, ge-
raakten zĳ in verlegenheid over
deze zaken [en vroegen zich af]
waar dit tochwel op zou uitlopen.g

25 Maar iemand kwam hun be-
richten: „Ziet! De mannen die GIJ

in de gevangenis hebt gezet, staan
in de tempel het volk te onder-
wĳzen.”h 26 Toen ging de hoofd-
man met zĳn beambten hen halen,
maar zonder geweld, want zĳ wa-
ren bevreesdi door het volk geste-
nigd te worden.

27 Zĳ haalden hen dan en stel-
den hen in de Sanhedrin-zaal. En
de hogepriester ondervroeg hen
28 en zei: „Wĳ hebben U uitdruk-
kelĳk bevolenj niet door te gaan
met onderwĳzen op basis van deze
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naam, en ziet! nochtans hebt GIJ

Jer _uzalem met UW leer vervuld,a

en GIJ zĳt vastbesloten het bloedb

van deze mens over ons te bren-
gen.” 29 P _etrus en de [andere]
apostelen gaven ten antwoord:
„Wĳ moeten God als regeerder
meer gehoorzamen dan mensen.c

30 De God van onze voorvaders
heeft Jezus opgewekt,d die GIJ

om het leven hebt gebracht door
hem aan een paal te hangen.e

31 Hemheeft Godals Voornaam-
ste Gevolmachtigdef en Redderg

tot zĳn rechterhand verhoogd,h

om _Isra
¨
el [de gelegenheid tot] be-

rouwi envergeving van zonden te
geven.j 32 En wĳ zĳn getuigen
van deze zaken,k evenals de heili-
ge geest,l die God heeft gegeven
aan hen die hemals regeerder ge-
hoorzamen.”

33 Toen zĳ dit hoorden, voel-
den zĳ zich diepgegriefd en wil-
den hen om het leven brengen.m

34 Maar er stond iemand in het
S _anhedrin op, een Farizee

¨
er ge-

naamd Gam _ali
¨
el,n een leraar der

Wet, die bĳ het gehele volk in
aanzien stond, en hĳ gebood de
mannen een ogenblik naar bui-
ten te brengen.o 35 En hĳ zei
tot hen: „Mannen van _Isra

¨
el,p

schenkt aandacht aan UZELF met
betrekking tot wat GIJ van plan
zĳt met deze mensen te doen.
36 V

´
o

´
or deze dagen bĳvoorbeeld

stond Th _e _udas op, die beweer-
de dat hĳ iemand van betekenis
was,q en een aantal mannen, on-
geveer vierhonderd, sloten zich
bĳ zĳn partĳ aan.r Maar hĳ werd
om het leven gebracht, en allen
die hem gehoorzaamden, werden
verstrooid en zĳn tot niets ge-
worden. 37 Na hem stond J _udas
de Galilee

¨
er op, in de dagen der

inschrĳving,s en hĳ trok volk ach-
ter zich. En toch is die man om-
gekomen, en allen die hem ge-
hoorzaamden, werden verstrooid.
38 En onder de huidige omstan-
digheden zeg ik U daarom: Laat
U niet in met deze mensen, maar
laat hen begaan (want indien dit
plan of dit werk uit mensen is,

zal het te gronde worden gericht;a

39 maar indien het uit God is,b

zult GIJ hen niet te gronde kunnen
richten);c anders zou misschien
blĳken dat GIJ in werkelĳkheid te-
gen God strĳdt.”d 40 Toen ga-
ven zĳ hem gehoor, en zĳ riepen
de apostelen, geselden hene en ga-
ven hun het bevel niet meer op ba-
sis van Jezus’ naam te sprekenf en
lieten hen gaan.

41 Zĳ dan gingen van het S _an-
hedrin vandaan, verheugdg dat
zĳ waardig gerekend waren ten
behoeve van zĳn naam oneer te
lĳden.h 42 En zĳ bleven zonder
ophouden elke dag in de tempel
en van huis tot huisi onderwĳ-
zenj en het goede nieuws over de
Christus, Jezus, bekendmaken.k

6 In die dagen nu, toen [het
aantal] discipelen steeds toe-

nam, begonnen de Grieksspreken-
del joden tegen de Hebreeuws-
sprekende joden te murmureren,
omdat hun weduwen bĳ de da-
gelĳkse [voedsel]verdeling over
het hoofd werden gezien.m 2 De
twaalf riepen daarom de menigte
der discipelen bĳ zich en zeiden:
„Wĳ trekken ons niet graag van
het woord Gods terug ten einde
[voedsel] over tafels te verdelen.n

3 Ziet daarom voor UZELF uit,o

broeders, naar zeven goed be-
kendstaande mannen uit UW mid-
den, vol van geest en wĳsheid,p

opdat wĳ hen over deze nood-
zakelĳke aangelegenheid kunnen
aanstellen; 4 wĳ daarentegen
zullen ons aan gebed en aan de be-
diening van het woord wĳden.”q

5 En het gesprokene vond in-
stemming bĳ de gehele menigte,
en zĳ kozen St _efanus, een man vol
geloof en heilige geest,r en Fil _ip-
puss en Pr _ochorus en Nik _anor en
T _imon en P _armenas en Nikol _a

¨
us,

een proseliet uit Antioch _i
¨
e; 6 en

zĳ stelden hen voor de apostelen,
die, na gebeden te hebben, hun de
handen oplegden.t

7 Zo bleef het woord van God
groeien,u en het aantal discipelen

u Han 12:24; Han 19:20.
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in Jer _uzalem bleef sterk toene-
men,a en een grote schare pries-
tersb werd het geloof gehoor-
zaam.c

8 St _efanus nu, vol van gunst en
kracht, verrichtte grote wonde-
ren en tekenend onder het volk.
9 Sommigen echter van hen die
tot de zogenoemde Synagoge der
Vrĳgelatenen behoorden, en van
de Cyrenee

¨
ers en Alexandrĳnene

en van hen die uit Cil _ici
¨
ef en _Asia

waren, stonden op om met St _efa-
nus te redetwisten; 10 toch wa-
ren zĳ niet opgewassen tegen de
wĳsheidg en de geest waarmee hĳ
sprak.h 11 Toen stookten zĳ hei-
melĳk mannen op om te zeggen:i

„Wĳ hebben hem lasterlĳkej woor-
den tegen M _ozes en God horen
spreken.” 12 En zĳ hitsten het
volk en de oudere mannen en de
schriftgeleerden op, en zĳ overvie-
len hem plotseling, maakten zich
met geweld van hem meester en
voerdenhem naar het S _anhedrin.k

13 En zĳ lieten valse getuigen op-
treden,l die zeiden: „Deze mens
houdt niet op tegen deze heilige
plaats en tegen de Wet te spre-
ken.m 14 Wĳ hebben hem bĳ-
voorbeeld horen zeggen dat deze
Jezus de Nazarener deze plaats
zal afbreken en de gebruiken die
M _ozes ons heeft overgeleverd, zal
veranderen.”

15 En toen allen die in het S _an-
hedrin zaten, met gespannen aan-
dacht naar hem keken,n zagen zĳ
dat zĳn aangezicht als het aange-
zicht van een engel was.o

7 Maarde hogepriester zei: „Zĳn
deze dingen waar?” 2 Hĳ

zei: „Mannen, broeders en vaders,
hoort. De God der heerlĳkheidp is
aan onze voorvader _Abraham ver-
schenen terwĳl hĳ in Mesopot _a-
mi

¨
e was, voordat hĳ zich in H _aran

vestigde,q 3 en hĳ zei tot hem:
’Verlaat uw land en uw bloedver-
wanten en kom naar het land dat
ik u zal tonen.’r 4 Toen verliet
hĳ het land der Chaldee

¨
en en ves-

tigde zich in H _aran. En vandaar
deed [God] hem, nadat zĳn vader
was gestorven,s van woonplaats

veranderen en naar dit land gaan,
waarin GIJ nu woont.a 5 Noch-
tans gaf hĳ hem geen enkel erfe-
lĳk bezit daarin, neen, nog geen
voetbreed,b maar hĳ beloofde het
aan hem en zĳn zaadc na hem tot
een bezitting te geven,d hoewel
hĳ nog geen kind had.e 6 Bo-
vendien kwam hetgeen God sprak
hierop neer, dat zĳn nakomelin-
gen als inwonende vreemdelingenf

zouden verkeren in een vreemd
landg en dat [men] hen in slavernĳ
zou brengen en [hen] zou kwellen,
vierhonderd jaar lang.h 7 ’En
die natiewelke zĳ als slaven zullen
dienen, zal ik oordelen,’i zei God,
’en na deze dingen zullen zĳ uit-
trekken en op deze plaats heilige
dienst voor mĳ verrichten.’j

8 Hĳ gaf hem ook een verbond
der besnĳdenis;k en zowerd hĳ de
vader van _Isa

¨
akl en besneed hem

op de achtste dag,m en _Isa
¨
ak van

J _akob, en J _akob van de twaalf fa-
miliehoofden.n 9 En de familie-
hoofden werden jaloerso op J _ozef
en verkochten hem naar Eg _ypte.p

Maar God was met hemq 10 en
bevrĳdde hem uit al zĳn ver-
drukkingen en gaf hem gunst
en wĳsheid in de ogen van Fa-
rao, de koning van Eg _ypte. En
hĳ stelde hem aan tot bestuurder
over Eg _ypte en zĳn gehele huis.r

11 Maar er kwam een hongers-
nood over heel Eg _ypte en K _a-
na

¨
an, ja, een grote verdrukking;

en onze voorvaders vonden geen
voedingsmiddelen.s 12 Maar J _a-
kob hoorde dat er in Eg _ypte le-
vensmiddelen waren,t en hĳ zond
onze voorvaders voor de eerste
keer daarheen.u 13 En bĳ de
tweede keer maakte J _ozef zich
aan zĳn broers bekend;v en de
familieafkomst van J _ozef werd
aan Farao openbaar.w 14 Der-
halve liet J _ozef zĳn vader J _akob
en al zĳn bloedverwanten uit die
plaats overkomen,x ten getale van
vĳfenzeventig zielen.y 15 J _a-
kob daalde af naar Eg _ypte.z En
hĳ overleed,a evenals onze voor-
vaders,b 16 en zĳ werden naar
S _ichem overgebrachtc en werden
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in het graf gelegda dat _Abraham
voor een prĳs in zilvergeldvan de
zonen van H _emor te S _ichem had
gekocht.b

17 Juist toen de tĳd naderde
voor [de vervulling van] de be-
lofte die God openlĳk aan _Abra-
ham had bekendgemaakt, nam
het volk [in aantal] toe en ver-
menigvuldigde zich in Eg _ypte,c

18 totdat er een andere koning
over Eg _ypte opstond, die van J _o-
zef niets af wist.d 19 Deze wend-
de sluwe staatkunde aan tegen
ons rase en dwong de vaders er on-
rechtmatig toe hun baby’s te von-
deling te leggen, opdat zĳ niet
in het leven behouden zoudenwor-
den.f 20 In diezelfde tĳd werd
M _ozes geboren,g en hĳ was god-
delĳk schoon.h En hĳ werd drie
maanden in het huis van [zĳn] va-
der gezoogd. 21 Maar toen hĳ
te vondeling werd gelegd, nam
de dochter van Farao hem op en
bracht hem als haar eigen zoon
groot.i 22 Dientengevolge werd
M _ozes in alle wĳsheidj der Egyp-
tenaren onderricht. Ja, hĳ was
krachtig in zĳn woordenk en da-
den.

23 Toen nu de tĳd van zĳn veer-
tigste jaar ten volle verstreken
was, kwam het in zĳn hart op
inspectie te houden onder zĳn
broeders, de zonen van _Isra

¨
el.l

24 En toen hĳ iemand in het oog
kreeg die onrechtvaardig werd
behandeld, verdedigde hĳ hem en
wreekte degene die werd mishan-
deld, door de Egyptenaar neer
te slaan.m 25 Hĳ veronderstel-
de dat zĳn broeders zouden be-
grĳpen dat God hun door zĳn
hand redding gaf,n maar zĳ be-
grepen [het] niet. 26 En de vol-
gende dag vertoonde hĳ zich aan
hen terwĳl zĳ aan het vechtenwa-
ren, en hĳ trachtte de vrede tus-
sen hen te herstelleno door te zeg-
gen: ’Mannen, GIJ zĳt broeders.
Waarom behandelt GIJ elkaar on-
rechtvaardig?’p 27 Maar degene
die zĳn naaste onrechtvaardig be-
handelde, stootte hem van zich af
en zei: ’Wie heeft u tot heerser

en rechter over ons aangesteld?a

28 Wilt gĳ mĳ soms op dezelfde
wĳze om het leven brengen als gĳ
gisteren de Egyptenaar om het le-
ven hebt gebracht?’b 29 Op dit
woord nam M _ozes de vlucht en
werd een inwonende vreemdeling
in het land M _idian,c waar hĳ vader
werd van twee zonen.d

30 En toen er veertig jaar ten
volle verstrekenwaren, verscheen
hem in de wildernis van de berg
S _ina

¨
ı een engel in de vuurvlam

van een doornbos.e 31 Toen M _o-
zes dit nu zag, verwonderde hĳ
zich over de aanblik.f Maar toen
hĳ ernaartoe ging om het te on-
derzoeken, kwam Jehovah’s stem:
32 ’Ik ben de God van uw voor-
vaders, de God van _Abraham en
van _Isa

¨
ak en van J _akob.’g Door be-

ving bevangen, durfde M _ozes geen
nader onderzoek in te stellen.
33 Jehovah zei tot hem: ’Doe de
sandalen van uw voeten, want de
plaats waarop gĳ staat, is heili-
ge grond.h 34 Ik heb de slechte
behandeling van mĳn volk, dat in
Eg _ypte is, zeer zeker gezien,i en ik
heb hun zuchten gehoord,j en ik
ben neergedaald om hen te bevrĳ-
den.k Nu dan, kom, ik zal u naar
Eg _ypte zenden.’l 35 Deze M _ozes,
die zĳ haddenverloochend door te
zeggen: ’Wie heeft u tot heerser en
rechter aangesteld’,m hem heeft
God als heerser en ook als bevrĳ-
der gezondenn door de hand van
de engel die hem in het doornbos
was verschenen. 36 H

´
ı
´
j heeft

hen uitgeleido na wonderen en te-
kenen te hebben gedaan in Eg _yp-
tep en in de Rode Zeeq en in de wil-
dernis, veertig jaar lang.r

37 Dit is de M _ozes die tot de
zonen van _Isra

¨
el heeft gezegd:

’God zal uit het midden van UW

broeders een profeet voor U ver-
wekken gelĳk mĳ.’s 38 Deze is
hett die te midden van de ge-
meenteu in de wildernis was met
de engelv die tot hem sprak op
de berg S _ina

¨
ı en met onze voor-

vaders, en hĳ ontving levende
heilige uitsprakenw om ze U te
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geven. 39 Onze voorvaders wei-
gerden hem gehoorzaam te wor-
den, maar zĳ stootten hem van
zich afa en keerden in hun hart
terug naar Eg _ypte,b 40 door tot
A _

¨
aron te zeggen: ’Maak ons go-

den om voor ons uit te gaan. Want
deze M _ozes, die ons uit het land
Eg _ypte heeft geleid — wĳ weten
niet wat er met hem is gebeurd.’c

41 Zo maakten zĳ dan een kalf
in die dagend en brachten een
slachtoffer aan de afgod en gingen
zich in de werken van hun handen
verheugen.e 42 Daarom keerde
God zich af en gaf hen overf om
heilige dienst voor het heerleger
van de hemel te verrichten, zoals
geschreven staat in het boek der
profeten:g ’Hebt GIJ mĳ soms veer-
tig jaar lang in de wildernis offer-
dieren en slachtoffers gebracht,
o huis van _Isra

¨
el?h 43 GIJ hebt

daarentegen de tent van M _olochi

en de sterj van de god R _efan op-
genomen, de afbeeldingen die GIJ

hebt gemaakt om die te aanbid-
den. Daarom zal ik U nog verder
dan B _abylon wegvoeren.’k

44 Onze voorvaders hadden in
de wildernis de tent der getui-
genis, overeenkomstig het bevel
dat hĳ had gegeven toen hĳ tot
M _ozes sprak dat hĳ ze moest ma-
ken naar het model dat hĳ had
gezien.l 45 En onze voorvaders,
die ze hebben overgenomen, heb-
ben ze ook met J _ozuam in het
land gebracht dat in bezit was
van de nati

¨
en,n die God van voor

het aangezicht van onze voorva-
ders heeft uitgedreven.o Hier is
ze gebleven tot de dagen van D _a-
vid. 46 Hĳ vond gunstp in Gods
ogen en vroeg [het voorrecht te
mogen hebben] de God van J _akob
een woonplaats te verschaffen.q

47 Maar S _alomo bouwde een huis
voor hem.r 48 Niettemin woont
de Allerhoogste niet in huizen die
met handen zĳn gemaakt,s zoals
de profeet zegt: 49 ’De hemel is
mĳn troon,t en de aarde is mĳn
voetbank.u Wat voor een huis zult
GIJ voormĳ bouwen, zegt Jehovah,

of wat is de plaats voor mĳn rust?a

50 Heeft niet mĳn hand al deze
dingen gemaakt?’b

51 Hardnekkigen en onbesne-
denen van hartc en oren, GIJ weer-
staat altĳd de heilige geest; zoals
UW voorvaders deden, doet ook
GIJ.d 52 Wie van de profeten
zĳn door UW voorvaders niet ver-
volgd?e Ja, zĳ hebben hen gedoodf

die van tevoren de komst van
de Rechtvaardigeg aankondigden,
wiens verraders en moordenaars
GIJ nu zĳt geworden,h 53 GIJ nog
wel die de Wet hebt ontvangen,
zoals die door engelen werd over-
gebracht,i maar ze niet hebt ge-
houden.”

54 Toen zĳ nu deze dingen hoor-
den, voelden zĳ zich tot in het
diepst van hun hart gegriefdj en
zĳ gingen tegen hem knarsetan-
den.k 55 Maar hĳ, vol van heili-
ge geest, staarde naar de hemel
en zag toen Gods heerlĳkheid
en Jezus staande aan Gods rech-
terhand,l 56 en hĳ zei: „Ziet!
Ik zie de hemelen geopendm en
de Zoon des mensenn aan Gods
rechterhand staan.”o 57 Toen
schreeuwden zĳ luidkeels en hiel-
den de handen voor de orenp en
stormden als

´
e

´
en man op hem af.

58 En na hem buiten de stad te
hebben geworpen,q gingen zĳ ste-
nen naar hem gooien.r En de ge-
tuigens legden hun bovenklederen
neer aan de voeten van een jonge
man die S _a _ulus heette.t 59 En
zĳ bleven stenen naar St _efanus
gooien, terwĳl hĳ een dringend
verzoek deed en zei: „Heer Jezus,
ontvang mĳn geest.”u 60 Toen
viel hĳ op de knie

¨
en en riep met

krachtige stem: „Jehovah, reken
hun deze zonde niet aan.”v En na
dit te hebben gezegd, ontsliep hĳ.

8 Wat S _a _ulus betreft, hĳ hecht-
te zĳn goedkeuring aan de

moord op hem.w

Op die dag brak er een zware
vervolgingx los tegen de gemeen-
te die in Jer _uzalem was; allen
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werden verstrooida over de stre-
ken van Jud _ea en Sam _aria, uit-
gezonderd de apostelen. 2 Doch
eerbiedige mannen droegen St _e-
fanus ten grave,b en zĳ hielden
een grote weeklachtc over hem.
3 S _a _ulus evenwel ging geweldda-
dig tegen de gemeente tekeer. Hĳ
drong het ene huis na het andere
binnen, sleepte zowel mannen als
vrouwen naar buiten en leverde
hen dan over aan de gevangenis.d

4 Zĳ echter die verstrooid wa-
ren, gingen het land door en
maakten het goede nieuws van
het woord bekend.e 5 Zo daal-
de Fil _ippus af naar de stad Sam _a-
riaf en ging hun de Christus pre-
diken. 6 De scharen schonken
eensgezind aandacht aan hetgeen
door Fil _ippus werd gezegd, ter-
wĳl zĳ luisterden en de tekenen
aanschouwden die hĳ verricht-
te. 7 Want er waren er velen
die onreine geesten hadden,g en
deze gingen gewoonlĳk luidkeels
schreeuwend uit. Bovendien wer-
den vele verlamdenh en kreupe-
len genezen. 8 Er ontstond der-
halve zeer veel vreugde in die
stad.i

9 Nu was er in de stad een ze-
kere man, S _imon genaamd, die
voordien magische kunsten had
beoefendj en de natie van Sam _a-
ria in verbazing had gebracht,
terwĳl hĳ van zichzelf beweerde
dat hĳ iemand van grote beteke-
nis was.k 10 En allen, van klein
tot groot, gaven acht op hem en
zeiden: „Deze man is de Kracht
Gods, die Groot genoemd kan
worden.” 11 Zĳ gaven dus acht
op hem omdat hĳ hen reeds een
geruime poos door zĳn magische
kunsten had verbaasd. 12 Maar
toen zĳ Fil _ippus geloofden, die
het goede nieuws van het konink-
rĳk Godsl en van de naam van Je-
zus Christus bekendmaakte, wer-
den zĳ vervolgens gedoopt, zowel
mannen als vrouwen.m 13 Ook
S _imon zelf werd een gelovige, en
na gedoopt te zĳn, bleef hĳ voort-
durend bĳ Fil _ippus;n en hĳ stond
verbaasd over de tekenen en gro-

te krachtige werken die hĳ zag ge-
beuren.

14 Toen de apostelen in Jer _u-
zalem vernamen dat Sam _aria het
woord van God had aangenomen,a

zonden zĳ P _etrus en Joh _annes
naar hen toe; 15 en dezen daal-
den af en baden voor hen dat zĳ
heilige geest mochten ontvangen.b

16 Want die was nog op niemand
van hen gevallen, doch zĳ waren
alleen in de naam van de Heer Je-
zus gedoopt.c 17 Toen legden zĳ
hun de handen opd en zĳ ontvin-
gen voorts heilige geest.

18 Toen S _imon nu zag dat door
middel van dehandoplegging van
de apostelen de geest werd ge-
geven, bood hĳ hun geld aane

19 en zei: „Geeft ook mĳ deze
macht, opdat een ieder die ik de
handen opleg, heilige geest ont-
vangt.” 20 Maar P _etrus zei tot
hem: „Dat uw zilver met u verga,
omdat gĳ hebt gedacht door mid-
del van geld in het bezit te komen
van de vrĳe gave Gods.f 21 Gĳ
hebt part noch deel aan deze zaak,
want uw hart is niet recht in
Gods ogen.g 22 Heb daarom be-
rouw over deze slechtheid van
u, en smeek Jehovahh dat de be-
raming van uw hart u, indien
mogelĳk, vergeven mag worden,
23 want ik zie dat gĳ een giftige
gali en een band van onrechtvaar-
digheid zĳt.”j 24 S _imon gaf ten
antwoord: „Smeekt gĳlieden voor
mĳk tot Jehovah, dat niets vanwat
GIJ hebt gezegd, mĳ moge over-
komen.”

25 Toen zĳ dan het getuigenis
grondig hadden gegeven en het
woord van Jehovah hadden ge-
sproken, keerden zĳ naar Jer _uza-
lem terug, en zĳ gingen aan vele
dorpen der Samaritanen het goe-
de nieuws bekendmaken.l

26 Maar Jehovah’s engelm sprak
tot Fil _ippus en zei: „Sta op en
ga naar het zuiden, naar de weg
die van Jer _uzalem naar G _aza af-
daalt.” (Dit is een woestĳnweg.)
27 Toen stond hĳ op en ging,
en zie! een Ethiopischen eunuch,o

een machthebber onder Cand _ace,
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de koningin van de Ethiopi
¨
ers, en

die over al haar schatten [gesteld]
was. Hĳ was naar Jer _uzalem ge-
gaan om te aanbidden,a 28 maar
keerde nu terug en zat in zĳn wa-
gen, terwĳl hĳ hardop de profeet
Jes _aja las.b 29 Toen zei de geestc

tot Fil _ippus: „Ga erheen en voeg u
bĳ deze wagen.” 30 Fil _ippus liep
hard naast [de wagen] en hoor-
de hem hardop de profeet Jes _aja
lezen, en hĳ zei: „Weet gĳ eigen-
lĳk wel wat gĳ leest?” 31 Hĳ zei:
„Hoe zou ik dat toch ooit kun-
nen, tenzĳ iemand mĳ leidt?” En
hĳ verzocht Fil _ippus dringend
in te stappen en bĳ hemte komen
zitten. 32 Het gedeelte van de
Schrift nu dat hĳ hardop las, was
het volgende: „Als een schaap
werd hĳ ter slachting geleid, en
als een lam dat stom is voor zĳn
scheerder, zo doet hĳ zĳn mond
niet open.d 33 Gedurende zĳn
vernedering werd het oordeel van
hem weggenomen.e Wie zal de bĳ-
zonderheden van zĳn geslacht
vertellen? Want zĳn leven wordt
van de aarde weggenomen.”f

34 De eunuch antwoordde en
zei tot Fil _ippus: „Ik smeek u:
Over wie zegt de profeet dit?
Over zichzelf of over iemand an-
ders?” 35 Fil _ippus opende zĳn
mond,g en te beginnen bĳ deze
schrift[plaats]h maakte hĳ hem
het goede nieuws omtrent Jezus
bekend. 36 Terwĳl zĳ nu voort-
gingen op de weg, kwamen zĳ aan
een zeker water, en de eunuch zei:
„Zie! Hier is water, wat belet mĳ
gedoopt te worden?”i 37 ——
38 Toen gebood hĳ de wagen te
doen stilhouden, en beiden, zo-
wel Fil _ippus als de eunuch, daal-
den af in het water, en hĳ doopte
hem. 39 Toen zĳ uit het water
omhooggekomen waren, voerde
Jehovah’s geest Fil _ippus vlugweg,j

en de eunuch zag hem niet meer,
want hĳ vervolgde zĳn weg met
blĳdschap. 40 Fil _ippus echter
werd aangetroffen in _Asdod, en
hĳ trok het gebied door en bleef
aan alle steden het goede nieuws
bekendmakenk totdat hĳ te Cesa-
r _ea kwam.l

9 Maar S _a _ulus, die nog steeds
dreiging en moord ademdea

tegen de discipelenb van de Heer,
ging naar de hogepriester 2 en
vroeg hem brieven voor de sy-
nagogen in Dam _askus, om allen
die tot De Weg behoordenc [en]
die hĳ er vond, zowel mannen
als vrouwen, geboeid naar Jer _u-
zalem te brengen.

3 Toen hĳ nu op zĳn reis Da-
m _askus naderde, flitste er plot-
seling een licht uit de hemel om
hem heen,d 4 en hĳ viel op de
gronden hoorde een stem, die tot
hem zei: „Saul, Saul, waarom ver-
volgt gĳ mĳ?”e 5 Hĳ zei: „Wie
zĳt gĳ, Heer?” Hĳ zei: „Ik ben
Jezus, die gĳ vervolgt.f 6 Maar
sta opg en ga de stad binnen, en
u zal worden gezegd wat gĳ moet
doen.” 7 De mannen nu die met
hem reisden,h stonden sprakeloos,i

daar zĳ wel het geluid van een
stem hoorden,j maar niemand za-
gen. 8 S _a _ulus stond echter van
de grond op, en hoewel zĳn ogen
open waren, zag hĳ niets.k Zĳ
leidden hem dus bĳ de hand en
brachten hem Dam _askus binnen.
9 En drie dagen lang zag hĳ nietsl

en at of dronk hĳ niet.

10 Nu was er in Dam _askus een
zekere discipel genaamd Ana-
n _ias,m en de Heer zei tot hem in
een visioen: „Anan _ias!” Hĳ zei:
„Hier ben ik, Heer.” 11 De Heer
zei tot hem: „Sta op, ga naar de
straat die de Rechte wordt ge-
noemd en zoek in het huis van J _u-
das naar een man genaamd S _a _u-
lus, uit T _arsus.n Want zie! hĳ is
in gebed, 12 en hĳ heeft in een
visioen gezien hoe een man ge-
naamd Anan _ias binnenkwam en
de handen op hem legde opdat
hĳ het gezicht zou terugkrĳgen.”o

13 Maar Anan _ias antwoordde:
„Heer, ik heb van velen over deze
man gehoord, hoeveel schadelĳ-
ke dingen hĳ uw heiligen in Jer _u-
zalem heeft aangedaan. 14 En
hier heeft hĳ volmacht van de
overpriesters om allen die uw
naam aanroepen,p in boeien te
slaan.” 15 Doch de Heer zei tot
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hem: „Ga heen, want deze man is
mĳ een uitverkoren vata om mĳn
naam uit te dragen zowel tot de
nati

¨
enb als tot koningenc en de zo-

nen van _Isra
¨
el. 16 Want ik zal

hem duidelĳk laten zien hoeveel
hĳ om mĳn naam moet lĳden.”d

17 Anan _ias ging derhalve heen
en trad het huis binnen, en hĳ
legde de handen op hem en zei:
„Saul, broeder, de Heer, de Jezus
die u is verschenen op de weg
waarlangs gĳ zĳt gekomen, heeft
mĳ uitgezonden opdat gĳ het ge-
zicht moogt terugkrĳgen en met
heilige geest vervuld moogt wor-
den.”e 18 En onmiddellĳk viel
er van zĳn ogen wat op schubben
geleek, en hĳ kreeg het gezicht
terug; en hĳ stond op en werd
gedoopt, 19 en hĳ nam voedsel
tot zich en werd versterkt.f

Gedurende enige dagen bleef
hĳ bĳ de discipelen in Dam _as-
kus,g 20 en onmiddellĳk ging
hĳ in de synagogen Jezus predi-
ken,h dat Deze de Zoon van God
is. 21 Maar allen die hem hoor-
den, verbaasden zich en zeiden:
„Is dit niet de man die in Jer _u-
zalem verwoesting aanrichttei on-
der degenen die deze naam aan-
roepen, en die met datzelfde doel
hierheen was gekomen, opdat hĳ
hen geboeid naar de overpriesters
zou kunnen voeren?”j 22 Maar
S _a _ulus bleef steeds meer kracht
verwerven en bracht de joden die
inDam _askus woonden inverwar-
ring, daar hĳ op logischewĳze be-
wees dat deze de Christus is.k

23 Toen er nu heel wat dagen
ten einde liepen, beraadslaagden
de joden te zamen om hem om
het leven te brengen.l 24 Maar
hun complot tegen hem werd aan
S _a _ulus bekend. Doch ook de poor-
ten bewaakten zĳ dag en nacht
zorgvuldig, ten einde hem om het
leven te brengen.m 25 Daarom
namen zĳn discipelen hem en lie-
ten hem ’s nachts door een ope-
ning in de muur naar beneden zak-
ken, door hem in een mand neer te
laten.n

26 In Jer _uzalem aangekomen,a

deed hĳ pogingen zich bĳ de dis-
cipelen aan te sluiten, maar zĳ
waren allen bevreesd voor hem,
omdat zĳ niet geloofden dat hĳ
een discipel was. 27 B _arnabas
kwam hem daarom te hulpb en
bracht hem bĳ de apostelen, en
hĳ vertelde hun uitvoerig hoe hĳ
onderweg de Heer had gezienc en
dat hĳ tot hem had gesproken,d

en hoe hĳ in Dam _askuse vrĳmoe-
dig in de naam van Jezus had ge-
sproken. 28 En hĳ bleef bĳ hen,
terwĳl hĳ in- en uitging te Jer _uza-
lem en vrĳmoedig in de naam van
de Heer sprak;f 29 en hĳ sprak
en redetwistte met de Grieksspre-
kende joden. Dezen deden ech-
ter pogingen hem om het leven te
brengen.g 30 Toen de broeders
dit te weten kwamen, brachten zĳ
hem naar Cesar _ea en zonden hem
weg naar T _arsus.h

31 Toen trad er voor de gemeen-
tei in heel Jud _ea en Galil _ea en Sa-
m _aria werkelĳk een periode van
vrede in en werd ze opgebouwd;
en daar ze in de vrees van Jeho-
vahj en in de vertroosting van de
heilige geestk wandelde, bleef ze
[in aantal] toenemen.

32 Terwĳl P _etrus nu alle [stre-
ken] doortrok, kwam hĳ ook bĳ
de heiligen die in L_yddal woonden.
33 Daar trof hĳ een zeker mens
genaamd En _eas aan, die reeds
acht jaar plat op zĳn draagbed lag,
daar hĳ verlamd was. 34 En P _e-
trus zei tot hem:m „En _eas, Jezus
Christus maakt u gezond.n Sta op
en maak uw bed op.” En onmid-
dellĳk stond hĳ op. 35 En alle
inwoners van L_ydda en de [vlak-
te van] S _arono zagen hem, en zĳ
keerden zich tot de Heer.p

36 Doch in J _oppeq was een ze-
kere discipelin genaamd Tab _i-
tha, hetgeen vertaald D _orkas
betekent. Zĳ was overvloedig
in goede dadenr en gaven van
barmhartigheid die zĳ schonk.
37 Juist in die dagen echter werd
zĳ ziek en stierf. Daarom waste
men haar en legde haar in een
bovenvertrek. 38 Daar nu L_yd-
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da dicht bĳ J _oppe lag,a zonden
de discipelen, toen zĳ hoorden
dat P _etrus in die stad was, twee
mannen naar hem toe met het
dringende verzoek: „Aarzel als-
tublieft niet naar ons toe te ko-
men.” 39 Toen stond P _etrus op
en ging met hen mee. En zodra
hĳ aankwam, brachten zĳ hem
in het bovenvertrek; en alle we-
duwen kwamen wenend bĳ hem
staan en toonden vele onder- en
bovenklederen,b die D _orkas ge-
maakt had toen zĳ nog bĳ hen
was.c 40 Maar P _etrus liet ieder-
een naar buiten gaan,d knielde
neer en bad, en zich naar het li-
chaam kerend, zei hĳ: „Tab _itha,
sta op!” Zĳ opende haar ogen, en
toen zĳ P _etrus gewaar werd, ging
zĳ overeind zitten.e 41 Hĳ reik-
te haar de hand en richtte haar
op,f en hĳ riep de heiligen en de
weduwen en stelde haar levend
voor hen.g 42 Dit werd in heel
J _oppe bekend en velen werden ge-
lovigen in de Heer.h 43 Nog heel
wat dagen bleef hĳ in J _oppei bĳ
een zekere S _imon, een leerlooier.j

10 In Cesar _ea nu was een ze-
kere man genaamd Corn _e-

lius, een legeroverstek van de Ita-
liaanse afdeling,l zoals deze werd
genoemd, 2 een godvruchtig
manm en iemand die met zĳn ge-
hele huisgezin God vreesde,n en
hĳ schonk vele gaven van barm-
hartigheid aan het volko en zond
voortdurend smekingen tot God
op.p 3 Zo omstreeks het negen-
de uurq van de dag zag hĳ duide-
lĳk in een visioenr een engels van
God bĳ zich binnenkomen, die
tot hem zei: „Corn _elius!” 4 De
man staarde hemaan en zei, door
vrees aangegrepen: „Wat is er,
Heer?” Hĳ zei tot hem: „Uw ge-
bedent en gaven van barmhartig-
heid zĳn opgestegen als een ge-
dachtenis voor het aangezicht van
God.u 5 Zend nu daarom man-
nen naar J _oppe en ontbied een ze-
kere S _imon, die de bĳnaam P _e-
trus draagt. 6 Deze verblĳft als
gast bĳ een zekere S _imon, een
leerlooier, die een huis aan de zee

heeft.”a 7 Zodra de engel die tot
hem sprak, was weggegaan, riep
hĳ twee van zĳn huisknechten en
een godvruchtig soldaat uit dege-
nen die voortdurend bĳ hem wa-
ren,b 8 en hĳ verhaalde hun al-
les en zond hen naar J _oppe.c

9 De volgende dag, terwĳl de-
zen hun reis vervolgden en de stad
naderden, ging P _etrus omstreeks
het zesde uur het dakd op om te
bidden.e 10 Maar hĳ werd zeer
hongerig en wilde eten. Terwĳl
men [iets] bereidde, geraakte hĳ
in trance,f 11 en hĳ zag de he-
mel geopendg en een soort vat
neerdalen gelĳk een groot lin-
nen laken dat aan de vier uitein-
den op de aarde werd neergelaten;
12 en daarin bevonden zich aller-
lei viervoetige en kruipende die-
ren der aarde en vogels des he-
mels.h 13 En er kwam een stem
tot hem: „Sta op, P _etrus, slacht
en eet!”i 14 Maar P _etrus zei: „In
geen geval, Heer, want nog nooit
heb ik iets gegeten wat verontrei-
nigd en onrein was.”j 15 En de
stem [sprak] wederom tot hem,
voor de tweede maal: „De dingen
die God heeft gereinigd, moogt
gĳ niet langer verontreinigd noe-
men.”k 16 Dit gebeurde een der-
de maal, en onmiddellĳk werd het
vat in de hemel opgenomen.l

17 Terwĳl nu P _etrus bĳ zich-
zelf in grote verlegenheid ver-
keerde wat toch wel de beteke-
nis mocht zĳn van het visioen
dat hĳ had gezien, zie! daar ston-
den de mannen die door Corn _e-
lius waren gezonden en navraag
hadden gedaan naar het huis van
S _imon, aan de poort.m 18 En zĳ
riepen en informeerden of S _imon,
die de bĳnaam P _etrus droeg, daar
als gast verblĳf hield. 19 Ter-
wĳl P _etrus nog over het visioen
nadacht, zei de geest:n „Zie! Drie
mannen zoeken u. 20 Sta ech-
ter op, ga naar beneden en reis,
zonder ook maar enigszins te
twĳfelen, met hen mee, want ik
heb hen gezonden.”o 21 P _etrus
ging dus naar beneden, naar de
mannen, en zei: „Ziet! Ik ben
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degene die GIJ zoekt. Wat is de re-
denwaarom GIJ hier zĳt?” 22 Zĳ
zeiden: „Corn _elius, een legerover-
ste, een rechtvaardig en godvre-
zend man,a over wie door de ge-
hele natie der joden een goed
bericht wordt uitgebracht,b heeft
via een heilige engel goddelĳke
instructies ontvangen u bĳ zich
thuis te laten komen en te horen
wat gĳ allemaal te zeggen hebt.”
23 Hierop nodigde hĳ hen bin-
nen en bewees hun gastvrĳheid.

De volgende dag stond hĳ op en
ging met hen weg, en sommigen
van de broeders uit J _oppe gingen
met hem mee. 24 De dag daar-
na ging hĳ Cesar _ea binnen. Cor-
n _elius verwachtte hen natuur-
lĳk en had zĳn bloedverwanten
en intieme vrienden bĳeengeroe-
pen. 25 Toen P _etrus binnen-
trad, kwam Corn _elius hem tege-
moet, viel aan zĳnvoeten neer en
bracht hem hulde. 26 Maar P _e-
trus richtte hem op en zei: „Sta
op, ikzelf ben ook een mens.”c

27 En terwĳl hĳ zich met hem
onderhield, ging hĳ naar binnen
en vond er veel mensen bĳeen,
28 en hĳ zei tot hen: „GIJ weet
zeer goed dat het voor een jood
ongeoorloofd is zich bĳ iemand
van een ander ras aan te sluiten of
hem te naderen;d nochtans heeft
God mĳ getoond dat ik geen mens
verontreinigd of onrein mag noe-
men.e 29 Daarom ben ik, toen er
ommĳ werd gezonden, ook werke-
lĳk zonder bezwaar gekomen. Ik
vraag dus naar de reden waarom
GIJ mĳ hebt laten komen.”

30 Daarop zei Corn _elius: „Vier
dagen geleden, van dit uur af ge-
rekend, was ik op het negende
uur in mĳn huis aan het bidden,f

en zie! een man stond voor mĳ in
een schitterend gewaadg 31 en
zei: ’Corn _elius, uw gebed is ver-
hoord en uw gaven van barmhar-
tigheid zĳn voor het aangezicht
van God in gedachtenis gekomen.h

32 Stuur daarom [iemand] naar
J _oppe en laat S _imon roepen, die de
bĳnaam P _etrus draagt.i Deze ver-
blĳft als gast in het huis van S _i-

mon, een leerlooier, aan de zee.’a

33 Ik heb dus terstond [mannen]
naar u gezonden en gĳ hebt er
goed aan gedaan hier te komen.
Wĳ zĳn dan nu allen aanwezig
voor het aangezicht van God om
alles te horen wat Jehovah u gebo-
den heeft te zeggen.”b

34 Toen opende P _etrus zĳn
mond en zei: „Ik bemerk zeer
zeker dat God niet partĳdig is,c

35 maar in elke natie is de mens
die hem vreest en rechtvaardig-
heid beoefent, aanvaardbaar voor
hem.d 36 Hĳ heeft het woord
tot de zonen van _Isra

¨
el gezondene

om hun het goede nieuws van vre-
def door bemiddeling van Jezus
Christus bekend temaken: Deze is
Heer van alle [anderen].g 37 GIJ

weet welk onderwerp in heel Ju-
d _ea werd besproken, te beginnen
van Galil _ea na de doop die Joh _an-
nes predikte,h 38 namelĳk Je-
zus, die van N _azareth was, hoe
God hem met heilige geesti en
kracht heeft gezalfd, en hĳ ging
het land door, terwĳl hĳ goed-
deed en allen gezond maakte die
door de Duivel onderdrukt waren,j

want God was met hem.k 39 En
wĳ zĳn getuigen van al de din-
gen die hĳ zowel in het land der
joden als in Jer _uzalem heeft ge-
daan; maar zĳ hebben hem ook
om het leven gebracht door hem
aan een paal te hangen.l 40 God
heeft hem op de derde dag op-
gewekt en heeft gegeven dat hĳ
openbaar werd,m 41 niet aan het
gehele volk, maar aan getuigen
die door God tevoren waren aan-
gewezen,n aan ons, die, nadat hĳ
uit de doden was opgestaan, met
hem gegeten en gedronken heb-
ben.o 42 Ook heeft hĳ ons bevo-
len tot het volk te predikenp en
een grondig getuigenis te geven
dat deze Degene is die door God
is verordend tot rechter van de
levenden en de doden.q 43 Over
hem leggen alle profeten getuige-
nis afr dat een ieder die geloof
in hem stelt, vergeving van zon-
den krĳgt door middel van zĳn
naam.”s
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44 Terwĳl P _etrus nog over deze
zaken sprak, viel de heilige geest
op allen die het woord hoorden.a

45 En de getrouwen die met P _e-
trus waren meegekomen en die
tot de besnedenen behoorden,
stonden verbaasd, omdat de vrĳe
gave van de heilige geest ook
op mensen uit de nati

¨
en werd

uitgestort.b 46 Want zĳ hoor-
den hen in talen spreken en God
grootmaken.c Toen antwoordde
P _etrus: 47 „Kan iemand water
verbieden, zodat dezen, die even-
als wĳ de heilige geest hebben ont-
vangen, niet gedoopt zouden wor-
den?”d 48 Daarop gebood hĳ dat
zĳ in de naam van Jezus Chris-
tus gedoopt zouden worden.e Toen
verzochten zĳ hem enige dagen te
blĳven.

11 De apostelen nu en de broe-
ders die in Jud _ea waren,

hoorden dat ook mensen uit de
nati

¨
enf het woord van God had-

den aangenomen. 2 Toen P _etrus
derhalve te Jer _uzalem kwam, gin-
gen de [voorstanders] van de be-
snĳdenisg met hem twisten 3 en
zeiden dat hĳ het huis had betre-
denvan mannen die niet besneden
waren en met hen had gegeten.
4 Nu begon P _etrus hun achter-
eenvolgens de bĳzonderheden uit-
een te zetten en zei:

5 „Ik was in de stad J _oppe aan
het bidden, en in trance zag ik
een visioen: er daalde een soort
vat neer gelĳk een groot linnen
laken dat aan de vier uiteinden
uit de hemel werd neergelaten,
en het kwam tot vlak bĳ mĳ.
6 Toen ik er met gespannen aan-
dacht in keek, bemerkte en zag
ik viervoetige dieren der aarde
en wilde beesten en kruipende
dieren en vogels des hemels.h

7 Ook hoorde ik een stem, die
tot mĳ zei: ’Sta op, P _etrus, slacht
en eet!’i 8 Maar ik zei: ’In geen
geval, Heer, want nog nooit is
er iets verontreinigds of onreins
in mĳn mond gekomen.’j 9 De
tweedemaal antwoordde de stem
uit de hemel: ’De dingen die God
heeft gereinigd, moogt gĳ niet

langer verontreinigd noemen.’a

10 Dit gebeurde een derde maal,
en alles werd weer opgetrokken
in de hemel.b 11 En ziet! op dat
ogenblik stonden er drie man-
nen voor het huis waarin wĳ wa-
ren, die uit Cesar _ea naar mĳ toe
waren gezonden.c 12 De geestd

dan zei tot mĳ dat ik zonder eni-
ge twĳfel met hen mee moest
gaan. Deze zes broeders gingen
echter eveneens met mĳ mee, en
wĳ zĳn het huis van de man bin-
nengegaan.e

13 Hĳ berichtte ons hoe hĳ de
engel in zĳn huis had zien staan,
die zei: ’Zend mannen naar J _oppe
en laat S _imon komen, die de bĳ-
naam P _etrus draagt,f 14 en hĳ
zal de dingen tot u spreken waar-
door gĳ en uw hele gezin gered
kunt worden.’g 15 Maar toen ik
begon te spreken, viel de heili-
ge geest op hen, evenals in [het]
begin ook op ons.h 16 Toen her-
innerde ik mĳ het woord van de
Heer, hoe hĳ placht te zeggen:
’Joh _annes doopte wel met water,i

maar GIJ zult in heilige geest wor-
den gedoopt.’j 17 Indien God
hun daarom dezelfde vrĳe gave
heeft gegeven als ook aan ons,
die gelovigen in de Heer Jezus
Christus zĳn geworden,k wie was
ik dan, dat ik God zou kunnen te-
genhouden?”l

18 Toen zĳ nu deze dingen hoor-
den, legden zĳ zich erbĳ neer,m en
zĳ verheerlĳkten Godn en zeiden:
„Zo heeft God dan ook aan men-
sen uit de nati

¨
en [de gelegenheid

tot] berouw geschonken, hetwelk
tot leven leidt.”o

19 Zĳ dan die verstrooid wa-
renp ten gevolge van de verdruk-
king die in verband met St _efa-
nus was ontstaan, trokken verder
tot Fen _ici

¨
eq en C_yprusr en Antio-

ch _i
¨
e toe, maar spraken het woord

tot niemand dan alleen tot joden.s

20 Erwaren onder hen echter eni-
ge mannen uit C _yprus en Cyr _ene,
die, toen zĳ te Antioch _i

¨
e waren

gekomen, tot de Grieksspreken-
de mensen sprakent en het goede
nieuws van de Heer Jezus bekend-
maakten.u 21 Bovendien was de
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hand van Jehovaha met hen, en
een groot aantal werd gelovig en
keerde zich tot de Heer.b

22 Het bericht aangaande hen
kwam de gemeente die in Jer _uza-
lemwas ter ore, en zĳ zonden B _ar-
nabasc naar Antioch _i

¨
e. 23 Toen

hĳ [daar] aankwam en de onver-
diende goedheidd van God zag,
verheugdee hĳ zich en ging hen
allen aanmoedigen voort te gaan
in de Heer [en dit tot] het voor-
nemen van hun hart [te maken];f

24 want hĳ was een goed man
en vol heilige geest en geloof. En
een aanzienlĳke schare werd aan
deHeer toegevoegd.g 25 Daarop
vertrok hĳ naar T _arsush om gron-
dig naar S _a _ulus te gaan zoeken,i

26 en toen hĳ hem had gevonden,
bracht hĳ hem naar Antioch _i

¨
e.

Zo gebeurde het dat zĳ een heel
jaar lang met hen in de gemeen-
te bĳeenkwamen en aan een aan-
zienlĳke schare onderwĳs gaven,
en het was voor het eerst in An-
tioch _i

¨
e dat de discipelen door god-

delĳke voorzienigheid christenen
werden genoemd.j

27 In die dagen nu kwamen er
profetenk van Jer _uzalem naar An-
tioch _i

¨
e. 28 Een van hen, Ag _a-

busl genaamd, stond op en ging
door middel van de geest te ken-
nen geven dat er weldra een gro-
te hongersnood over de gehele
bewoonde aarde zou komen,m het-
geen ook inderdaad in de tĳd
van Cl _a _udius is gebeurd. 29 On-
der de discipelen dan werd beslo-
ten om, naar de draagkracht van
een ieder van hen,n een ondersteu-
ningo te zenden ten dienste van
de broeders die in Jud _ea woonden;
30 en zĳ deden dit ook en zonden
ze door de hand van B _arnabas en
S _a _ulus aan de oudere mannen.p

12 Omstreeks diezelfde tĳd
sloeg koning Her _odes de

hand aan enkele [leden] van de ge-
meente om hen te mishandelen.q

2 Hĳ bracht Jak _obus, de broer
van Joh _annes,r door het zwaard
om het leven.s 3 Toen hĳ zag dat
dit de joden aangenaamwas,t nam

hĳ vervolgens ook P _etrus gevan-
gen. (Nu waren het juist de dagen
der ongezuurde broden.a) 4 En
toen hĳ hem in handen had gekre-
gen, zette hĳ hem in de gevange-
nisb en gaf hem ter bewaking over
aan vier ploegen soldaten, elk van
vier man, daar hĳ van plan was
hem na het Paschac voor het volk
te doen verschĳnen. 5 Dienten-
gevolge werd P _etrus in de gevan-
genis gehouden, maar door de ge-
meente werd vurig voor hem tot
God gebeden.d

6 Toen nu Her _odes op het punt
stond hem voor te leiden, lag P _e-
trus die nacht met twee ketens
vastgebonden tussen twee solda-
ten te slapen, terwĳl wachtpos-
tenv

´
o

´
or de deur de gevangenis be-

waakten. 7 Maar zie! daar stond
Jehovah’s engel,e en er scheen
een licht in de gevangeniscel. Hĳ
stootte P _etrus in de zĳ om hem
te wekkenf en zei: „Sta vlug op!”
En zĳn ketens vieleng van zĳn
handen. 8 De engelh zei tot hem:
„Omgord u en bind uw sandalen
onder.” Hĳ deed het. Ten slotte zei
hĳ tot hem: „Doe uw bovenkleedi

aan en blĳf mĳ volgen.” 9 En hĳ
ging naar buiten en bleef hem vol-
gen, maar hĳ wist niet dat het
werkelĳkheid was wat door be-
middeling van de engel gebeurde.
In feite verkeerde hĳ in de veron-
derstelling dat hĳ een visioen zag.j

10 Nadat zĳ de eerste en de twee-
de schildwacht waren gepasseerd,
kwamen zĳ aan de ĳzeren poort
die toegang gaf tot de stad, en
deze ging vanzelf voor hen open.k

En buitengekomen, gingen zĳ
´
e

´
en

straat ver, en onmiddellĳk ging
de engel van hem weg. 11 Toen
kwam P _etrus tot zichzelf en zei:
„Nu weet ik inderdaad dat Jeho-
vah zĳn engel heeft uitgezondenl

en mĳ uit de hand van Her _odes en
van alles wat het volk der joden
verwachtte, heeft bevrĳd.”m

12 En nadat hĳ het had over-
dacht, ging hĳ naar het huis van
Mar _ia, de moeder van Joh _annes,
die de bĳnaam M _arkus droeg,n
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waar vrĳ velen vergaderd wa-
ren en baden. 13 Toen hĳ op de
poortdeur klopte, kwam er een
dienstmeisje, Rh _od

´
e genaamd, om

te horen wie er was, 14 en toen
zĳ de stem van P _etrus herken-
de, deed zĳ van vreugde de poort
niet open, maar rende naar bin-
nen en meldde dat P _etrus voor
de poort stond. 15 Zĳ zeiden tot
haar: „Gĳ zĳt waanzinnig.” Maar
zĳ bleef krachtig volhouden dat
het zo was. Toen zeiden zĳ: „Het
is zĳn engel.”a 16 Maar P _etrus
bleef kloppen. Toen zĳ opendeden,
zagen zĳ hem en waren verbaasd.
17 Hĳ wenkteb hun echter met de
hand dat zĳ zwĳgen moesten en
vertelde hun uitvoerig hoe Jeho-
vah hemuit de gevangenis had ge-
bracht, en hĳ zei: „Bericht deze
dingen aan Jak _obusc en de broe-
ders.” Daarna vertrok hĳ en begaf
zich naar een andere plaats.

18 Nu dan, toen het dag werd,d

heerste er onder de soldaten geen
geringe opschudding over wat er
toch wel van P _etrus geworden
was. 19 Her _odese liet hem naar-
stig zoeken, en toen men hem niet
vond, nam hĳ de wachtposten in
verhoor en gebood dat zĳ wegge-
leid zouden worden [om te worden
gestraft];f en hĳ vertrok van Ju-
d _ea naar Cesar _ea en bracht daar
enige tĳd door.

20 Nu was hĳ in een stemming
om ten strĳde te trekken tegen de
mensen van T_yrus en van S _idon.
Daarom kwamen zĳ eensgezind
naar hem toe, en nadat zĳ Bl _as-
tus, die met het toezicht over het
slaapvertrek van de koning belast
was, hadden overreed, gingen zĳ
omvrede smeken, omdat hun land
door dat van de koning van voed-
sel werd voorzien.g 21 Maar op
een vastgestelde dag stak Her _o-
des zich in een koninklĳk gewaad
en nam op de rechterstoel plaats
en ging een openbare toespraak
tot hen houden. 22 Waarop het
bĳeengekomen volk schreeuwde:
„De stem van een god en niet van
een mens!”h 23 Ogenblikkelĳk

sloeg de engel van Jehovah hem,a

omdat hĳ de heerlĳkheid niet aan
God gaf;b en hĳ werd doorwormen
opgegeten en blies de laatste adem
uit.

24 Het woordc van Jehovah
bleef echter groeien en verbreid-
de zich steeds meer.d

25 Wat B _arnabase en S _a _ulus
betreft, nadat zĳ de dienst in
verbandmet het ondersteunings-
werkf in Jer _uzalem volledig had-
den uitgevoerd, keerden zĳ terug
en namen Joh _annes,g degene die
de bĳnaam M _arkus droeg, mee.

13 In Antioch _i
¨
e nu waren in

de plaatselĳke gemeente
profetenh en leraren: B _arnabas en
ook S _imeon, die N _iger werd ge-
noemd, en L _uciusi van Cyr _ene,
en M _ana

¨
en, die met de districts-

regeerder Her _odes was opgevoed,
en S _a _ulus. 2 Terwĳl zĳ openba-
re dienst voor Jehovah verricht-
tenj en vastten, zei de heilige
geest: „Zondert mĳ van allen B _ar-
nabas en S _a _ulusk af voor het werk
waarvoor ik hen heb geroepen.”
3 Toenvastten zĳ en baden en leg-
den hun de handen opl en lieten
hen gaan.

4 Derhalve gingen deze man-
nen, die door de heilige geest wa-
ren uitgezonden, naar Sel _e _uci

¨
e

en voeren vandaar naar C_yprus.
5 En in S _alamis aangekomen, gin-
gen zĳ het woord van God in de
synagogen van de joden verkondi-
gen. Zĳ hadden ook Joh _annesm tot
dienaar.

6 Toen zĳ het hele eiland tot
aan P _afos toe waren doorgetrok-
ken, troffen zĳ een zekere man
aan, een tovenaar, een valse pro-
feet,n een jood wiens naam Bar-
J _ezus was, 7 en hĳ was bĳ de
proconsul S _ergius P _a _ulus, een in-
telligent man. Deze riep B _arnabas
en S _a _ulus bĳ zich en zocht er ern-
stig naar het woord van God te
horen. 8 Maar _Elymas, de tove-
naar (zo wordt zĳn naam in feite
vertaald), ging hen tegenwerkeno

en probeerde de proconsul van het
geloof af te keren. 9 S _a _ulus, die
ook P _a _ulus is, werd vervuld met
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heilige geest, keek hem strak aan
10 en zei: „O gĳ mens vol van al-
lerlei bedrog en allerlei schurke-
rĳ, gĳ zoon van de Duivel,a gĳ
vĳand van al wat rechtvaardig
is, zult gĳ niet ophouden de rech-
te wegen van Jehovah te ver-
draaien? 11 Nu dan, zie! Jeho-
vah’s hand is op u, en gĳ zult
blind zĳn en een tĳdlang het zon-
licht niet zien.” Ogenblikkelĳk
viel er een dikke nevel en duis-
ternis op hem, en rondtastend
zocht hĳ mensen om hem bĳ de
hand te leiden.b 12 Toen de pro-
consulc zag wat er gebeurd was,
werd hĳ een gelovige, daar hĳ
versteld stond van het onderwĳs
van Jehovah.

13 Van P _afos voeren de man-
nen, te zamen met P _a _ulus, nu weg
en kwamen te P _erge in Pamf _yli

¨
ed

aan.Maar Joh _annese scheidde zich
van hen af en keerde naar Jer _uza-
lem terug.f 14 Zĳ trokken ech-
ter van P _erge verder en kwamen
te Antioch _i

¨
e in Pis _idi

¨
e, waar zĳ

op de sabbatdag de synagoge bin-
nengingeng en daar plaats namen.
15 Na de voorlezing van de Weth

en van de Profeten lieten de pre-
siderende dienareni van de sy-
nagoge hun zeggen: „Mannen,
broeders, indien GIJ enig woord
van aanmoediging voor het volk
hebt, zo zegt het.” 16 P _a _ulus
dan stond op, wenktej met de
hand en zei:

„Mannen, Isra
¨
elieten en GIJ [an-

deren] die God vreest, hoort.k

17 De God van dit volk _Isra
¨
el

heeft onze voorvaders uitgekozen,
en hĳ heeft het volk tĳdens hun
inwonende vreemdelingschap in
het land Eg _ypte verhoogden hen
met opgeheven arm daaruit ge-
voerd.l 18 En gedurende een pe-
riode van ongeveer veertig jaarm

heeft hĳ hun manier van optre-
den in de wildernis verdragen.
19 Na zeven nati

¨
en in het land

K _ana
¨
an te hebben vernietigd,

heeft hĳ het land onder hen ver-
deeld door het lot;n 20 dit al-
les gedurende ongeveer vierhon-
derd vĳftig jaar.

En na deze dingen gaf hĳ hun
rechters tot op de profeet S _a-
mu

¨
el.a 21 Maar van toen af eis-

ten zĳ een koning,b en God gaf
hun Saul, de zoon van Kis, een
man uit de stam B _enjamin,c veer-
tig jaar lang. 22 En nadat hĳ
hem had afgezet,d verwekte hĳ
D _avid als koning voor hen,e aan-
gaande wie hĳ getuigenis afleg-
de en zei: ’Ik heb D _avid, de zoon
van _Isa

¨
ı,f gevonden, een man aan-

genaam naar mĳn hart,g die alles
zal doen wat ik wens.’h 23 Uit
het nageslachti van deze [man]
heeft God, overeenkomstig zĳn
belofte, voor _Isra

¨
el een redderj

doen komen, Jezus, 24 nadat Jo-
h _annes,k voordat Die zĳn intre-
de deed,l aan het gehele volk _Is-
ra

¨
el in het openbaar de doop [als

een symbool] van berouw had ge-
predikt. 25 Maar terwĳl Joh _an-
nes zĳn loopbaan volbracht, zei hĳ
altĳd: ’Wie veronderstelt GIJ dat ik
ben? Ik ben hem niet. Maar ziet!
na mĳ komt iemand wiens sanda-
len ik niet waardig ben van zĳn
voeten los te maken.’m

26 Mannen, broeders, GIJ zonen
van het geslacht van _Abraham en
de [anderen] onder U die God vre-
zen, het woord van deze redding
is tot ons gezonden.n 27 Want
de inwoners van Jer _uzalemen hun
regeerders hebben hem niet ge-
kend,o maar toen zĳ als rechters
optraden, hebben zĳ de dingen
die door de Profeten zĳn geuitp

en die elke sabbat worden voor-
gelezen, in vervulling doen gaan,
28 en ofschoon zĳ geen enkele
grond voor de dood[straf] von-
den,q hebben zĳ van Pil _atus ge

¨
eist

dat hĳ ter dood gebracht werd.r

29 Toen zĳ nu alles hadden vol-
bracht wat over hem geschreven
stond,s namen zĳ hemvan de paalt

en legden hem in een herinne-
ringsgraf.u 30 Maar God wekte
hem uit de doden op;v 31 en ge-
durende vele dagen werd hĳ zicht-
baar aan hen die met hem van
Galil _ea naar Jer _uzalem waren op-
gegaan, die nu zĳn getuigen zĳn
voor het volk.w
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32 Daarom dan makenwĳ U het
goede nieuws bekend omtrent de
belofte die aan de voorvaders is
gedaan,a 33 dat God ze aan ons,
hun kinderen, volledig heeft ver-
vuld doordat hĳ Jezus heeft op-
gewekt,b zoals ook in de tweede
psalm staat geschreven: ’Gĳ zĳt
mĳn zoon, heden ben ik uw Vader
geworden.’c 34 En dat hĳ hem
uit de doden heeft opgewekt om
niet meer tot het verderf terug
te keren, heeft hĳ aldus te ken-
nen gegeven: ’Ik wil U de aan D _a-
vid [beloofde] liefderĳke goedhe-
den geven, die betrouwbaar zĳn.’d

35 Daarom zegt hĳ ook in een an-
dere psalm: ’Gĳ zult niet toela-
ten dat hĳ die jegens u loyaal is,
het verderf ziet.’e 36 Want D _a-
vidf enerzĳds heeft in zĳn eigen
geslacht de uitdrukkelĳke wil
Gods gediend en is ontslapen en
werd bĳ zĳn voorvaders gelegd
en heeft wel het verderf gezien.g

37 Daartegenover staat dat hĳ
die door God is opgewekt, het ver-
derf niet heeft gezien.h

38 Laat het U daarom bekend
zĳn, broeders, dat door bemid-
deling van Hem vergeving van
zonden aan U wordt verkondigd;i

39 en dat van al de dingen waar-
van GIJ door middel van de wet
van M _ozes niet onschuldig ver-
klaard kondt worden,j een ieder
die gelooft, onschuldig wordt
verklaard door bemiddeling van
Hem.k 40 Zorgt er daaromvoor
dat hetgeen in de Profeten is ge-
zegd, Uniet overkomt: 41 ’Aan-
schouwt het, GIJ spotters, en ver-
wondert U erover, en verdwĳnt,
want ik werk een werk in UW

dagen, een werk dat GIJ geens-
zins zult geloven, zelfs al vertelt
iemand het U in bĳzonderheden.’ ”l

42 Toen zĳ nu naar buiten gin-
gen, verzochten de mensen voorts
dringend dat er de volgende sab-
bat over deze zaken tot hen ge-
sproken zou worden.m 43 Nadat
de vergadering in de synagoge
daarom was ontbonden, volgden
velen van de joden en van de pro-
selieten die [God] aanbaden, P _a _u-

lus en B _arnabas,a die hen toe-
spraken en er voorts bĳ hen op
aandrongenb in de onverdiende
goedheid van God voort te gaan.c

44 De volgende sabbat kwam
bĳna de gehele stad bĳeen om
het woord van Jehovah te ho-
ren.d 45 Toen de joden de scha-
ren gewaar werden, werden zĳ
met jaloeziee vervuld en gingen
al wat door P _a _ulus werd gezegd,
op lasterlĳke wĳze tegenspreken.f

46 Daarom zeiden P _a _ulus en B _ar-
nabas, terwĳl zĳ met vrĳmoedig-
heid spraken: „Het was noodzake-
lĳk dat het woord van God eerst
tot U werd gesproken.g Aangezien
GIJ het van U afstooth en UZELF het
eeuwige leven niet waardig oor-
deelt, ziet! wĳ keren ons tot de na-
ti

¨
en.i 47 In feite heeft Jehovah

ons in de volgendewoordenhet ge-
bod opgelegd: ’Ik heb u aangesteld
als een licht der nati

¨
en,j opdat gĳ

tot aan het uiteinde der aarde tot
redding zoudt zĳn.’ ”k

48 Toen zĳ die uit de nati
¨
en wa-

ren dit hoorden, gingen zĳ zich
verheugen en verheerlĳkten het
woord van Jehovah,l en allen die
de juiste gezindheid voor het eeu-
wige leven bezaten, werden gelo-
vigen.m 49 Bovendien bleef het
woord van Jehovah zich in het ge-
hele land verbreiden.n 50 Maar
de jodeno hitsten de achtenswaar-
dige vrouwen die [God] aanba-
den en de voornaamste mannen
van de stad op, en zĳ verwek-
ten een vervolgingp tegen P _a _u-
lus en B _arnabas en wierpen hen
buiten hun grenzen. 51 Dezen
schudden het stof van hun voeten
tegen hen afq en gingen naar Ik _o-
nium. 52 En de discipelen ble-
ven vervuld met vreugder en hei-
lige geest.

14 In Ik _oniums nu gingen zĳ
samen de synagoget van

de joden binnen en spraken er
op zulk een wĳze, dat een gro-
te menigte van zowel joden als
Griekenu gelovig werd. 2 Maar
de joden die niet geloofden, hit-
sten de zielen der mensen uit de
nati

¨
en opv en be

¨
ınvloedden hen
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ten kwade tegen de broeders.a

3 Daarom brachten zĳ er gerui-
me tĳd door en spraken met vrĳ-
moedigheid krachtens de autori-
teit van Jehovah, die getuigenis
aflegde van het woord van zĳn
onverdiende goedheid doordat hĳ
door hun handen tekenen en won-
deren deed geschieden.b 4 De
menigte der stad was echter ver-
deeld, en sommigenwaren voor de
joden maar anderen voor de apos-
telen. 5 Toen er nu zowel van
de zĳde der mensen uit de nati

¨
en

als van de zĳde der joden met hun
regeerders een gewelddadige po-
ging werd gedaan om hen onbe-
schaamd te behandelen en met
stenen te werpen,c 6 vluchttend

zĳ, zodra zĳ hiervan op de hoog-
te waren gesteld, naar de steden
van Lyka _oni

¨
e, L _ystra en D _erbe en

omgeving, 7 en daar zetten zĳ
het bekendmaken van het goede
nieuws voort.e

8 Nu zat er in L_ystra een ze-
kere man die zĳn voeten niet
kon gebruiken, daar hĳ van de
schoot van zĳn moeder af kreu-
pel was,f en hĳ had nog nooit ge-
lopen. 9 Dezeman zat te luiste-
ren terwĳl P _a _ulus sprak, die, toen
hĳ hem oplettend aankeek en zag
dat hĳ het geloof hadg beter ge-
maakt te worden, 10 met luide
stem zei: „Ga overeind staan, op
uw voeten.” En hĳ sprong over-
eind en ging lopen.h 11 En toen
de scharen zagen wat P _a _ulus ge-
daan had, verhieven zĳ hun stem
en zeiden in het Lykaonisch: „De
godeni zĳn de mensen gelĳk ge-
worden en tot ons neergedaald!”
12 En zĳ noemden B _arnabas toen
Zeus, maar P _a _ulus H _ermes, om-
dat hĳ het woord voerde. 13 En
de priester van Zeus, wiens [tem-
pel] v

´
o

´
or de stad was, bracht stie-

ren en kransen naar de poorten
en wilde samen met de scharen
slachtoffers brengen.j

14 Toen de apostelen B _arnabas
en P _a _ulus dit echter hoorden,
scheurden zĳ hun bovenklede-
ren en sprongen midden onder
de schare, terwĳl zĳ uitriepen
15 en zeiden: „Mannen, waarom

doet GIJ deze dingen? Ook wĳ
zĳn mensena en hebben dezelfde
zwakhedenb als GIJ en maken het
goede nieuws aan U bekend, op-
dat GIJ U van deze ĳdelec dingen
zoudt afkeren en U zoudt wenden
tot de levende God,d die de he-
mel en de aarde en de zee en al-
les wat daarin is, heeft gemaakt.e

16 In de voorbĳgegane geslach-
ten heeft hĳ alle nati

¨
en toege-

staan hun eigen wegen te bewan-
delen,f 17 ofschoon hĳ toch niet
heeft nagelaten getuigenis van
zichzelf te geven door goed te
doen,g door U regensh vanuit de
hemel en vruchtbare tĳden te ge-
ven, door UW hart overvloedig met
voedsel en vrolĳkheid te vervul-
len.”i 18 Ondanks dat zĳ deze
dingen zeiden, konden zĳ de scha-
ren er toch maar nauwelĳks van
weerhouden slachtoffers aan hen
te brengen.

19 Er kwamen echter joden van
Antioch _i

¨
e en Ik _onium, die de scha-

ren overreedden,j en zĳ stenig-
den P _a _ulus en sleepten hem bui-
ten de stad in de mening dat hĳ
dood was.k 20 Maar toen de dis-
cipelen hem omringden, stond hĳ
op en ging de stad binnen. En de
volgende dag vertrok hĳ met B _ar-
nabas naar D _erbe.l 21 En nadat
zĳ het goede nieuws aan die stad
hadden bekendgemaakt en vrĳ
veel discipelen hadden gemaakt,m

keerden zĳ naar L_ystra en naar
Ik _onium en naar Antioch _i

¨
e te-

rug 22 en versterkten de zielen
der discipelen,n terwĳl zĳ hen aan-
moedigden in het geloof te blĳven
en [zeiden]: „Wĳ moeten door veel
verdrukkingen heen het konink-
rĳk Gods binnengaan.”o 23 Bo-
vendien stelden zĳ in elke ge-
meente oudere mannen voor hen
aan,p en onder bidden en vastenq

droegen zĳ hen aan Jehovah op,r

in wie zĳ waren gaan geloven.

24 En zĳ trokken door Pis _idi
¨
e

en kwamen in Pamf _yli
¨
e,s 25 en

na in P _erge het woord te hebben
gesproken, gingen zĳ naar Att _a-
lia. 26 En vandaar gingen zĳ
scheep naar Antioch _i

¨
e,t waar men

hen aan de onverdiende goedheid
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van God had toevertrouwd voor
het werk dat zĳ volledig hadden
verricht.a

27 Toen zĳ waren aangekomen
en de gemeente hadden verga-
derd, gingen zĳ ertoe over de
vele dingen te vertellenb die God
door bemiddeling van hen had ge-
daan, en dat hĳ voor de nati

¨
en de

deur tot het geloof had geopend.c

28 Zĳ brachten dan geen geringe
tĳd bĳ de discipelen door.

15 En er kwamen zekere man-
nen uit Jud _ea,d die de broe-

ders begonnen te leren: „Indien
GIJ U niet laat besnĳdene naar het
gebruik van M _ozes,f kunt GIJ niet
worden gered.” 2 Maar toen er
van de zĳde van P _a _ulus en B _ar-
nabas geen geringe onenigheid en
heel wat geredetwist met hen was
ontstaan, troffen zĳ regelingen
dat P _a _ulus en B _arnabas en enkele
anderen van hen in verband met
dit geschil zouden opgaan naar de
apostelen en oudere mannen in Je-
r _uzalem.g

3 Nadat deze mannen dan door
de gemeente een eindweegs wa-
ren vergezeld,h vervolgden zĳ hun
weg door zowel Fen _ici

¨
e als Sam _a-

ria en vertelden uitvoerig over de
bekering van mensen uit de na-
ti

¨
eni en bereidden alle broeders

grote vreugde.j 4 Bĳ hun aan-
komst in Jer _uzalem werden zĳ
vriendelĳk ontvangenk door de
gemeente en de apostelen en de
oudere mannen, en zĳ verhaalden
de vele dingen die God door be-
middeling van hen had gedaan.l

5 Maar sommigen van hen die af-
komstig waren uit de sekte der
Farizee

¨
en en die gelovigen waren

geworden, stonden van hun zit-
plaats op en zeiden: „Het is nood-
zakelĳk dat men hen besnĳdtm en
hun gelast dewet vanM _ozes te on-
derhouden.”n

6 En de apostelen en de oude-
re mannen vergaderden om deze
aangelegenheid te overwegen.o

7 Toen er nu veel geredetwistp

was geweest, stond P _etrus op en
zei tot hen: „Mannen, broeders, GIJ

weet zeer goed dat God van de

eerste dagen af mĳ onder U heeft
uitgekozen, opdat door mĳn mond
mensen uit de nati

¨
en het woord

van het goede nieuws zouden ho-
ren en geloven;a 8 en God, die
het hart kent,b heeft getuigenis af-
gelegd door hun de heilige geest
te geven,c evenals hĳ die ook
aan ons heeft gegeven. 9 En hĳ
heeft volstrekt geen onderscheid
gemaakt tussen ons en hen,d maar
hun hart door geloof gezuiverd.e

10 Waarom stelt GIJ God nu daar-
om op de proef door de discipe-
len een jukf op de hals te leggen
dat noch onze voorvaders nochwĳ
hebben kunnen dragen?g 11 In-
tegendeel, wĳ vertrouwen erop
gered te worden door middel van
de onverdiende goedheidh van de
Heer Jezus op dezelfde wĳze als
ook zĳ.”i

12 Toen zweeg de gehele menig-
te, en zĳ gingen naar B _arnabas
en P _a _ulus luisteren, die de vele
tekenen en wonderen verhaalden
welke God door bemiddeling van
hen onder de nati

¨
en had gedaan.j

13 Nadat zĳ uitgesproken waren,
antwoordde Jak _obus en zei: „Man-
nen, broeders, hoort mĳ.k 14 S _i-
meonl heeft uitvoerig verhaald
hoe God voor de eerste maal zĳn
aandacht op de nati

¨
en heeft ge-

richt omuit hen een volk voor zĳn
naam te nemen.m 15 En hier-
mee stemmen de woorden van
de Profeten overeen, zoals er ge-
schreven staat: 16 ’Na deze din-
gen zal ik terugkeren en de hut
van D _avid, die vervallen is, her-
bouwen, en ik zal haar puinhopen
herbouwen en haar weer oprich-
ten,n 17 opdat zĳ die overblĳ-
ven van de mensen, Jehovah ern-
stig mogen zoeken, te zamen met
mensen uit alle nati

¨
en, mensen

die naar mĳn naam zĳn genoemd,
zegt Jehovah, die deze dingen
doet,o 18 die vanouds bekend
zĳn.’p 19 Daarom is mĳn beslis-
sing om degenen uit de nati

¨
en

die zich tot God keren, niet las-
tig te vallen,q 20 maar hun te
schrĳven zich te onthouden van
dingen die door afgoden zĳn be-
zoedeldr en van hoererĳs en van
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het verstiktea en van bloed.b

21 Want van oudsher heeft M _o-
zes in stad na stad mensen gehad
die hem prediken, omdat hĳ elke
sabbat in de synagogen wordt
voorgelezen.”c

22 Toen dacht het de apostelen
en de oudere mannen, te zamen
met de gehele gemeente, goed
mannen uit hun midden te kie-
zen en hen met P _a _ulus en B _arna-
bas naar Antioch _i

¨
e te zenden, na-

melĳk J _udas, die B _arsabbasd werd
genoemd, en S _ilas, mannen die de
leiding hadden onder de broeders;
23 en door hun hand schreven zĳ:

„De apostelen en de oudere man-
nen, broeders, aan de broeders
in Antioch _i

¨
ee en S _yri

¨
e en Cil _ici

¨
ef

die uit de nati
¨
en zĳn: Gegroet!

24 Daar wĳ hebben gehoord dat
sommigen uit ons midden U met
woorden hebben verontrustg en
hebben getracht UW ziel omver
te werpen, hoewel wĳ hun vol-
strekt geen instructies hebben
gegeven,h 25 zĳn wĳ tot een
eensgezinde overeenstemmingi

gekomen en heeft het ons goed-
gedacht mannen uit te kiezen om
die te zamen met onze geliefde
B _arnabas en P _a _ulusj naar U toe
te zenden, 26 mensen die hun
ziel voor de naam van onze Heer
Jezus Christus hebben overge-
geven.k 27 Wĳ zenden daarom
J _udas en S _ilas,l opdat ook zĳ de-
zelfde dingen mondeling kunnen
berichten.m 28 Want het heeft
de heilige geestn en ons goedge-
dacht U geen verdere lasto toe
te voegen dan deze noodzakelĳ-
ke dingen: 29 U te blĳven ont-
houden van dingen die aan afgo-
den ten slachtoffer zĳn gebrachtp

en van bloedq en van al wat ver-
stikt isr en van hoererĳ.s Indien
GIJ U nauwlettend voor deze din-
gen wacht,t zal het U goed gaan.
Wĳ wensen U een goede gezond-
heid toe!”

30 Toen men deze mannen dan
had laten gaan, daalden zĳ af
naar Antioch _i

¨
e, en zĳ vergader-

den de menigte en overhandigden

hun de brief.a 31 Na die gele-
zen te hebben, verheugden zĳ zich
over de aanmoediging.b 32 En
J _udas en S _ilas, die zelf ook pro-
fetenc waren, moedigden de broe-
ders met menige toespraak aan
en versterkten hen.d 33 Nadat
zĳ daar dan enige tĳd hadden
doorgebracht, lieten de broeders
hen in vredee gaan naar dege-
nen die hen hadden uitgezonden.
34 —— 35 Doch P _a _ulus en B _ar-
nabas bleven nog enige tĳd in An-
tioch _i

¨
e,f terwĳl zĳ met nog vele

anderen onderwĳs gaven en het
goede nieuws van het woord van
Jehovah bekendmaakten.g

36 Na enige dagen nu zei P _a _u-
lus tot B _arnabas: „Laten wĳ bo-
venal terugkeren en de broeders
bezoeken in elk van de steden
waarin wĳ het woord van Jeho-
vah hebben verkondigd, om te
zien hoe zĳ het maken.”h 37 Wat
B _arnabas aangaat, hĳ was vast-
besloten ook Joh _annes, die M _ar-
kusi werd genoemd, mee te ne-
men. 38 Maar P _a _ulus achtte het
niet juist hem mee te nemen, aan-
gezien hĳ henvan Pamf _yli

¨
e af had

verlatenj en zich niet met hen tot
het werk had begeven. 39 Hier-
over ontstond een scherpe uitbar-
sting van toorn, zodat zĳ uit el-
kaar gingen; en B _arnabask nam
M _arkus mee en ging scheep naar
C_yprus.l 40 P _a _ulus koos S _ilasm

uit en vertrok, nadat hĳ door
de broeders aan de onverdiende
goedheid van Jehovah was toe-
vertrouwd.n 41 Hĳ ging echter
S _yri

¨
e en Cil _ici

¨
e door en versterk-

te de gemeenten.o

16 Zo kwam hĳ te D _erbe en
ook te L_ystra.p En zie! daar

was een zekere discipel genaamd
Tim _othe

¨
us,q de zoon van een ge-

lovige joodse vrouw maar van
een Griekse vader, 2 en er werd
door de broeders in L_ystra en Ik _o-
nium een goed bericht over hem
uitgebracht. 3 P _a _ulus bracht de
wens tot uitdrukking dat deze
met hem zou uittrekken, en hĳ
nam hem en besneedr hem ter
wille van de joden die in die plaat-
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sen waren, want allen zonder uit-
zondering wisten dat zĳn vader
een Griek was. 4 Terwĳl zĳ
nu voortreisden door de steden,
brachten zĳ hun daar ter nako-
ming de verordeningen over waar-
toe door de apostelen en oude-
re mannen die zich in Jer _uzalem
bevonden, was besloten.a 5 Ja,
daarom werden de gemeenten
aanhoudend in het geloof beves-
tigdb en namen ze van dag tot dag
voortdurend in aantal toe.

6 Zĳ trokken ook door Fr _ygi
¨
e

en het land van Gal _ati
¨
e,c omdat

het hun door de heilige geest was
verboden het woord in het [dis-
trict] _Asia te spreken. 7 Toen zĳ
voorts tot aan M_ysi

¨
e waren geko-

men, deden zĳ pogingen naar Bi-
th _yni

¨
ed te gaan, maar de geest

van Jezus stond hun dit niet toe.
8 Daarom gingen zĳ M_ysi

¨
e voorbĳ

en zakten af naar Tr _oas.e 9 En
gedurende de nacht kreeg P _a _ulus
een visioen:f er stond een zeke-
re man, een Macedoni

¨
er, die hem

een dringend verzoek deed en
zei: „Kom over naar Maced _oni

¨
e

en help ons.” 10 Zodra hĳ nu
het visioen had gezien, zochten
wĳ een gelegenheid naar Mace-
d _oni

¨
e te vertrekken,g daar wĳ de

gevolgtrekking maakten dat God
ons had geroepen om hun het goe-
de nieuws bekend te maken.

11 Daarom stakenwĳvanTr _oas
in zee en koersten rechtstreeks
naar Samothr _ace, maar de vol-
gende dag naar Ne _apolis, 12 en
vandaar naar Fil _ippi,h een kolo-
nie, welke de voornaamste stad
van het district Maced _oni

¨
e is.i In

deze stad bleven wĳ en brach-
ten er enkele dagen door. 13 En
op de sabbatdag begaven wĳ ons
buiten de poort langs een rivier,
waar wĳ dachten dat een gebeds-
plaats was; en wĳ zetten ons neer
en gingen tot de vrouwen spreken
diewaren bĳeengekomen. 14 En
een zekere vrouw genaamd L_ydia,
een purperverkoopster, uit de stad
Thyat _iraj en een aanbidster van
God, luisterde, en Jehovah opende
haar hartk wĳd, zodat zĳ aandacht

schonk aan hetgeen door P _a _ulus
gesproken werd. 15 Toen nu zĳ
en haar huisgezinwaren gedoopt,a

zei ze, met klem aandringend: „In-
dien gĳlieden van oordeel zĳt dat
ik getrouw ben aan Jehovah, komt
dan in mĳn huis en blĳft er.”b En
zĳ dwong ons er gewoon toe.c

16 En het geschiedde toen wĳ
onderweg waren naar de gebeds-
plaats, dat een zeker dienstmeisje
met een geest,d een waarzeggen-
dee demon, ons tegemoet kwam.
Zĳ verschafte haar meesters ge-
woonlĳk groot gewinf door de
kunst van het voorspellen te be-
oefenen. 17 Dit [meisje] bleef
P _a _ulus en ons volgen, terwĳl zĳ
de volgende woorden riep:g „Deze
mensen zĳn slaven van de Al-
lerhoogste God, die ulieden de
weg der redding verkondigen.”
18 Dit bleef zĳ vele dagen ach-
tereen doen. Ten slotte begon het
P _a _ulus te vervelen,h en hĳ keer-
de zich om en zei tot de geest:
„Ik beveel u in de naamvan Jezus
Christus van haar uit te gaan.”i

En in datzelfde uur ging hĳ uit.j

19 Toen nu haar meesters za-
gen dat hun hoop op gewin was
verdwenen,k grepen zĳ P _a _ulus en
S _ilas en sleepten hen naar de
marktplaats, naar de regeerders,l

20 en zĳ brachten hen voor de
burgerlĳke magistraten en zei-
den: „Deze mensen brengen onze
stad geheel in rep en roer,m daar
zĳ joden zĳn, 21 en zĳ verkondi-
gen gebruikenn die wĳ niet mogen
aanvaarden of beoefenen, aange-
zien wĳ Romeinen zĳn.” 22 En
de schare stond gezamenlĳk te-
gen hen op; en na hun de boven-
klederen van het lĳf te hebben
gescheurd, gaven de burgerlĳke
magistraten bevel hun stokslagen
te geven.o 23 Na hunvele slagen
te hebben toegediend,p wierpen zĳ
hen in de gevangenis en gaven
de gevangenbewaarder bevel hen
zorgvuldig te bewaken.q 24 Om-
dat hĳ zulk een bevel had gekre-
gen, wierp hĳ hen in de binnenste
gevangenisr en sloot hun voeten
in het blok.s
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25 Maar omstreeks midder-
nachta waren P _a _ulus en S _ilas aan
het bidden en loofden God met
een lied;b ja, de gevangenen hoor-
den hen. 26 Plotseling kwam er
een grote aardbeving, zodat de
gevangenis op haar fundamenten
beefde. Bovendien gingen ogen-
blikkelĳk alle deuren open en
raakten de boeien van allen los.c

27 Toen de gevangenbewaarder
uit de slaap ontwaakte en zag
dat de deuren van de gevangenis
openstonden, trok hĳ zĳn zwaard
en stond op het punt zichzelf
om het leven te brengen,d daar
hĳ in de mening verkeerde dat
de gevangenen waren ontsnapt.e

28 Maar P _a _ulus riep met een lui-
de stem en zei: „Doe uzelf geen
kwaad,f want wĳ zĳn allen hier!”
29 Derhalve vroeg hĳ om licht,
sprong naar binnen en viel door
beving bevangen voor P _a _ulus en
S _ilas neer.g 30 En hĳ bracht hen
naar buiten en zei: „Heren, wat
moet ik doenh om gered te wor-
den?” 31 Zĳ zeiden: „Geloof in
de Heer Jezus en gĳ zult gered
worden,i gĳ en uw huisgezin.”j

32 En zĳ spraken het woord van
Jehovah tot hem en tot allen die
in zĳn huis waren.k 33 En hĳ
nam hen in dat nachtelĳk uur
mee en bette hun striemen; en hĳ
en al de zĳnen, niemand uitgezon-
derd, werden onverwĳld gedoopt.l

34 En hĳ bracht hen in zĳn huis
en rechtte een tafel voor hen aan,
en hĳ verheugde zich zeer met
zĳn gehele huisgezin nu hĳ tot het
geloof in God was gekomen.

35 Toen het dag werd, zonden
de burgerlĳke magistratenm de
gerechtsdienaars om te zeggen:
„Laat die mensen vrĳ.” 36 De
gevangenbewaarder dan berichtte
hun woorden aan P _a _ulus: „De bur-
gerlĳke magistraten hebben man-
nen gezonden [met het bericht]
dat GIJ [beiden] vrĳgelaten moet
worden. Komt nu daarom naar
buiten en gaat in vrede heen.”
37 Maar P _a _ulus zei tot hen: „Zĳ
hebben ons, mensen die Romei-
nen zĳn,n zonder veroordeling in

het openbaar gegeseld en ons in
de gevangenis geworpen, en wer-
pen zĳ ons er nu in het geheimuit?
Volstrekt niet, maar laten zĳ zelf
komen en ons uitgeleide doen.”
38 De gerechtsdienaars bericht-
ten deze woorden derhalve aan
de burgerlĳke magistraten. Dezen
werden bevreesd toen zĳ hoorden
dat de mannen Romeinen waren.a

39 Zĳ kwamen het hun daarom
dringend verzoeken, en na hun
uitgeleide te hebben gedaan, ver-
zochten zĳ hun de stad te verla-
ten. 40 Maar uit de gevangenis
gekomen, gingen zĳ naar het huis
van L_ydia, en toen zĳ de broeders
zagen, moedigden zĳ hen aanb en
vertrokken.

17 Nu trokken zĳ door Amf _i-
polis en Apoll _onia en kwa-

men te Thessalon _ika,c waar een
synagoge van de joden was.
2 P _a _ulus dan ging volgens zĳn
gewoonted daar naar hen toe, en
drie sabbatten achtereen rede-
neerde hĳ met hen aan de hand
van de Schriften,e 3 waarbĳ hĳ
door middel van verwĳzingen ver-
klaarde en bewees dat de Chris-
tus moest lĳdenf en uit de doden
moest opstaan,g en [zei]: „Dit is de
Christus,h deze Jezus die ik aan
U verkondig.” 4 Dit had tot ge-
volg dat sommigen van hen gelovi-
gen werdeni en zich bĳ P _a _ulus en
S _ilasj aansloten, evenals een grote
menigte van de Grieken die [God]
aanbaden, en niet weinigen van de
voornaamste vrouwen.

5 Maar de joden, die jaloers
werden,k namen zekere boosaar-
dige mannen van de leeglopers
die zich op de marktplaats op-
hielden, in hun gezelschap op en
vormden een samenscholing en
gingen ertoe over de stad in op-
schudding te brengen.l En zĳ be-
stormden het huis van J _asonm

in een poging hen voor het ge-
peupel te brengen. 6 Toen zĳ
hen niet vonden, sleepten zĳ
J _ason en zekere broeders naar
de stadsbestuurders, terwĳl zĳ
schreeuwden: „Deze mensen, die
de bewoonde aarde onderstebo-
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ven hebben gekeerd,a zĳn nu ook
hier, 7 en J _ason heeft hen gast-
vrĳ ontvangen. En al deze [men-
sen] handelen in strĳd met de
verordeningenb van caesar door
te zeggen dat er een andere ko-
ning is,c Jezus.” 8 Zĳ brachten
de schare en de stadsbestuurders,
toen dezen dit alles hoorden, wer-
kelĳk in beroering; 9 en pas na-
dat zĳ voldoende borgtocht van
J _ason en de anderen hadden ont-
vangen, lieten zĳ hen gaan.

10 De broeders zonden onmid-
dellĳk ’s nachtsd zowel P _a _ulus
als S _ilas naar Ber _ea, waar zĳ na
aankomst de synagoge van de jo-
den binnengingen. 11 De laat-
sten nu waren edeler van geest
dan die in Thessalon _ika, want zĳ
namen het woord met de groot-
ste bereidwilligheid des geestes
aan en onderzochtene dagelĳks
zorgvuldig de Schriftenf of deze
dingen zowaren.g 12 Velenvan
hen werden dan ook gelovigen,
evenals niet weinigenvan de ach-
tenswaardigeh Griekse vrouwen
en van de mannen. 13 Toen ech-
ter de joden van Thessalon _ika ver-
namen dat het woord van God ook
in Ber _ea door P _a _ulus werd ver-
kondigd, kwamen zĳ daar even-
eens het volk opruieni en in beroe-
ring brengen.j 14 Toen zonden
de broeders P _a _ulus onmiddellĳk
weg om tot aan de zee te gaan,k

doch zowel S _ilas als Tim _othe
¨
us

bleven daar achter. 15 Zĳ die
P _a _ulus begeleidden, brachten hem
echter tot aanAth _ene, en nadat zĳ
een bevel voor S _ilas en Tim _othe

¨
usl

hadden ontvangen om zo vlug mo-
gelĳk naar hem toe te komen, ver-
trokken zĳ.

16 Terwĳl P _a _ulus nu in Ath _e-
ne op henwachtte, werd zĳn geest
in hem geprikkeldm toen hĳ zag
dat de stad vol afgodsbeelden was.
17 Daarom ging hĳ in de syna-
goge redeneren met de jodenn en
de andere mensen die [God] aan-
baden, en elke dag op de markt-
plaatso met hen die daar toevallig
waren. 18 Maar enigen van zo-
wel de epicurische als de sto

¨
ısche

filosofena gingen hem bestrĳden,
en sommigen zeiden: „Wat zou
deze babbelaar toch willen vertel-
len?”b Anderen: „Hĳ schĳnt een
verkondiger van vreemde godhe-
den te zĳn.” Dit was omdat hĳ het
goede nieuws van Jezus en de op-
standingc bekendmaakte. 19 Zĳ
grepen hem daarom en voerden
hem naar de Are _opagus en zei-
den: „Kunnen wĳ te weten komen
wat deze nieuwe leerd is waar-
over gĳ spreekt? 20 Want gĳ
brengt enkele dingen ter sprake
die ons vreemd in de oren klin-
ken. Graag zouden wĳ daarom te
weten komen wat deze dingen be-
tekenen.”e 21 Nu was het zo, dat
alle Atheners en de vreemdelin-
gen die daar tĳdelĳk verbleven,
hun vrĳe tĳd met niets anders
doorbrachten dan met het vertel-
len van of het luisteren naar iets
nieuws. 22 P _a _ulus dan stond
midden op de Are _opagusf en zei:

„Mannenvan Ath _ene, ik zie dat
GIJ in alle dingen meer dan ande-
ren aan de vrees voor de godhe-
deng overgegeven schĳnt te zĳn.
23 Toen ik bĳvoorbeeld rondliep
en zorgvuldig UW voorwerpen van
verering gadesloeg, vond ik ook
een altaar met het opschrift: ’Aan
een onbekende God’. Waaraan GIJ

daarom onwetend godvruchtige
toewĳding schenkt, dat verkon-
dig ik U. 24 De God die de we-
reld heeft gemaakt en alles wat
daarin is, Hĳ die Heer is van
hemel en aarde,h woont niet in
door handen gemaakte tempelsi

25 en wordt ook niet door men-
senhandenverzorgd, alsof hĳ iets
nodig had,j daar hĳ zelf aan allen
levenk en ademl en alle dingen
geeft. 26 En hĳ heeft uit

´
e

´
en

[mens]m elke natien van mensen
gemaakt om op de gehele opper-
vlakte der aarde te wonen,o en
hĳ heeft de bestemde tĳdenp en
de vastgestelde grenzen van de
woonplaats der [mensen] veror-
dend,q 27 opdat zĳ God zouden
zoeken,r of zĳ wellicht naar hem
tasten en hem werkelĳk vinden
zouden,s ofschoon hĳ eigenlĳk
niet ver is van een ieder van ons.
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28 Want door hem hebben wĳ le-
ven en bewegen wĳ ons en zĳn
wĳ,a zoals ook sommigen van de
dichtersb onder U hebben gezegd:
’Want wĳ zĳn ook zĳn nage-
slacht.’

29 Aangezien wĳ daarom Gods
nageslacht zĳn,c moeten wĳ niet
menen dat het Goddelĳk Wezend

op goud of zilver of steen gelĳkt,
op iets wat door menselĳke kunst-
vaardigheid en menselĳk ver-
nuft is gebeeldhouwd.e 30 God
heeft weliswaar de tĳden van
zulk een onwetendheid voorbĳge-
zien,f maar zegt de mensen thans
dat zĳ allen overal berouw moe-
ten hebben.g 31 Want hĳ heeft
een dag vastgesteld waarop hĳ
voornemens is de bewoonde aar-
de in rechtvaardigheid te oorde-
lenh door een man die hĳ heeft
aangesteld, en hĳ heeft alle men-
sen een waarborg verschaft door-
dat hĳ hem uit de doden heeft op-
gewekt.”i

32 Toen zĳ nu van een opstan-
ding der doden hoorden, gingen
sommigen spotten,j terwĳl ande-
ren zeiden: „Wĳ zullen u hier-
over nog wel eens horen.” 33 Zo
ging P _a _ulus uit hun midden weg,
34 maar sommige mannen sloten
zich bĳ hem aan en werden gelo-
vigen, onder wie ook Dion _ysius,
een rechter aan het gerechtshof
van de Are _opagus,k en een vrouw
genaamd D _amaris, en nog ande-
ren behalve hen.

18 Na deze dingen vertrok hĳ
uit Ath _ene en kwam in Ko-

r _inthe. 2 En hĳ trof er een ze-
kere jood aan genaamd Aq _u _ila,l

van geboorte uit P _ontus, die on-
langs uit It _ali

¨
em was gekomen, en

zĳn vrouw Prisk _illa, omdat Cl _a _u-
diusn bevolen had dat alle joden
uit R _ome moesten vertrekken.
Hĳ dan ging naar hen toe, 3 en
omdat zĳ hetzelfde ambacht uit-
oefenden, bleef hĳ bĳ hen wonen,
en zĳ werkten,o want zĳ waren
tentenmakers van hun ambacht.
4 Maar elke sabbat placht hĳ in de
synagogep een lezing te houden en
joden en Grieken te overreden.

5 Toen nu zowel S _ilasa als Ti-
m _othe

¨
usb uit Maced _oni

¨
e kwamen,

ging P _a _ulus zich intensief met
het woord bezighouden, en hĳ
gaf de joden getuigenis om te be-
wĳzen dat Jezus de Christus is.c

6 Maar toen zĳ zich bleven ver-
zetten en schimpend bleven spre-
ken,d schudde hĳ zĳn kleren uite

en zei tot hen: „UW bloedf zĳ op
UW hoofd. Ik ben rein.g Van nu
af zal ik naar mensen uit de na-
ti

¨
en gaan.”h 7 Daarom trok hĳ

vandaar weg en ging naar het
huis van iemand genaamd T _itius
J _ustus, een aanbidder van God,
wiens huis naast de synagoge
stond. 8 Cr _ispusi echter, de pre-
siderende dienaar van de synago-
ge, werd een gelovige in de Heer,
en eveneens zĳn gehele huisge-
zin. En velen van de Korinthi

¨
ers

die toehoorden, gingen geloven en
werden gedoopt. 9 Door middel
van een visioen zei de Heer boven-
dien ’s nachts tot P _a _ulus:j „Vrees
niet, maar blĳf spreken en zwĳg
niet, 10 want ik ben met uk en
geen mens zal u aanvallen om u
schade te berokkenen, want ik heb
veel volk in deze stad.” 11 Hĳ
bleef daar dan een jaar en zes
maanden, terwĳl hĳ onder hen het
woord van God onderwees.

12 Toen nu G _allio proconsull

van Ach _aje was, stonden de jo-
den eensgezind tegen P _a _ulus op
en voerden hem naar de rechter-
stoelm 13 en zeiden: „In strĳd
met de wet brengtn deze persoon
de mensen tot een andere over-
tuiging in verband met het aan-
bidden van God.” 14 Maar toen
P _a _ulus zĳn mond wilde openen,
zei G _allio tot de joden: „Indien
het werkelĳk ging over een of
ander onrecht of een goddeloze
schurkenstreek, o joden, zou ik
U met reden geduldig verdragen.
15 Maar zĳn het twisten over
een woord en nameno en de wetp

die bĳ U geldt, dan moet GIJ zelf
maar zien. Over deze dingen wens
ik geen rechter te zĳn.” 16 Toen
joeg hĳ hen van de rechterstoel
weg. 17 Derhalve grepen zĳ al-
len S _osthenes,q de presiderende
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dienaar van de synagoge, en ga-
ven hem toen voor de rechterstoel
een pak slaag. Maar G _allio trok
zich niets van deze dingen aan.

18 Na nog vrĳ veel dagen lan-
ger te zĳn gebleven, nam P _a _ulus
echter afscheid van de broeders
en ging scheep naar S _yri

¨
e, verge-

zeld van Prisk _illa en Aq _u _ila, daar
hĳ in K _enchreaa zĳn hoofdhaar
had laten kort knippen,b want hĳ
stond onder een gelofte. 19 Zĳ
kwamendan te _Efeze aan en daar
verliet hĳ hen, maar zelf ging hĳ
de synagoge binnenc en redeneer-
de met de joden. 20 Ofschoon zĳ
hem bleven verzoeken wat langer
te blĳven, stemde hĳ daarin niet
toe, 21 maar hĳ nam afscheidd

en zei tot hen: „Ik zal weer tot U

terugkeren, zo Jehovah wil.”e En
hĳ voer van _Efeze weg 22 en
kwam te Cesar _ea. En hĳ ging op
en groette de gemeente en daalde
af naar Antioch _i

¨
e.

23 En nadat hĳ daar enige tĳd
had doorgebracht, vertrok hĳ en
ging van plaats tot plaats het land
van Gal _ati

¨
ef en Fr _ygi

¨
eg door en

versterkteh alle discipelen.

24 Nu arriveerde er in _Efeze
een zekere jood genaamd Ap _ol-
los,i van geboorte uit Alexandr _i

¨
e,

een welsprekend man, en hĳ was
goed onderlegd in de Schriften.j

25 Deze had mondeling onder-
richt ontvangen in de weg van Je-
hovah, en daar hĳ vurig van geest
was,k ging hĳ spreken en met
juistheid onderwĳs geven over de
dingen die op Jezus betrekking
hadden, hoewel hĳ alleen met de
doopl van Joh _annes bekend was.
26 En deze begon vrĳmoedig in
de synagoge te spreken. ToenPris-
k _illa en Aq _u _ilam hem hoorden, na-
men zĳ hem in hun gezelschap
op en legden hem de weg van
God juister uit. 27 Daar hĳ het
verlangen koesterde naar Ach _a-
je over te steken, schreven de
broeders voorts aan de discipelen
en spoorden hen aan hem vrien-
delĳk te ontvangen. Daar aange-
komen, was hĳ voor hen die op
grond van [Gods] onverdiende

goedheida gelovigen waren ge-
worden, dan ook een grote hulp,b

28 want intensief en grondig be-
wees hĳ de joden in het openbaar
dat zĳ ongelĳk hadden en toon-
de aan de hand van de Schrif-
ten aanc dat Jezus de Christus
was.d

19 In de loop der gebeurtenis-
sen, terwĳl Ap _ollose in Ko-

r _inthe was, begaf P _a _ulus zich door
het binnenland en kwam te _Efe-
ze,f waar hĳ enige discipelen aan-
trof, 2 en hĳ zei tot hen: „Hebt
GIJ heilige geest ontvangeng toen
GIJ gelovigen werdt?” Zĳ zeiden
tot hem: „Hoe zo, wĳ hebben nog
nooit gehoord dat er een heilige
geest is.”h 3 En hĳ zei: „Waarin
zĳt GIJ dan gedoopt?” Zĳ zeiden:
„In Joh _annes’ doop.”i 4 P _a _ulus
zei: „Joh _annes doopte met de doop
[als een symbool] van berouwj

en zei tot het volk dat zĳ moes-
ten geloven in degene die na hem
kwam,k dat is, in Jezus.” 5 Toen
zĳ dit hoorden, werden zĳ in de
naam van de Heer Jezus gedoopt.l

6 En toen P _a _ulus hun de handen
oplegde,m kwam de heilige geest
op hen, en zĳ gingen in talen spre-
ken en profeteren.n 7 Bĳ elkaar
waren er ongeveer twaalf man-
nen.

8 Hĳ ging de synagoge binnen,o

waar hĳ drie maanden lang met
vrĳmoedigheid sprak, terwĳl hĳ
lezingen hield en overredings-
kracht gebruikte aangaande het
koninkrĳkp Gods. 9 Maar toen
sommigen zich bleven verharden
en niet geloofdenq en ten aanho-
ren van de menigte nadelig spra-
ken overDeWeg,r trok hĳ zichvan
hen terugs en zonderde de discipe-
len af,t terwĳl hĳ dagelĳks lezin-
gen hield in [de aulavan] de school
van Tyr _annus. 10 Dit ging twee
jaar lang zo voort,u zodat alle be-
woners van het [district] _Asiav het
woord van de Heer hoorden, zowel
joden als Grieken.

11 En God bleef buitengewone
krachtige werken door de handen
van P _a _ulus verrichten,w 12 zo-
dat men zelfs doeken en schorten
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van zĳn lichaam bracht naar hen
die iets mankeerdena en de kwa-
len hen verlieten en de boze gees-
ten uitgingen.b 13 Maar enigen
van de rondtrekkende joden die
het uitwerpen van demonen be-
oefenden,c ondernamen het even-
eens de naam van de Heer Jezus
te noemend over hen die de boze
geesten hadden, door te zeggen:
„Ik gelaste Uplechtig krachtens Je-
zus, die door P _a _ulus wordt gepre-
dikt.” 14 Nu waren er zeven zo-
nen van een zekere Sk _eva, een
joodse overpriester, die dit deden.
15 Maar de boze geest gaf hun ten
antwoord: „Ik ken Jezus,f en P _a _u-
lus is mĳ bekend;g maar wie zĳt
GIJ?” 16 Toen sprong de mens in
wie de boze geest was op hen af,h

overmeesterde de een na de ander
en kreeg de overhand op hen, zo-
dat zĳ naakt en gewond uit dat
huis wegvluchtten. 17 Dit werd
aan allen, zowel de joden als de
Grieken die in _Efeze woonden, be-
kend; en vreesi overviel hen al-
len en de naam van de Heer Jezus
werd aanhoudend grootgemaakt.j

18 En velen van hen die gelovi-
gen waren geworden, kwamen
openlĳk hun praktĳken belĳdenk

en bekendmaken. 19 Ja, vrĳ ve-
len van hen die magischel kun-
sten hadden beoefend, brachten
hun boeken bĳeen en verbrandden
ze ten aanschouwen van iedereen.
En men berekende de gezamenlĳ-
ke prĳs ervan, die een waarde van
vĳftigduizend zilverstukken bleek
te vertegenwoordigen. 20 Aldus
bleef het woord van Jehovah op
machtige wĳze groeien en de over-
hand nemen.m

21 Toen nu deze dingen vol-
bracht waren, nam P _a _ulus zich
in zĳn geest voor om, nadat hĳ
Maced _oni

¨
en en Ach _aje was door-

gegaan, naar Jer _uzalem te trek-
keno en zei: „Nadat ik daar ben
geweest, moet ik ook R _ome be-
zoeken.”p 22 Hĳ zond dus twee
van degenen die hem dienden, Ti-
m _othe

¨
usq en Er _astus,r naar Mace-

d _oni
¨
e, maar zelf hield hĳ zich nog

enige tĳd in het [district] _Asia op.

23 In diezelfde tĳd ontstond er
geen geringe opschuddinga be-
treffende De Weg.b 24 Er was
namelĳk iemand genaamd De-
m _etrius, een zilversmid, die zil-
veren Artemistempeltjes maakte
en de kunsthandwerkers daar-
mee geen klein gewin verschafte;c

25 en hĳ bracht dezen en dege-
nen die aan zulke dingen werk-
tend bĳeen en zei: „Mannen, GIJ

weet zeer goed dat wĳ aan dit be-
drĳf onze welvaart te danken heb-
ben.e 26 Ook ziet en hoort GIJ

hoe deze P _a _ulus niet alleen in _Efe-
zef maar in bĳna het gehele [dis-
trict] _Asia een aanzienlĳke scha-
re heeft overreed en hen tot een
andere opvatting heeft gebracht
door te zeggen dat de [goden] die
door handen worden gemaakt,g

geen goden zĳn. 27 Bovendien
bestaat niet alleen het gevaar dat
dit beroep van ons in diskrediet
zal geraken, maar ook dat de tem-
pel van de grote godin _Artemish

als niets geacht zal worden, en
zelfs haar luister, die door het ge-
hele [district] _Asia en de bewoon-
de aarde wordt aanbeden, staat op
het punt tenietgedaan te worden.”
28 Toen de mensen dit hoorden
en met toorn werden vervuld,
gingen zĳ schreeuwen en zeiden:
„Groot is _Artemis van de Efe-
zi

¨
ers!”

29 De stad dan raakte volko-
men in verwarring, en zĳ storm-
den als

´
e

´
en man het theater in,

waarbĳ zĳ de Macedoni
¨
ers G _ajus

en Arist _archus,i P _a _ulus’ reisgezel-
len, meesleurden. 30 Wat P _a _u-
lus betreft, hĳ was bereid zich
naar binnen, onder het volk, te
begeven, maar de discipelen ston-
den het hem niet toe. 31 Zelfs
enkelen van hen die de feesten
en spelen organiseerden en hem
vriendelĳk gezind waren, lieten
hem voorts dringend verzoeken
zich niet in het theater te wagen.
32 Het was in werkelĳkheid zo,
dat sommigen dit en anderen dat
schreeuwden,j want de vergade-
ring was in verwarring, en de
meerderheid van hen wist niet om
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welke reden zĳ waren bĳeengeko-
men. 33 Te zamen brachten zĳ
dan Alex _ander uit de schare, daar
de joden hem naar voren duwden;
en Alex _ander wenkte met de hand
en wilde zĳn verdediging voor het
volk houden. 34 Maar toen zĳ
hemals een jood herkenden, steeg
er uit aller mond

´
e

´
en kreet op,

terwĳl zĳ ongeveer twee uur lang
schreeuwden: „Groota is _Artemis
van de Efezi

¨
ers!”

35 Toen de stadsschrĳver de
schare ten slotte tot bedaren had
gebracht,b zei hĳ: „Mannen van
_Efeze, welk mens is er eigenlĳk
die niet weet dat de stad van
de Efezi

¨
ers de tempelbewaarster

is van de grote _Artemis en van
het beeld dat uit de hemel is
gevallen? 36 Aangezien deze
dingen daarom onbetwistbaar
zĳn, betaamt het U rustig te blĳ-
ven en niet overĳld te hande-
len.c 37 Want GIJ hebt deze man-
nen, die noch tempelrovers noch
lasteraars van onze godin zĳn,
[hier] gebracht. 38 Indien De-
m _etriusd en de kunsthandwerkers
met hem daarom een aanklacht
tegen iemand hebben, er worden
rechtsdagene gehouden en er zĳn
proconsuls;f laten zĳ aanklachten
tegen elkaar indienen. 39 Zoekt
GIJ echter iets wat verder dan dat
gaat, dan moet daarover in een
formele vergadering worden be-
slist. 40 Want wĳ lopen in ver-
band met de aangelegenheid van
vandaag werkelĳk gevaar van op-
roer te worden beschuldigd, daar
er geen enkele grond bestaat die
wĳ als reden zullen kunnen aan-
voeren voor deze wanordelĳke
samenscholing.” 41 En toen hĳ
deze dingen had gezegd,g ontbond
hĳ de vergadering.h

20 Nadat nu de opschudding
was bedaard, liet P _a _ulus de

discipelen komen, en toen hĳ hen
had aangemoedigd en afscheid
van hen had genomen,i ging hĳ
op reis naar Maced _oni

¨
e.j 2 Na

die streken te zĳn doorgetrokken
en hen daar met menig aanmoedi-

gend woord te hebben toegespro-
ken,a kwam hĳ in Griekenland.
3 En toen hĳ daar drie maanden
had doorgebracht, besloot hĳ, om-
dat er door de joden een complotb

tegen hem werd gesmeed toen
hĳ op het punt stond scheep te
gaan naar S _yri

¨
e, door Maced _oni

¨
e

terug te keren. 4 Hem vergezel-
den S _opater,c de zoon van P _yrrhus
uit Ber _ea, [en] van de Thessalo-
nicenzen Arist _archusd en Sec _un-
dus, en G _ajus uit D _erbe, en Tim _o-
the

¨
us,e en uit het [district] _Asia

T_ychikusf en Tr _ofimus.g 5 De-
zen gingen vooruit en wachtten
ons in Tr _oash op; 6 wĳ staken
echter na de dagen der ongezuur-
de brodeni van Fil _ippi af in zee en
kwamen binnen vĳf dagen bĳ hen
in Tr _oas,j waar wĳ zeven dagen
doorbrachten.

7 Toen wĳ op de eerste dagk

van deweek vergaderdwaren om
een maaltĳd te gebruiken, ging
P _a _ulus, aangezien hĳ de volgende
dag zou vertrekken, hen toespre-
ken, en hĳ zette zĳn rede tot mid-
dernacht voort. 8 Er waren dan
heel wat lampen in het bovenver-
trekl waar wĳ vergaderd waren.
9 Een zekere jonge man genaamd
_E _utychus zat aan het venster en
viel in een diepe slaap terwĳl P _a _u-
lus bleef doorspreken, en toen hĳ
in de slaap ineenzakte, viel hĳ
van de derde verdieping naar be-
neden en werd dood opgenomen.
10 Maar P _a _ulus ging naar bene-
den, wierp zich op hemm en sloeg
zĳn armen om hem heen en zei:
„Houdt ermee op misbaar te ma-
ken, want zĳn ziel is in hem.”n

11 Hĳ ging nu naar boven en be-
gaf zich aan de maaltĳd en nam
voedsel tot zich, en na nog een
geruime poos, tot het aanbreken
van de dag, [met hen] gesproken
te hebben, vertrok hĳ ten slotte.
12 De jongen dan brachten zĳ le-
vend weg en zĳ waren buitenge-
woon vertroost.

13 Wĳ begaven ons nu naar de
boot en gingen scheep naar _As-
sus, waar wĳ van plan waren
P _a _ulus aan boord te nemen, want
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nadat hĳ dienaangaande instruc-
ties had gegeven, was hĳ zelf van
plan te voet te gaan. 14 Toen
hĳ ons daarom in _Assus inhaalde,
namen wĳ hem aan boord en gin-
gen naar Mityl _ene; 15 en de vol-
gende dag voerenwĳ vandaar weg
enkwamentegenoverCh _ios, maar
de dag daarop deden wĳ S _amos
aan en nog een dag later kwamen
wĳ te Mil _ete aan. 16 Want P _a _u-
lus had besloten _Efezea voorbĳ te
varen opdat hĳ geen tĳd in het
[district] _Asia zou doorbrengen;
hĳ haastte zich namelĳk om zo
mogelĳk op de dag van het pink-
ster[feest] in Jer _uzalemb te zĳn.

17 Van Mil _ete uit zond hĳ ech-
ter [bericht] naar _Efeze om de
oudere mannenc van de gemeen-
te te roepen. 18 Toen zĳ bĳ hem
kwamen, zei hĳ tot hen: „GIJ weet
zeer goed hoe ik vanaf de eerste
dag dat ik het [district] _Asiad be-
trad, al de tĳd bĳ U ben geweeste

19 en met de grootste ootmoedig-
heid des geestesf de Heer als slaaf
heb gediend,g onder tranen en met
beproevingen die mĳ overkwa-
men door de complottenh van de
joden; 20 terwĳl ik mĳ er niet
van heb weerhouden U al wat nut-
tig was te vertellen en U in het
openbaar en van huisi tot huis
te onderwĳzen.j 21 Doch ik heb
zowel aan joden als aan Grieken
grondig getuigenis afgelegdk om-
trent berouwl jegens God en ge-
loof in onze Heer Jezus. 22 En
ziet! nu bevind ik mĳ, gebonden in
de geest,m op weg naar Jer _uzalem,
hoewel ik niet weet wat mĳ daar
zal overkomen, 23 behalve dat
de heilige geestn van stad tot stad
herhaaldelĳk getuigenis jegens
mĳaflegt en zegt dat mĳ boeien en
verdrukkingen te wachten staan.o

24 Doch ik hecht niet de minste
waarde aan mĳn ziel als zou ze
mĳ dierbaar zĳn,p indien ik mĳn
loopbaanq en de bedieningr die ik
van de Heer Jezus heb ontvangen,s

maar mag voleindigen om gron-
dig getuigenis af te leggen van het
goede nieuws van de onverdiende
goedheid van God.t

25 En nu, ziet! ik weet dat GIJ

allen, onder wie ik ben rondge-
gaan en het koninkrĳk heb gepre-
dikt, mĳn gezicht niet meer zult
zien. 26 Daarom roep ik U op de
dag van heden tot getuigen dat ik
rein ben van het bloeda van alle
mensen, 27 want ik heb mĳ er
niet van weerhouden U al de raadb

Gods te vertellen. 28 Schenkt
aandachtc aan UZELFd en aan de
gehele kudde,e onder welke de hei-
lige geest U tot opzienersf heeft
aangesteld, om de gemeente van
God te weiden,g welke hĳ met
het bloedh van zĳn eigen [Zoon]
heeft gekocht. 29 Ik weet dat
er na mĳn heengaan onderdruk-
kende wolveni bĳ U zullen binnen-
dringen, die de kudde niet teder
zullen behandelen, 30 en uit UW

eigen midden zullen mannen op-
staan die verdraaide dingen zul-
len sprekenj om de discipelen ach-
ter zich aan te trekken.k

31 Blĳft daarom wakker en
houdt in gedachte dat ik drie jaar
lang,l nacht en dag, niet heb op-
gehouden een ieder onder tranen
ernstig te vermanen.m 32 En nu
draag ik U op aan Godn en aan het
woord van zĳn onverdiende goed-
heid, welk [woord] U kan opbou-
weno en Ude erfenis kan geven on-
der alle geheiligden.p 33 Ik heb
niemands zilver of goud of kle-
ding begeerd.q 34 GIJ weet zelf
dat deze handen voorzien heb-
ben in mĳn eigen behoeftenr en
in die van hen die bĳ mĳ waren.
35 Ik heb U in alle dingen getoond
dat GIJ door aldus te arbeiden,s

de zwakken moet bĳstaant en de
woorden van de Heer Jezus in ge-
dachte moet houden, toen hĳzelf
zei: ’Het is gelukkiger te gevenu

dan te ontvangen.’ ”

36 En toen hĳ deze dingen had
gezegd, knieldev hĳ met hen al-
len neer en bad. 37 Ja, er barst-
te heel wat geween onder hen al-
len uit, en zĳ vielen P _a _ulus om
de halsw en kustenx hem teder,
38 want zĳ warenvooral bedroefd

u Sp 19:17; Mt 10:8; Lu 6:38; v Han 21:5; w Ge
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over het woord dat hĳ had ge-
sproken, dat zĳ zĳn gezichta niet
meer zouden zien. Daarna deden
zĳ hem uitgeleideb naar de boot.

21 Toen wĳ ons nu van hen
hadden losgerukt en in zee

staken, koersten wĳ rechtstreeks
naar Kos, maar de volgende [dag]
naar Rh _odos en vandaar naar P _a-
tara. 2 En toen wĳ een boot
hadden gevonden die naar Fen _i-
ci

¨
e overstak, gingen wĳ aan boord

en voeren af. 3 Nadat wĳ het
[eiland] C_yprusc in zicht hadden
gekregen, lieten wĳ het aan de
linkerzĳde achter ons en voeren
door naar S _yri

¨
ed en kwamente T_y-

rus aan land, want daar moest
de boot [zĳn] ladinge lossen. 4 Na
enig zoeken vonden wĳ de disci-
pelen en bleven daar zeven da-
gen. Maar door middel van de
geestf zeiden zĳ P _a _ulus herhaal-
delĳk geen voet in Jer _uzalem te
zetten. 5 Toen wĳ dan aan het
einde van die dagen waren geko-
men, vertrokken wĳ en begaven
ons op weg; maar zĳ allen, met de
vrouwen en kinderen, deden ons
uitgeleide tot buiten de stad. En
op het strand knieldeng wĳ neer
in gebed 6 en namen afscheidh

van elkaar, en wĳ gingen aan
boord van de boot, maar zĳ keer-
den naar huis terug.

7 Vanaf T_yrus legden wĳ toen
het laatste stuk van de zeereis
af en kwamen te Ptolem _a

¨
ıs aan,

en wĳ begroetten de broeders en
bleven

´
e

´
en dag bĳ hen. 8 De vol-

gende dag vertrokken wĳ en kwa-
men in Cesar _eai aan, enwĳ gingen
het huis van Fil _ippus de evange-
lieprediker binnen, die

´
e

´
en van de

zeven mannen was,j en wĳ bleven
bĳ hem. 9 Deze had vier doch-
ters, maagden, die profeteerden.k

10 Maar terwĳl wĳ daar verschei-
dene dagen bleven, kwam er een
zekere profeet uit Jud _ea genaamd
Ag _abus,l 11 en hĳ kwam naar
ons toe en nam de gordel van P _a _u-
lus, bond zĳn eigen voeten en han-
den en zei: „Zo zegt de heilige
geest: ’De man aan wie deze gor-
del toebehoort, zullen de joden al-

dus bindena in Jer _uzalem en zĳ
zullen hemoverleverenb in de han-
den van mensen uit de nati

¨
en.’ ”

12 Toen wĳ dit nu hoorden, ver-
zochten voorts zowel wĳ als dege-
nen van die plaats hem dringend
niet naar Jer _uzalem op te gaan.c

13 Toen antwoordde P _a _ulus: „Wat
doet GIJ door te wenend en mĳn
hart week te maken?e Weest er-
van verzekerd dat ik bereid ben
mĳ te Jer _uzalem niet alleen te la-
ten binden, maar er ook te ster-
venf voor de naam van de Heer
Jezus.” 14 Toen hĳ zich niet liet
ontraden, legdenwĳ ons erbĳ neer
met de woorden: „De wilg van Je-
hovah geschiede.”

15 Na deze dagen nu maakten
wĳ ons reisvaardig en gingen toen
op naar Jer _uzalem.h 16 Er gin-
gen echter ook enkelen van de dis-
cipelen uit Cesar _eai met ons mee
om ons bĳ de man te brengen
in wiens huis wĳ te gast zou-
den zĳn, een zekere Mn _ason van
C_yprus, een der eerste discipe-
len. 17 Toen wĳ in Jer _uzalem
aankwamen,j ontvingen de broe-
ders ons met vreugde.k 18 Maar
de volgende [dag] ging P _a _ulus met
ons naar Jak _obus;l en alle oude-
re mannen waren daar aanwezig.
19 En na hen te hebben begroet,
verhaalde hĳ in bĳzonderhedenm

de dingen die God doormiddel van
zĳn bediening onder de nati

¨
en had

gedaan.n

20 Toen zĳ dit hadden gehoord,
gingen zĳ Godverheerlĳken, en zĳ
zeiden tot hem: „Gĳ ziet, broeder,
hoeveel duizenden gelovigen er
onder de joden zĳn; en zĳ zĳn al-
len vol ĳver voor de Wet.o 21 Zĳ
hebben echter over u horen zeg-
gen dat gĳ aan alle joden die on-
der de nati

¨
en leven, afval van M _o-

zes leert,p door hun te zeggen dat
zĳ hun kinderen niet moeten be-
snĳdenq en niet naar de [plech-
tige] gebruiken moeten wandelen.
22 Wat nu te doen? In ieder geval
zullen zĳ horen dat gĳ zĳt aange-
komen. 23 Doe daarom wat wĳ
u nu zeggen: Wĳ hebben vier man-
nen die onder een gelofte staan.
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24 Neem dezen meea en reinig u
ceremonieel met hen en draag de
kostenb voor hen, opdat zĳ hun
hoofd kunnen laten scheren.c En
aldus zal iedereen weten dat er
niets waar is van wat zĳ over u
hebben horen zeggen, maar dat
gĳ ordelĳk wandelt en ook zelf
de Wet houdt.d 25 Wat de gelo-
vigen uit de nati

¨
en aangaat, wĳ

hebben hun onze beslissing doen
toekomen dat zĳ zich dienen te
wachten voor datgene wat aan af-
goden ten slachtoffer is gebracht,e

en ook voor bloedf envoorwat ver-
stikt isg en voor hoererĳ.”h

26 Toen nam P _a _ulus de volgen-
de dag de mannen mee en reinig-
de zich ceremonieel met heni en
ging de tempel binnen om aan-
gifte te doen van de dagen die
met betrekking tot de ceremo-
ni

¨
ele reiniging vervuldj moesten

worden totdat de offergavek voor
een ieder van hen gebracht zou
worden.l

27 Toen nu de zevenm dagen
bĳna om waren, zagen de joden
uit _Asia hem in de tempel, waar-
op zĳ de gehele schare in verwar-
ring brachten,n en zĳ sloegen de
hand aan hem 28 en schreeuw-
den: „Mannen van _Isra

¨
el, helpt!

Dit is de mens die overal aan
iedereen een leer verkondigt wel-
ke gericht is tegen het volko en
de Wet en deze plaats, en daar-
bĳ komt nog dat hĳ zelfs Grie-
ken in de tempel heeft gebracht
en deze heilige plaats heeft ver-
ontreinigd.”p 29 Zĳ hadden na-
melĳk tevoren Tr _ofimus,q de Efe-
zi

¨
er, met hem in de stad gezien,

maarmeenden dat P _a _ulus hem in
de tempel had gebracht. 30 En
de gehele stad kwam in opschud-
ding,r en er ontstond een volks-
oploop; en zĳ grepen P _a _ulus en
sleepten hem de tempel uit.s En
onmiddellĳk werden de deuren
gesloten. 31 En terwĳl zĳ hem
trachtten te doden, werd aan de
bevelhebber van de legerafdeling
gemeld dat heel Jer _uzalem in ver-
warring was;t 32 en hĳ nam ter-
stond soldaten en legeroversten

en snelde naar hen toe.a Toen zĳ
de militaire bevelhebberb en de
soldaten gewaar werden, hielden
zĳ op P _a _ulus te slaan.

33 Toen kwam de militaire be-
velhebber naderbĳ en greep hem
en gaf bevel hem met twee ketens
te boeien;c en vervolgens infor-
meerde hĳ wie hĳ was en wat hĳ
had gedaan. 34 Maar sommigen
in de schare schreeuwden toen
dit en anderen dat.d Daar hĳ dus
wegens het tumult zelf niets met
zekerheid tewetenkonkomen, ge-
bood hĳ hem naar het soldaten-
kwartier te brengen.e 35 Maar
toen hĳ op de trappen kwam,
werd de situatie zo, dat hĳ van-
wege het geweld van de schare
door de soldaten werd gedragen;
36 want de volksmenigte bleef
volgen, terwĳl zĳ schreeuwden:
„Weg met hem!”f

37 Op het punt nu het soldaten-
kwartier binnengebracht te wor-
den, zei P _a _ulus tot de militaire
bevelhebber: „Mag ik u iets zeg-
gen?” Hĳ zei: „Spreekt gĳ Grieks?
38 Zĳt gĳ dan niet de Egypte-
naar die v

´
o

´
or deze dagen een

oproer heeft verwektg en de vier-
duizend dolkstekers naar de wil-
dernis heeft gevoerd?” 39 Toen
zei P _a _ulus: „Ik ben in feite een
jood,h van T _arsusi in Cil _ici

¨
e, een

burger van een niet onaanzienlĳ-
ke stad. Ik smeek u daarom: Sta
mĳ toe tot het volk te spreken.”
40 Nadat hĳ toestemming had ge-
geven, wenktej P _a _ulus, op de trap-
pen staande, met de hand tot het
volk. Toen er een diepe stilte was
gevallen, sprak hĳ hen in de He-
breeuwsek taal toe en zei:

22 „Mannen, broedersl en va-
ders, hoort mĳn verdedi-

gingm [die ik] thans tot U [richt].”
2 (Toen zĳ nu hoorden dat hĳ hun
in de Hebreeuwse taal toesprak,n

hielden zĳ zich nog stiller, en hĳ
zei:) 3 „Ik ben een jood,o gebo-
ren te T _arsus in Cil _ici

¨
e,p maar op-

gevoed in deze stad, aan de voeten
van Gam _ali

¨
el,q onderricht volgens

de striktheidr van de voorvaderlĳ-
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ke Wet, ĳveriga zĳnde voor God,
evenals GIJ allen heden zĳt. 4 En
ik heb deze Weg ten dode toe
vervolgdb door zowel mannen als
vrouwen in boeien te slaan en aan
gevangenissen over te leveren,c

5 zoals ook de hogepriester en
de gehele vergadering van oude-
re mannend van mĳ kunnen getui-
gen. Van hen heb ik ook brieven
gekregene voor de broeders in Da-
m _askus, en ik was op weg om ook
hen die zich daar bevonden, ge-
boeid naar Jer _uzalem te brengen
om te worden gestraft.

6 Maar onderweg, toen ik Da-
m _askus al dicht genaderd was,
omstreeks het middaguur, flit-
ste er plotseling uit de hemel
een groot licht helemaal om mĳ
heen,f 7 en ik viel op de grond
en hoorde een stem tot mĳ zeg-
gen: ’Saul, Saul, waarom vervolgt
gĳ mĳ?’g 8 Ik antwoordde: ’Wie
zĳt gĳ, Heer?’ En hĳ zei tot mĳ:
’Ik ben Jezus de Nazarener, die
gĳ vervolgt.’h 9 De mannen nu
die bĳ mĳ waren,i zagen wel het
licht, maar hoorden niet de stem
van degene die tot mĳ sprak.j

10 Daarop zei ik: ’Wat moet ik
doen,k Heer?’ De Heer zei tot
mĳ: ’Sta op, ga naar Dam _askus,
en daar zal men u alles zeggen
wat u opgelegd is om te doen.’l

11 Daar ik echter ten gevolge van
de heerlĳkheid van dat licht niets
kon zien, werd ik door degenen die
bĳ mĳ waren, bĳ de hand geleid en
kwam zo in Dam _askus aan.m

12 Een zekere Anan _ias nu, een
eerbiedig man naar de Wet, over
wie door alle joden die daar woon-
den een goed bericht werd uitge-
bracht,n 13 kwam naar mĳ toe,
en terwĳl hĳ bĳ mĳ stond, zei hĳ
tot mĳ: ’Saul, broeder, krĳg uw ge-
zichtsvermogen terug!’o En in dat-
zelfde uur sloeg ik mĳn ogen naar
hem op. 14 Hĳ zei: ’De God van
onze voorvadersp heeft u verko-
zenq om zĳn wil te leren kennen
en de Rechtvaardiger te ziens en
de stem van zĳn mond te horen,t

15 omdat gĳ bĳ alle mensen een
getuige voor hem moet zĳn van

dingen die gĳ gezien en gehoord
hebt.a 16 En nu, waarom talmt
gĳ nog? Sta op, laat u dopenb en
wasc uw zonden weg doordat gĳ
zĳn naam aanroept.’d

17 Maar toen ik naar Jer _uzalem
was teruggekeerde en in de tem-
pel aan het bidden was, geraak-
te ik in trancef 18 en zag hem,
terwĳl hĳ tot mĳ zei: ’Maak voort
en ga vlug uit Jer _uzalem, want zĳ
zullen uw getuigenis omtrent mĳ
niet aanvaarden.’g 19 En ik zei:
’Heer, zĳ weten zelf heel goed dat
ik het was die degenen die in u
geloven, in de gevangenis liet wer-
penh en in de ene synagoge na de
andere liet geselen;i 20 en toen
het bloed van uw getuige St _efa-
nusj werd vergoten, stond ik er
zelf ook bĳ en hechtte er mĳn
goedkeuring aank en bewaakte de
bovenklederen van hen die hem
om het leven brachten.’ 21 En
toch zei hĳ tot mĳ: ’Ga heen, want
ik zal u naar verre nati

¨
en uit-

zenden.’”l

22 Zĳ dan bleven naar hem luis-
teren tot dit woord toe, waar-
op zĳ hun stem verhieven en zei-
den: „Weg van de aarde met zo
[iemand], want hĳ behoorde niet
te leven!”m 23 En omdat zĳ ston-
den te schreeuwen en met hun bo-
venklederen zwaaiden en stof in
de lucht gooiden,n 24 beval de
militaire bevelhebber hem het
soldatenkwartier binnen te bren-
gen en zei dat men hem onder
geseling een verhoor moest af-
nemen, opdat hĳ volledig te we-
ten zou komen om welke reden
zĳ zo tegen hem schreeuwden.o

25 Maar toen zĳ hem hadden uit-
gestrekt voor de geseling, zei P _a _u-
lus tot de legeroverste die erbĳ
stond: „Is het ulieden geoorloofd
een mens die een Romein isp en
die niet eens veroordeeld is, te
geselen?” 26 Toen de legerover-
ste dit nu hoorde, ging hĳ het
demilitaire bevelhebber berichten
en zei: „Wat zĳt gĳ van plan te
doen? Deze mens is namelĳk een
Romein.” 27 De militaire bevel-
hebber kwam daarom [naar hem]
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toe en zei tot hem: „Zeg mĳ: Zĳt
gĳ een Romein?”a Hĳ zei: „Ja.”
28 De militaire bevelhebber ant-
woordde: „Ik heb dit burgerrecht
voor een grote som [geld] ge-
kocht.” P _a _ulus zei: „Maar ik bezit
[het] zelfs krachtens geboorte.”b

29 Onmiddellĳk lieten daarom
degenen die op het punt stonden
hem onder pĳniging te verhoren,
hem met rust; en de militaire be-
velhebber werd bevreesd toen hĳ
te weten kwam dat hĳ een Ro-
mein wasc en dat hĳ hem had la-
ten boeien.

30 Omdat hĳ met zekerheid wil-
de weten waarom hĳ eigenlĳk
door de joden werd beschuldigd,
maakte hĳ hem derhalve de vol-
gende dag los en gebood de over-
priesters en het gehele S _anhedrin
bĳeen te komen. En hĳ bracht
P _a _ulus erheen en stelde hem in
hun midden.d

23 Terwĳl P _a _ulus het S _anhe-
drin strak aankeek, zei hĳ:

„Mannen, broeders, ik heb mĳ tot
op deze dag met een volmaakt zui-
ver gewetene voor God gedragen.”
2 Hierop beval de hogepriester
Anan _ias degenen die bĳ hem ston-
den, hem op de mond te slaan.f

3 Toen zei P _a _ulus tot hem: „God
zal u slaan, gĳ witgekalkteg muur.
Zit gĳ daar om mĳ naar de Wet
te oordelenh en gebiedt terzelfder
tĳd, in overtreding van de Wet,i

mĳ te slaan?” 4 De omstanders
zeiden: „Beschimpt gĳ de hoge-
priester van God?” 5 En P _a _ulus
zei: „Ik wist niet, broeders, dat hĳ
hogepriester was. Want er staat
geschreven: ’Gĳ moogt niet nade-
lig spreken over een regeerder van
uw volk.’ ”j

6 Toen P _a _ulus nu merkte dat
het ene gedeelte uit Sadducee

¨
enk

maar het andere uit Farizee
¨
en

bestond, riep hĳ daarop in het
S _anhedrinuit: „Mannen, broeders,
ik ben een Farizee

¨
er,l een zoon

vanFarizee
¨
en.Met betrekking tot

de hoop op de opstandingm der do-
denword ik geoordeeld.”n 7 Om-
dat hĳ dit had gezegd, ontstond er
onenigheido tussen de Farizee

¨
en

en Sadducee
¨
en, en de menigte

raakte verdeeld. 8 Want de Sad-
ducee

¨
ena zeggen dat er geen op-

standing is,b noch engel, noch
geest, maar de Farizee

¨
en maken

die alle in het openbaar bekend.
9 Zo ontstond er dan een luid ge-
schreeuw,c en sommigen van de
schriftgeleerden van de partĳ der
Farizee

¨
en stonden op en gingen

heftig twisten en zeiden: „Wĳ vin-
den niets verkeerds in deze mens;d

maar indien er een geest of een en-
gel tot hem heeft gesprokene —.”
10 Toennu de onenigheid nog gro-
ter werd, vreesde de militaire be-
velhebber dat P _a _ulus door hen in
stukken gescheurd zou worden,
en hĳ gebood het soldatenkorpsf

naar beneden te gaan en hem uit
hun midden weg te rukken en in
het soldatenkwartier te brengen.g

11 De volgende nacht echter
stond de Heer bĳ hemh en zei:
„Houd goede moed!i Want zoals
gĳ in Jer _uzalem een grondig ge-
tuigenisj hebt gegeven over de
dingen aangaande mĳ, zo moet
gĳ ook in R _ome getuigenis afleg-
gen.”k

12 Toen het nu dag werd,
smeedden de joden een samen-
zweringl en verbonden zich met
een vervloekingm door te zeggen
dat zĳ noch eten noch drinken
zouden totdat zĳ P _a _ulus hadden
gedood.n 13 Het waren er meer
dan veertig die deze met een eed
bekrachtigde samenzwering had-
den gesmeed; 14 en zĳ gingen
naar de overpriesterso en de oude-
re mannen en zeiden: „Wĳ hebben
ons met een vervloeking plech-
tig verbonden geen hap voedsel
te gebruiken voordat wĳ P _a _ulus
hebben gedood. 15 Geeft GIJ nu
daarom te zamen met het S _an-
hedrin de militaire bevelhebber
duidelĳk te verstaan waarom hĳ
hem naar U toe moet brengen, als-
of het UW bedoeling was de za-
ken hem aangaande nauwkeuri-
ger vast te stellen.p Maar voordat
hĳ dichtbĳ komt, zullen wĳ klaar-
staan om hem om het leven te
brengen.”q
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16 De zoon van P _a _ulus’ zuster
hoorde echter dat zĳ op de loer
lagen,a en hĳ ging naar het sol-
datenkwartier, begaf zich naar
binnen en berichtte het aan P _a _u-
lus. 17 P _a _ulus riep toen een
van de legeroversten bĳ zich en
zei: „Breng deze jonge man naar
de militaire bevelhebber, want
hĳ heeft hem iets te berichten.”
18 Deze dan nam hem mee en
bracht hem naar de militaire be-
velhebber en zei: „De gevangene
P _a _ulus heeft mĳ bĳ zich geroe-
pen en mĳ verzocht deze jon-
ge man naar u toe te brengen,
omdat hĳ u iets te zeggen heeft.”
19 De militaire bevelhebber pak-
te hemb bĳ de hand en nam hem
terzĳde en informeerde toen on-
der vier ogen: „Wat hebt gĳ mĳ te
berichten?” 20 Hĳ zei: „De jo-
den zĳn overeengekomenu te ver-
zoeken P _a _ulus morgen naar het
S _anhedrin te brengen, als was
het hun bedoeling het een en an-
der nauwkeuriger omtrent hem
te vernemen.c 21 Laat u voor-
al niet door hen overreden, want
meer dan veertig mannen van
hen loerend op hem, en zĳ heb-
ben zich met een vervloeking ver-
bonden noch te eten noch te drin-
ken voordat zĳ hem om het leven
hebben gebracht;e en nu staan zĳ
klaar en wachten op uw toezeg-
ging.” 22 De militaire bevelheb-
ber dan liet de jonge man gaan na
hem te hebben bevolen: „Verklap
aan niemand dat gĳ mĳ deze din-
gen duidelĳk hebt gemaakt.”

23 En hĳ ontbood een twee-
tal legeroversten en zei: „Maakt
tweehonderd soldaten gereed om
naar Cesar _ea te marcheren, als-
mede zeventig ruiters en tweehon-
derd speerdragers, op het derde
uur van de nacht. 24 Zorgt ook
voor lastdieren, opdat zĳ P _a _ulus
kunnen laten rĳden en hem veilig
naar de stadhouder F _elix kunnen
overbrengen.” 25 En hĳ schreef
een brief die aldus was gesteld:

26 „Cl _a _udius L_ysias aan zĳne
excellentie, stadhouder F _elix:f Ge-
groet! 27 Deze man werd door

de joden gegrepen en werd al
bĳna door hen om het leven ge-
bracht, maar ik kwam plotseling
met een korps soldaten en ontzet-
te hem,a omdat ik vernam dat hĳ
een Romein was.b 28 En daar ik
de reden te weten wenste te ko-
men waarom zĳ hem beschuldig-
den, heb ik hem naar hun S _an-
hedrin gebracht.c 29 Ik kwam
tot de bevinding dat hĳ werd be-
schuldigd inzake vraagstukken
van hun Wet,d maar dat hem niets
ten laste werd gelegd wat dood of
boeien verdient.e 30 Maar om-
dat er aanmĳ is onthuld dat er een
complotf tegen de man gesmeed
zal worden, zend ik hem terstond
naar u toe en gebied de beschuldi-
gers om in uw tegenwoordigheid
te zeggen wat zĳ tegen hem heb-
ben.”g

31 Deze soldatenh dan namen
P _a _ulus, zoals hun was bevolen,
mee en brachten hem ’s nachts
naar Ant _ipatris. 32 De volgen-
de dag lieten zĳ de ruiters met
hem verder gaan en keerden zelf
naar het soldatenkwartier terug.
33 De [ruiters] gingen Cesar _eai

binnen en overhandigden de brief
aan de stadhouder en leverden
ook P _a _ulus aan hem af. 34 Hĳ
dan las [de brief] en informeer-
de uit welke provincie hĳ was en
vernamj dat hĳ uit Cil _ici

¨
ek was.

35 „Ik zal u een grondig verhoor
afnemen”, zo zei hĳ, „wanneer
ook uw beschuldigers zĳn aange-
komen.”l En hĳ gebood dat hĳ in
het pretoriaanse paleis van He-
r _odes onder bewaking gehouden
zou worden.

24 Vĳf dagen later kwam de
hogepriester Anan _iasm met

enkele oudere mannen en een
openbare spreker, een zekere Ter-
t _ullus, en zĳ dienden bĳ de stad-
houdern een aanklachto tegen
P _a _ulus in. 2 Toen hĳ werd voor-
geroepen, begon Tert _ullus hem te
beschuldigen door te zeggen:

„Aangezienwĳ door uw toedoen
grote vrede genietenp en er door
uw vooruitziende blik hervormin-
gen tot stand komen in deze natie,
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3 aanvaarden wĳ dit te allen tĳde
en ook in alle plaatsen met de
grootste dankbaarheid, Uwe Ex-
cellentiea F _elix. 4 Maar om u
niet langer op te houden, smeek
ik u zo welwillend te zĳn ons kort
aan te horen. 5 Wĳ hebben na-
melĳk bevonden dat deze man
een pestb is en oproerenc verwekt
onder alle joden op de gehele be-
woonde aarde en aan de spits
staat van de sekte der Nazare-
nen,d 6 die ook heeft getracht
de tempel te ontheiligene en die
wĳ hebben gegrepen. 7 ——
8 Door hem in verhoor te nemen,
kunt gĳ al deze dingen waarvan
wĳ hem beschuldigen, zelf van
hem te weten komen.”

9 Toen namen ook de joden aan
de aanval deel, door te verklaren
dat deze dingen inderdaad zo wa-
ren. 10 Hierop antwoordde P _a _u-
lus, nadat de stadhouder hem door
een knik te kennen had gegeven
dat hĳ kon spreken:

„Daar ik zeer goedweet dat deze
natie u reeds vele jaren als rech-
ter heeft, spreek ik graag tot mĳn
verdedigingf over de dingen aan-
gaande mĳzelf, 11 aangezien gĳ
u ervan kunt vergewissen dat er
wat mĳ betreft niet meer dan
twaalf dagen zĳnverstreken sinds
ik opging om in Jer _uzalem te aan-
bidden;g 12 en zĳ hebben mĳ
noch in de tempelh aangetroffen
terwĳl ik met iemand argumen-
teerde, noch een samenscholingi

zien verwekken, hetzĳ in de syna-
gogen of ook maar ergens in de
stad. 13 Evenmin kunnen zĳ u
een bewĳs leverenj voor de dingen
waarvan zĳ mĳ op dit ogenblik be-
schuldigen. 14 Dit geef ik u ech-
ter toe, dat ik volgens de weg die
zĳ een ’sekte’ noemen, aldus hei-
lige dienst voor de God van mĳn
voorvaders verricht,k aangezien
ik alles geloof wat in deWet is uit-
eengezetl en in de Profeten staat
geschreven; 15 en op God heb ik
mĳn hoopm gesteld, welke hoop
ook deze [mannen] zelf koesteren,
dat er een opstandingn zal zĳn van

zowel de rechtvaardigena als de
onrechtvaardigen.b 16 Ja, in dit
opzicht oefen ik mĳzelf voortdu-
rend om een bewustzĳn te bezit-
tenc dat ik geen overtreding tegen
God en de mensen bega. 17 Na
verscheidene jaren ben ik daar-
om gekomen om gaven van barm-
hartigheid aan mĳn natie te bren-
gen, en offergaven.d 18 Terwĳl
ik met deze zaken bezig was, trof-
fen zĳ mĳ ceremonieel gereinigd
in de tempel aan,e maar zonder
een schare of tumult. Er waren
echter zekere joden uit het [dis-
trict] _Asia, 19 die eigenlĳk hier
voor u moesten staan en mĳ moes-
ten beschuldigen indien zĳ iets te-
gen mĳ zouden hebben.f 20 Of
laten deze [mannen] hier zelf zeg-
gen wat voor onrecht zĳ hebben
gevonden toen ik voor het S _anhe-
drin stond, 21 behalve met be-
trekking tot deze ene uitspraak,
die ik uitriep toen ik in hun mid-
den stond: ’Met betrekking tot de
opstanding der doden word ik he-
den voor U geoordeeld!’ ”g

22 F _elixh echter, die de zaken
betreffende deze Wegi tamelĳk
nauwkeurig wist, scheepte de
[mannen] nu af en zei: „Wanneer
de militaire bevelhebber L_ysiasj

hier komt, zal ik in deze zaken
U aangaande een beslissing ne-
men.” 23 En hĳ beval de leger-
overste de man in verzekerde
bewaring te houden en enige ver-
lichting [van hechtenis] te geven
en niemand van de zĳnen te ver-
bieden hem van dienst te zĳn.k

24 Enige dagen later arriveerde
F _elixl met zĳn vrouw Drus _illa, die
een jodinm was, en hĳ liet P _a _ulus
komen en hoorde hem aan inza-
ke het geloof in Christus Jezus.n

25 Maar toen hĳ over rechtvaar-
digheido en zelfbeheersingp en het
komende oordeelq sprak, werd
F _elix door vrees aangegrepen
en antwoordde: „Ga voorlopig
heen, maar als ik een gelegen tĳd
vind, zal ik u weer laten roepen.”
26 Tegelĳkertĳd hoopte hĳ echter
dat P _a _ulus hem geldr zou geven.
Om die reden liet hĳ hem zelfs va-
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ker komen en sprak dan met hem.a

27 Maar na verloop van twee jaar
werd F _elix door P _orcius F _estus op-
gevolgd; en omdat F _elix bĳ de jo-
den in de gunst wilde komen,b

liet hĳ P _a _ulus in gevangenschap
achter.

25 Daarom ging F _estus drie
dagen nadat hĳ de [rege-

ring over de] provincie had aan-
vaard,c van Cesar _ea op naar Jer _u-
zalem;d 2 en de overpriesters en
de voornaamste mannen van de
joden dienden een aanklachte te-
gen P _a _ulus bĳ hem in. Derhalve
deden zĳ hem toen een dringend
verzoek, 3 door als een gunst
voor zichzelf maar ten nadele van
[P _a _ulus] te vragen hem naar Je-
r _uzalem te laten komen, daar zĳ
eenhinderlaag legdenf omhemon-
derweg om het leven te brengen.
4 F _estus antwoordde echter dat
P _a _ulus in Cesar _ea in verzekerde
bewaring bleef en dat hĳzelf van
plan was binnenkort daarheen te
vertrekken. 5 „Laten daarom
de machthebbers onder U”, zo zei
hĳ, „met mĳ meegaan en hem be-
schuldigen,g indien er iets buiten-
sporigs met de man aan de hand
is.”

6 Toen hĳ dan niet meer dan
acht of tien dagen in hun midden
had doorgebracht, ging hĳ naar
Cesar _ea, en de volgende dag nam
hĳ op de rechterstoel plaatsh en
gebood dat P _a _ulus werd binnen-
gebracht. 7 Toen hĳ v

´
o

´
orkwam,

gingen de joden die van Jer _uza-
lemwaren gekomen, om hem heen
staan en brachten vele en zwa-
re beschuldigingen tegen hem in,i

waarvoor zĳ geen bewĳs konden
aanvoeren.

8 Maar P _a _ulus zei ter verdedi-
ging: „Noch tegen de Wet der jo-
den noch tegen de tempelj noch
tegen caesar heb ik enige zon-
de begaan.”k 9 F _estus, die bĳ de
joden in de gunst wilde komen,l

gaf P _a _ulus ten antwoord: „Wenst
gĳ naar Jer _uzalem op te gaan en
daar inzake deze dingen in mĳn
tegenwoordigheid geoordeeld te
worden?”m 10 Doch P _a _ulus zei:

„Ik sta voor de rechterstoel van
caesar,a waar ik geoordeeld be-
hoor te worden. Ik heb de joden
geen onrecht gedaan,b zoals ook
gĳ heel goed vaststelt. 11 In-
dien ik dus werkelĳk een kwaad-
doener benc en iets heb bedreven
wat de doodverdient,d verzoek ik
niet om vrĳstelling van de dood;
indien daarentegen geen van de
dingen waarvan deze [mannen]
mĳ beschuldigen [waar] is, kan
geenmens mĳ bĳ wĳze van gunst
aan hen uitleveren. Ik beroep mĳ
op caesar!”e 12 Toen antwoord-
de F _estus, na met de vergadering
van raadslieden te hebben gespro-
ken: „Op caesar hebt gĳ u beroe-
pen, naar caesar zult gĳ gaan.”

13 Toen er nu enkele dagenwa-
ren verstreken, kwamen koning
Agr _ippa en Bern _ice in Cesar _ea
aan om F _estus een beleefdheids-
bezoek te brengen. 14 En aan-
gezien zĳ daar een aantal dagen
doorbrachten, legde F _estus de za-
ken betreffende P _a _ulus aan de ko-
ning voor en zei:

„F _elix heeft een zekere man als
gevangene achtergelaten, 15 en
toen ik in Jer _uzalem was, dien-
den de overpriesters en de oude-
re mannen der joden een aan-
klachtf aangaande hem in, met
het verzoek hem te veroorde-
len. 16 Maar ik heb hun geant-
woord dat het niet de Romein-
se procedure is iemand bĳ wĳze
van gunst uit te leveren voordat
de beschuldigde met zĳn beschul-
digers wordt geconfronteerdg en
een kans krĳgt in verband met
de aanklacht ter verdediging van
zichzelf te spreken. 17 Toen zĳ
daarom hier waren samengeko-
men, talmde ik niet, maar nam
de volgende dag op de rechter-
stoel plaats en gebood dat de man
werd binnengebracht. 18 Toen
de aanklagers voortraden, brach-
ten zĳ geen enkele beschuldigingh

in van de slechte dingen die ik
betreffende hem had vermoed.
19 Zĳ hadden slechts zekere ge-
schillen met hem betreffende hun
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eigen aanbiddinga van de god-
heid en over een zekere Jezus,
die dood was, maar van wie P _a _u-
lus bleef beweren dat hĳ in le-
ven was.b 20 Daar ik nu geen
raad wist met het geschil over
deze aangelegenheden, vroeg ik
hem vervolgens of hĳ naar Je-
r _uzalem wilde gaan om daar be-
treffende deze zaken geoordeeld
te worden.c 21 Maar toen P _a _u-
lus in hoger beroep gingd om tot
de beslissing van de Aug _ustus in
verzekerde bewaring gehouden
te worden, heb ik geboden hem
in verzekerde bewaring te hou-
den totdat ik hem naar caesar
zou doorsturen.”

22 Toen [zei] Agr _ippa tot F _es-
tus: „Ik zou zelf de mens ook
wel eens willen horen.”e „Mor-
gen”, zo zei hĳ, „zult gĳ hem ho-
ren.” 23 De volgende dag kwa-
men Agr _ippa en Bern _ice daarom
onder veel praalvertoonf en tra-
den, vergezeld van militaire bevel-
hebbers en ook eminente mannen
uit de stad, de audi

¨
entiezaal bin-

nen; en op bevel van F _estus werd
P _a _ulus binnengebracht. 24 En
F _estus zei: „Koning Agr _ippa en
al GIJ mannen die hier met ons
tegenwoordig zĳt, GIJ ziet hier
de man betreffende wie de gehe-
le menigte der joden te zamen
zich zowel in Jer _uzalem als hier
tot mĳ heeft gewend, schreeu-
wend dat hĳ niet langer behoort
te leven.g 25 Maar ik bevond
dat hĳ niets had bedreven wat
de dood verdiende.h Toen hĳ zich
daarom zelf op de Aug _ustus be-
riep,i besloot ik hem te zenden.
26 Maar ik heb over hem niets
wat ik met zekerheid aan [mĳn]
Heer kan schrĳven. Daarom heb
ik hem voor U [allen] gebracht,
en in het bĳzonder voor u, ko-
ning Agr _ippa, opdat ik, nadat
het gerechtelĳk onderzoek heeft
plaatsgehad,j iets zou hebben om
te schrĳven. 27 Want het lĳkt
mĳ onredelĳk een gevangene te
zenden zonder tevens de beschul-
digingen kenbaar te maken die
tegen hem zĳn ingebracht.”

26 Agr _ippaa zei tot P _a _ulus:
„Het wordt u toegestaan

ten behoeve van uzelf te spre-
ken.” Toen strekte P _a _ulus zĳn
hand uitb en ging ertoe over tot
zĳn verdediging te zeggen:c

2 „Ikacht mĳ gelukkig, koning
Agr _ippa, dat ik betreffende alle
dingen waarvan ik door joden
word beschuldigd,d vandaag in
uw tegenwoordigheid mĳn ver-
dediging mag houden, 3 vooral
omdat gĳ zeer goed op de hoogte
zĳt van alle gebruikene zowel als
de twistpunten die er onder de jo-
den zĳn. Daarom smeek ik u mĳ
geduldig aan te horen.

4 Welnu, wat mĳn levenswĳzef

vanaf mĳn jeugd betreft, zoals ik
die van [het] begin af te midden
van mĳn natie en in Jer _uzalem
heb gevolgd, alle joden 5 die mĳ
vroeger, van de aanvang af, heb-
ben gekend, weten — indien zĳ
slechts getuigenis wensten af te
leggen — dat ik volgens de streng-
ste sekteg van onze vorm van aan-
bidding als een Farizee

¨
er heb ge-

leefd.h 6 Niettemin sta ik thans
terecht wegens de hoopi op de
beloftej die door God aan onze
voorvaders werd gedaan, 7 ter-
wĳl toch onze twaalf stammen ho-
pen tot de vervulling van deze be-
lofte te komen door nacht en dag
op intensieve wĳze heilige dienst
voor hem te verrichten.k Betref-
fende deze hoop, o koning, word ik
door joden beschuldigd.l

8 Waaromwordt het onder ulie-
den ongelooflĳk geoordeeld dat
God de doden opwekt?m 9 Ik
voor mĳ dacht werkelĳk bĳ mĳ-
zelf dat ik vele vĳandige daden
tegen de naam van Jezus de Na-
zarener moest begaan, 10 het-
geen ik ook in Jer _uzalem gedaan
heb, en ik heb velen van de hei-
ligen in gevangenissen opgeslo-
ten,n waartoe ik van de overpries-
ters volmacht had ontvangen;o

en als zĳ ter dood gebracht moes-
ten worden, heb ik mĳn stem te-
gen henuitgebracht. 11 En door
hen in alle synagogen vele malen
te straffen,p heb ik getracht hen
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ertoe te dwingen een herroeping
te doen; en aangezien mĳn woe-
de tegen hen geen grenzen ken-
de, ging ik zo ver dat ik hen zelfs
in steden buiten [ons land] ver-
volgde.

12 Toen ik nu tĳdens de uit-
oefening van deze bezigheden op
weg naar Dam _askus was,a met vol-
macht en in opdracht van de over-
priesters, 13 zag ik, o koning,
op het middaguur onderweg een
licht dat de zon in glans over-
trof, uit de hemel om mĳ en mĳn
reisgezellen heen flitsen.b 14 En
toen wĳ allen op de grond wa-
ren gevallen, hoorde ik een stem
in de Hebreeuwse taal tot mĳ zeg-
gen: ’Saul, Saul, waarom vervolgt
gĳ mĳ? Achteruit te blĳven slaan
tegen de prikkels maakt het hard
voor u.’c 15 Maar ik zei: ’Wie zĳt
gĳ, Heer?’ En de Heer zei: ’Ik ben
Jezus, die gĳ vervolgt.d 16 Maar
richt u op en ga op uw voeten
staan.e Want hiertoe heb ik mĳ
aan u zichtbaar gemaakt, om u
uit te kiezen als dienaar en getui-
gef van zowel dingen die gĳ gezien
hebt als dingen die ik u nog betref-
fende mĳ zal laten zien, 17 ter-
wĳl ik u bevrĳd van [dit] volk
en van de nati

¨
en, waarheen ik u

zendg 18 om hun ogen te ope-
nen,h om hen van de duisternisi

tot het lichtj en van de autoriteit
van S _atank tot God te keren, op-
dat zĳ vergeving van zondenl ont-
vangen en een erfenism krĳgen
onder hen die door [hun] geloof
in mĳ geheiligdn zĳn.’

19 Daarom, koning Agr _ippa,
ben ik het hemelse gezicht
niet ongehoorzaam geworden,o

20 maar ben eerst aan hen die in
Dam _askusp waren en ook aan de-
genen die in Jer _uzalemq woonden,
en in het gehele land van Jud _ea en
aan de nati

¨
enr de boodschap gaan

brengen dat zĳ berouw moesten
hebben en zich tot God moes-
ten keren door werken te doen die
bĳ berouw passen.s 21 Vanwege
deze dingen hebben joden mĳ in
de tempel gegrepen en gepoogd
mĳ om het leven te brengen.t

22 Omdat ik echter de hulp heb
verkregena die van God afkomstig
is, ga ik er tot op deze dag mee
voort zowel aan klein als groot ge-
tuigenis af te leggen, maar ik zeg
niets anders dan datgene waarvan
zowel de Profetenb als M _ozesc heb-
ben verklaard dat het zou geschie-
den, 23 [namelĳk] dat de Chris-
tus moest lĳdend en dat hĳ, als de
eerste die uit de doden opgewekte

zou worden, lichtf zou verkondi-
gen zowel aan dit volk als aan de
nati

¨
en.”g

24 Terwĳl hĳ nu deze dingen
tot zĳn verdediging sprak, zei
F _estus met een luide stem: „Gĳ
wordt waanzinnig,h P _a _ulus! Gro-
te geleerdheid drĳft u tot waan-
zin!” 25 Maar P _a _ulus zei: „Ik
word niet waanzinnig, Uwe Excel-
lentie F _estus, maar ik uit woorden
van waarheid en van gezond ver-
stand. 26 In werkelĳkheid is de
koning tot wie ik met vrĳmoedig-
heid van spreken het woord richt,
zeer goed van deze dingen op de
hoogte, want ik ben ervan over-
tuigd dat niet een van deze dingen
aan zĳn aandacht ontgaat, want
dit is niet in een uithoek gebeurd.i

27 Gelooft gĳ, koning Agr _ippa, de
Profeten? Ik weet dat gĳ gelooft.”j

28 Maar Agr _ippa zei tot P _a _ulus:
„Gĳ zoudt mĳ in korte tĳd over-
reden een christen te worden.”
29 Hierop zei P _a _ulus: „Ik zou voor
het aangezicht van God wel de
wens tot uitdrukking willen bren-
gen dat hetzĳ in korte tĳd of in
lange tĳd niet alleen gĳ, maar ook
allen die mĳ heden horen, zo zou-
den worden als ik, met uitzonde-
ring van deze boeien.”

30 En de koning stond op en
eveneens de stadhouder en Ber-
n _ice en degenen die bĳ hen zaten.
31 Maar terwĳl zĳ zich terugtrok-
ken, gingen zĳ met elkaar spreken
en zeiden: „Deze mens beoefent
niets wat dood of boeien ver-
dient.”k 32 Bovendien zei Agr _ip-
pa tot F _estus: „Deze mens had
vrĳgelaten kunnen worden in-
dien hĳ zich niet op caesar had
beroepen.”l
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27 Toen er nu beslotenwas dat
wĳ naar It _ali

¨
e zouden afva-

ren,a stelde men voorts zowel P _a _u-
lus als zekere andere gevangenen
in handen van een legeroverste
genaamd J _ulius, van de afdeling
van Aug _ustus. 2 Wĳ gingen aan
boord van een boot uit Adram_yt-
tium die op het punt stond naar
de kustplaatsen van het [district]
_Asia te varen, en kozen zee, met
Arist _archus,b een Macedoni

¨
er uit

Thessalon _ika, bĳ ons. 3 En de
volgende dag gingen wĳ te S _idon
aan land, en J _ulius behandelde
P _a _ulus menslievendc en stond hem
toe naar zĳn vrienden te gaan en
[hun] verzorging te genieten.d

4 En vandaar in zee gestoken,
voeren wĳ onder de [beschutting
van] C_yprus, omdat de winden
tegen zaten; 5 en wĳ voeren
door de open zee langs Cil _ici

¨
e

en Pamf _yli
¨
e en liepen te M_yra in

L_yci
¨
e de haven binnen. 6 Daar

vond de legeroverste echter een
boot uit Alexandr _i

¨
ee die naar It _a-

li
¨
e voer, en hĳ liet ons daar aan

boord gaan. 7 Nadat wĳ ettelĳ-
ke dagen langzaam verder hadden
gevaren en met moeite ter hoog-
te van Kn _idus waren geraakt, om-
dat de wind ons belette vooruit
te komen, voeren wĳ vervolgens
onder de [beschutting van] Kr _e-
ta ter hoogte van Salm _one, 8 en
na met moeite langs de kust ervan
te zĳn gevaren, bereikten wĳ een
zekere plaats, Schone Havens ge-
heten, waar de stad Las _ea dicht-
bĳ lag.

9 Aangezien er geruime tĳdwas
verstreken en het nu riskant was
om te varen, omdat zelfs de vas-
ten [van deVerzoendag]f al voorbĳ
was, gaf P _a _ulus raad 10 en zei
tot hen: „Mannen, ik bemerk dat
de vaart niet zonder schade zal
verlopen en met groot verlies ge-
paard zal gaan, niet alleen van de
lading en de boot, maar ook van
onze zielen.”g 11 De legerover-
ste gaf echter meer gehoor aan
de stuurman en de eigenaar van
het schip dan aan wat door P _a _u-
lus werd gezegd. 12 Omdat nu

de haven ongerieflĳk was om er te
overwinteren, gaven de meesten
de raad vandaar weg te varen om
te zien of zĳ op de een of andere
wĳze F _enix konden bereiken, een
havenvan Kr _eta die openligt naar
het noordoosten en naar het zuid-
oosten, om daar te overwinteren.

13 Toen bovendien de zuiden-
wind zachtjes waaide, dachten zĳ
hun voornemen al zo goed als ver-
wezenlĳkt te hebben, en na het
anker te hebben gelicht, voeren
zĳ vlak onder de kust van Kr _eta.
14 Het duurde echter niet lang
of er stak een stormwind,a Eur _a-
quilo genoemd, tegen [het eiland]
op. 15 Daar de boot werd mee-
gesleurd en de kop niet op de wind
kon houden, gaven wĳ het op en
lieten ons meedrĳven. 16 Wĳ
liepen nu onder [de beschutting
van] een zeker eilandje, K _a _uda
geheten, en toch konden wĳ nog
maar nauwelĳks de sloepb [bĳ
de achtersteven] bemachtigen.
17 Maar na die aan boord gehe-
sen te hebben, namen zĳ voorts
hulpmiddelen te baat om de boot
te ondergorden; en daar zĳ vrees-
den op de S _yrtis vast te lopen,
haalden zĳ het tuig neer en lieten
zich zo voortdrĳven. 18 Omdat
wĳ door de storm echter geweldig
heen en weer werden geslingerd,
gingen zĳ er de volgende [dag] toe
over het schip lichter te maken,c

19 en de derde [dag] wierpen zĳ
eigenhandig het scheepstuig weg.

20 Toen nu vele dagen lang
noch zon noch sterren versche-
nen en wĳ de kracht van een
niet geringe stormd ondervonden,
werd ten slotte alle hoop dat wĳ
gered zouden worden, afgesne-
den. 21 En toen men al geruime
tĳd niet had gegeten, ging P _a _u-
lus voorts in hun midden staane

en zei: „Mannen, GIJ hadt werke-
lĳk naar mĳn raad moeten luis-
teren en niet van Kr _eta moeten
wegvaren, dan zoudt GIJ niet deze
schade en dit verlies hebben gele-
den.f 22 Toch raad ik U nu aan
goede moed te houden, want geen
ziel van U zal verloren gaan, maar
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alleen de boot. 23 Vannacht na-
melĳk stond er een engela bĳ mĳ
van de God aan wie ik toebe-
hoor en voor wie ik heilige dienst
verricht,b 24 en hĳ zei: ’Vrees
niet, P _a _ulus. Gĳ moet voor cae-
sar staan,c en zie! God heeft allen
diemet u varen, goedgunstig aan
u geschonken.’ 25 Houdt daar-
om goede moed, mannen, want
ik geloof God,d dat het precies zo
zal gebeuren als mĳ is gezegd.
26 Wĳ moeten echter op een ze-
ker eilande stranden.”

27 Toen nu de veertiende nacht
aanbrak en wĳ op de [zee van]
_Adria rondzwalkten, kregen de
zeelieden te middernacht het
vermoeden dat zĳ land naderden.
28 En zĳ peilden de diepte, die
twintig vademen bleek te zĳn; zĳ
legden daarom een korte afstand
af en peilden opnieuw, en de diep-
te bleek vĳftien vademen te zĳn.
29 En uit vrees dat wĳ ergens te-
gen de klippen geslagen zouden
worden, wierpen zĳ van de ach-
tersteven vier ankers uit en wen-
sten intussen dat het dag werd.
30 Maar toen de zeelieden uit de
boot probeerden te ontsnappen
en de sloep in zee neerlieten on-
der het voorwendsel dat zĳ van
de voorsteven ankers wilden uit-
werpen, 31 zei P _a _ulus tot de le-
geroverste en de soldaten: „In-
dien deze mannen niet in de boot
blĳven, kunt GIJ niet worden ge-
red.”f 32 Toen kapten de solda-
ten de touwen van de sloepg en
lieten deze vallen.

33 Tegen het aanbrekenvan de
dag nu moedigde P _a _ulus voorts
allen zonder uitzondering aan om
wat voedsel te gebruiken en zei:
„Het is vandaag de veertiende dag
dat GIJ voortdurend hebt gewaakt
zonder te eten, daar GIJ niets tot
U hebt genomen. 34 Ik moedig
U daarom aan wat voedsel te ge-
bruiken, want dit is in het be-
lang van UW veiligheid; want geen
haarh van UW hoofd zal vergaan,
van niemand van U.” 35 Nadat
hĳ dit had gezegd, nam hĳ ook
een brood, danktei God in tegen-

woordigheidvanhen allen en brak
het en begon te eten. 36 Derhal-
ve werden zĳ allen welgemoed en
gingen ook zelf wat voedsel ge-
bruiken. 37 In het geheel nu wa-
ren wĳ met tweehonderd zesenze-
ventig zielen in de boot. 38 Toen
zĳ van voedsel verzadigd waren,
gingen zĳ ertoe over de boot lich-
ter te makena door de tarwe over-
boord te werpen in zee.

39 Toenhet ten slotte dag werd,
konden zĳ het land niet herken-
nen, maar zĳ bespeurden een ze-
kere inham met een strand en
waren vastbesloten zo mogelĳk
de boot daarop te laten lopen.b

40 Zĳ kapten daarom de ankers
en lieten ze in zee vallen, ter-
wĳl zĳ tegelĳk de banden van de
stuurriemen losmaakten, en na
het voorzeil voor de wind te heb-
ben gehesen, hielden zĳ op het
strand aan. 41 Toen zĳ op een
zandbank terechtkwamen die aan
beide zĳden door de zee werd om-
spoeld, lieten zĳ het schip daarop
vastlopen, en de voorsteven raak-
te vast en bleef onbeweeglĳk zit-
ten, maar de achtersteven werd
door het geweld [van de golven]
stukgeslagen.c 42 Toen rees bĳ
de soldaten het besluit de gevan-
genen te doden, opdat niemand
zou wegzwemmen en ontsnappen.
43 De legeroverste echter wen-
ste P _a _ulus veilig over te brengen
en weerhield hen van hun voorne-
men. En hĳ gebood dat zĳ die kon-
den zwemmen, zich als eersten in
zee moesten werpen om aan land
te komen, 44 en dat de overigen,
deels op planken en deels op ze-
kere dingen van de boot, moesten
volgen. En zo gebeurde het dat
allen veilig aan land werden ge-
bracht.d

28 En eerst toen wĳ in vei-
ligheid waren, vernamen

wĳ dat het eiland M _alta heette.e

2 En de mensen, die een vreem-
de taal spraken, betoonden ons
buitengewone menslievendheid,f

want zĳ ontstaken een vuur en
ontvingen ons allen behulpzaam
wegens de regen die er viel en

HFDST. 27

a Da 6:16

Han 5:19

Han 23:11

Heb 1:14

b Ro 1:9

2Ti 1:3

Heb 12:28

c Han 23:11

Han 25:11

d Nu23:19

Ro 4:21

Tit 1:2

e Han 28:1

f Han 27:22

g Han 27:16

h 1Sa 14:45

2Sa 14:11

Mt 10:30

Lu 12:7

i Mt15:36

Mr 8:6

Jo 6:11

Ro 14:6

1Ti 4:4

�����������������������������

2ekolom

a Jon 1:5

b Han 28:1

c Han 27:22

2Kor 11:25

d Han 27:24

�����������������������������

HFDST. 28

e Han 27:26

f Sp 19:22

Han 27:3

1399 Alle 276 gered. Op Malta HANDELINGEN 27:23–28:2



wegens de koude.a 3 Toen P _a _u-
lus echter een bos dor hout bĳ-
eenraapte en op het vuur legde,
kwam er ten gevolge van de hit-
te een adder uit te voorschĳn,
die zich aan zĳn hand vastbeet.
4 Toen de in een vreemde taal
sprekende mensen het giftige dier
aan zĳn hand zagen hangen, zei-
den zĳ voorts tot elkaar: „Deze
mens is vast en zeker een moor-
denaar, en alhoewel hĳ veilig aan
de zee is ontkomen, heeft de wre-
kende gerechtigheid hem toch
niet toegestaan te blĳven leven.”
5 Maar hĳ schudde het giftige
dier van zich af in het vuur en
ondervond geen letsel.b 6 Zĳ
verwachtten evenwel dat hĳ zou
opzwellen ten gevolge van een
ontsteking of plotseling dood zou
neervallen. Toen zĳ na lang wach-
ten zagen dat hem niets schade-
lĳks overkwam, veranderden zĳ
van gedachten en zeiden dat hĳ
een god was.c

7 In de omgeving van die plaats
nu bezat de voornaamste man
van het eiland, P _ublius genaamd,
landgoederen; en hĳ ontving ons
gastvrĳ en was zowelwillend ons
drie dagen onderdak te verlenen.
8 De vader van P _ublius echter
lag juist door koorts en dysen-
terie gekweld te bed, en P _a _ulus
ging naar hem toe en bad, leg-
de zĳn handend op hem en maak-
te hem gezond.e 9 Nadat dit ge-
beurd was, kwamen voorts ook
de overige mensen op het eiland
die ziekten hadden naar hem toe
en werden genezen.f 10 En zĳ
vereerden ons bovendien met vele
geschenken, en bĳ onze afvaart
overlaadden zĳ ons met al het no-
dige.

11 Drie maanden later voeren
wĳ af in een boot uit Alexandr _i

¨
eg

die op het eiland had overwin-
terd en als schegbeeld „Zonen van
Zeus” droeg. 12 En wĳ liepen te
Syrac _use de haven binnen en ble-
ven daar drie dagen, 13 van-
waar wĳ omvoeren en te R _egium
aankwamen. En een dag later
stak er een zuidenwind op en de

tweede dag bereikten wĳ Put _eo-
li. 14 Hier troffen wĳ broeders
aan, die ons dringend verzoch-
ten zeven dagen bĳ hen te blĳ-
ven; en zo gingen wĳ op R _ome
aan. 15 En vandaar kwamen de
broeders, toen zĳ het nieuws om-
trent ons hoorden, ons tot aan
de Marktplaats van _Appius en de
Drie Taveernen tegemoet, en toen
P _a _ulus hen zag, dankte hĳ God en
schepte moed.a 16 Toen wĳ ten
slotte in R _ome aankwamen, werd
het P _a _ulus toegestaanb op zichzelf
te wonen met de soldaat die hem
bewaakte.

17 Drie dagen later echter riep
hĳ degenen die de voornaamste
mannen der joden waren bĳeen.
Toen zĳ bĳeengekomen waren, zei
hĳ voorts tot hen: „Mannen, broe-
ders, ofschoon ik niets had gedaan
tegen het volkof de gebruiken van
onze voorvaders,c werd ik vanuit
Jer _uzalem als gevangene overge-
leverd in de handen der Romei-
nen.d 18 En dezen wilden mĳ,
nadat zĳ mĳ hadden verhoord,e

vrĳlaten,f daar ik niets had be-
dreven wat een grond voor dood-
strafg was. 19 Maar toen de jo-
den dit bleven tegenspreken, werd
ik gedwongen mĳ op caesar te be-
roepen,h doch niet alsof ik iets
had waarvan ik mĳn natie kon be-
schuldigen. 20 Waarlĳk, om die
reden heb ik dringend verzocht U

te mogen zien en toe te spreken,
want wegens de hoopi van _Isra

¨
el

ben ik in deze keten gesloten.”j

21 Zĳ zeiden tot hem: „Wĳ hebben
geen brieven betreffende u uit Ju-
d _ea ontvangen, en evenmin heeft
iemand van de broeders die hier
is aangekomen, iets kwaads over
u bericht of gesproken. 22 Maar
wĳ achten het juist vanu te horen
wat uw gedachten zĳn, want wer-
kelĳk, wat deze sektek aangaat,
het is ons bekend dat ze overal te-
genspraak ondervindt.”l

23 Zĳ spraken nu een dag met
hem af en kwamen toen in gro-
tere aantallen naar hem toe in
zĳn verblĳfplaats. En hĳ zette de
zaakaan henuiteen door grondig
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getuigenis af te leggen betreffen-
de het koninkrĳk Godsa en door
van de morgen tot de avond aan
de hand van zowel de wet van
M _ozesb als de Profetenc met over-
redingskracht tot hen over Je-
zus te spreken. 24 En sommi-
gen geloofdend toen wat er werd
gezegd; anderen geloofden niet.e

25 Omdat zĳ het dan niet met el-
kaar eens waren, maakten zĳ
aanstalten omte vertrekken, ter-
wĳl P _a _ulus deze ene opmerking
maakte:

„Treffend heeft de heilige geest
door bemiddeling van de profeet
Jes _aja tot UW voorvaders gespro-
ken 26 en gezegd: ’Ga tot dit
volk en zeg: „Door te horen, zult
GIJ horen, maar geenszins be-
grĳpen; en door te kĳken, zult
GIJ kĳken, maar geenszins zien.f

27 Want het hart van dit volk
is onontvankelĳk geworden, en

met hun oren hebben zĳ gehoord
zonder te reageren, en hun ogen
hebben zĳ gesloten, opdat zĳ nim-
mer met hun ogen zouden zien
en met hun oren horen en met
hun hart begrĳpen en terugke-
ren, en ik hen gezond zou ma-
ken.” ’a 28 Het zĳ U daarom be-
kend dat dit, het middel waardoor
God redt, tot de nati

¨
en is uitge-

zonden;b zĳ zullen er stellig naar
luisteren.”c 29 ——

30 Zo bleef hĳ dan twee vol-
le jaren in zĳn eigen gehuurde
huisd en ontving vriendelĳk al-
len die bĳ hem kwamen, 31 en
met de grootste vrĳmoedigheid
van spreken,e zonder belemme-
ring, predikte hĳ het koninkrĳk
Gods tot hen en gaf hĳ onderwĳs
in de dingen die met de Heer Je-
zus Christus verband hielden.

d Han 28:16; e Han 26:26; Ef 6:19.
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1 P _a _ulus, een slaafa van Je-
zus Christus en geroepenb tot

apostel,c afgezonderd voor Gods
goede nieuws,d 2 dat hĳ eertĳds
door bemiddeling van zĳn profe-
ten in de heilige Schriften had be-
loofd,e 3 betreffende zĳn Zoon,
die naar het vleesf uit het zaad
van D _avidg is gesproten, 4 maar
die naar de geesth van heiligheid
door middel van de opstanding uit
de dodeni met krachtj werd ver-
klaard Gods Zoonk te zĳn — ja, Je-
zus Christus, onze Heer, 5 door
bemiddeling van wie wĳ onver-
diende goedheidl en een apostel-
schapm hebben ontvangen, opdat
[mensen] uit alle nati

¨
enn gehoor-

zaam zouden zĳn door geloof met
betrekking tot zĳn naam, 6 van
welke [nati

¨
en] ook GIJ, die zĳt ge-

roepen om Jezus Christus toe te

behoren, deel uitmaakt — 7 aan

allen die te R _ome zĳn als Gods ge-
liefden, geroepena om heiligen te
zĳn:b

Mogen onverdiende goedheid en
vredec U ten deel vallen van God,
onze Vader, en [de] Heer Jezus
Christus.d

8 In de eerste plaats breng ik
door bemiddeling van Jezus Chris-
tus danke aan mĳn God betreffen-
de U allen, omdat er in de gehele
wereld over UW geloof wordt ge-
sproken.f 9 Want God, voor wie
ik met mĳn geest heilige dienst
verricht in verband met het goede
nieuws omtrent zĳn Zoon, is mĳn
getuigeg hoe ik U zonder ophouden
altĳd in mĳn gebeden gedenk,h

10 terwĳl ik smeek of het mĳ, in-
dien enigszins mogelĳk, door Gods
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wila nu eindelĳk mag gelukken
naar U toe te komen. 11 Want
ik verlang ernaar U te zienb om U

enige geestelĳke gavec te kunnen
meedelen en U daardoor standvas-
tig te maken; 12 of liever, opdat
er onder U een uitwisseling van
aanmoedigingd mag zĳn, doordat
een ieder [wordt aangemoedigd]
door middel van het geloofe van
de ander, zowel het UWE als het
mĳne.

13 Ik wil U er echter niet on-
kundig van laten, broeders,f dat
ik mĳ vele malen heb voorgeno-
men naar U toe te komeng — maar
tot nu toe was ik telkens verhin-
derd — om ook onder U, even-
als onder de overige nati

¨
en, eni-

ge vruchth te oogsten. 14 Zowel
bĳ Grieken als bĳ barbaren, zo-
wel bĳ wĳzeni als bĳ onverstandi-
gen sta ik in de schuld; 15 van-
daar dat ik popel van verlangen
om ook aan U, die in R _ome zĳt,j

het goede nieuws bekend te ma-
ken.k 16 Want ik schaam mĳ
nietl voor het goede nieuws; het is
in feite Gods krachtm tot redding
voor een ieder die geloofn heeft,
eerst voor de joodo en ook voor
de Griek;p 17 want daarin wordt
Gods rechtvaardigheidq geopen-
baard op grond van geloofr en tot
geloof, zoals er staat geschreven:
„Maar de rechtvaardige — door
middel van geloof zal hĳ leven.”s

18 WantGods gramschapt wordt
van de hemel uit geopenbaard
tegen alle goddeloosheid en on-
rechtvaardigheidu van mensen die
de waarheidv op onrechtvaardige
wĳze onderdrukken,w 19 omdat
hetgeen omtrent God bekend kan
zĳn, openbaar is onder hen,x want
God heeft het hun openbaar ge-
maakt.y 20 Want zĳn onzichtba-
rez [hoedanigheden] worden van
de schepping der wereld af dui-
delĳk gezien,a omdat ze worden
waargenomen door middel van de
dingen die gemaakt zĳn,b ja, zĳn
eeuwige krachtc en Godheid,d zo-
dat zĳ niet te verontschuldigen
zĳn;e 21 want, hoewel zĳ God

kenden, hebben zĳ hem niet als
God verheerlĳkt, noch hebben zĳ
hem gedankt,a maar zĳ zĳn leeg-
hoofdigb geworden in hun overleg-
gingen en hun onverstandig hart
werd verduisterd.c 22 Hoewel
zĳ beweerden wĳs te zĳn, zĳn zĳ
dwaas geworden,d 23 en zĳ heb-
ben de heerlĳkheide van de onver-
gankelĳke God veranderd in iets
wat gelĳkt op het beeldf van een
vergankelĳk mens en van vogels
en van viervoetige en kruipende
dieren.g

24 Daarom heeft God hen, in
overeenstemming met de begeer-
ten van hun hart, aan onreinheid
overgegeven,h opdat zĳ onderling
hun lichameni zouden onteren,j

25 ja, zĳ die de waarheidk van
God hebben verruild voor de leu-
genl en de schepping hebben ver-
eerd en er heilige dienst voor heb-
ben verricht in plaats van dit te
doen jegens Degene die schiep,
die gezegend is in eeuwigheid.
Amen. 26 Daarom heeft God
hen overgegeven aan schande-
lĳke seksuele begeerten,m want
ook hun vrouwen hebben het na-
tuurlĳke gebruik van zichzelf ver-
ruild voor een tegennatuurlĳk
gebruik;n 27 en evenzo hebben
ook de mannen het natuurlĳke
gebruik van de vrouw laten va-
reno en zĳn zeer verhit gewor-
den in hun wellust jegens elkaar,
mannen met mannen,p ontuchtq

plegend en in zichzelf de volle-
dige vergelding ontvangendr die
hun voor hun dwalings toekwam.

28 En evenals zĳ het verwerpe-
lĳk hebben geacht aan een nauw-
keurige kennist van God vast te
houden, heeft God hen aan een
verwerpelĳke geestestoestandu

overgegeven om de dingen te doen
die niet betamen,v 29 vervuld als
zĳ waren van alle onrechtvaardig-
heid,w goddeloosheid,x hebzucht,y
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slechtheid,a vol afgunst,b moord,c

twist,d bedrog,e kwaadaardigheid,f

terwĳl zĳ heimelĳke fluisteraars
zĳn,g 30 achterklappers,h haters
van God, onbeschaamd,i hoog-
moedig,j aanmatigend,k uitvinders
van schadelĳke dingen,l onge-
hoorzaam aan ouders,m 31 zon-
der verstand,n ontrouw aan over-
eenkomsten,o zonder natuurlĳke
genegenheid,p onbarmhartig.q

32 Ofschoon dezen zeer goed op
de hoogte zĳn van de rechtvaar-
dige verordening van God,r dat
zĳ die zulke dingen beoefenen, de
dood verdienen,s blĳven zĳ ze niet
alleen doen,maar stemmen zĳ ook
nog int met hen die ze beoefenen.

2 Daarom zĳt gĳ, o mens,u wie
gĳ ook zĳt, niet te veront-

schuldigen wanneer gĳ oordeelt;v

want waarin gĳ een ander oor-
deelt, veroordeelt gĳ uzelf, aan-
gezien gĳ die oordeelt,w dezelfde
dingen beoefent.x 2 Nu weten
wĳ dat het oordeel van God, in
overeenstemming met waarheid,y

tegen hen is die zulke dingen be-
oefenen.

3 Zĳt gĳ echter dit idee toege-
daan, o mens,z dat gĳ die een oor-
deel velt over hen die zulke din-
gen beoefenen en ze nochtans zelf
doet, aan het oordeel van God zult
ontkomen?a 4 Of veracht gĳ de
rĳkdom van zĳn goedheidb en
verdraagzaamheidc en lankmoe-
digheid,d omdat gĳ niet weet dat
de goedgunstige [hoedanigheid]
van God u tot berouw tracht te
brengen?e 5 Maar overeenkom-
stig uw hardheidf en onberouw-
vol hartg stapelt gĳ voor uzelf
gramschaph op tegen de dag van
gramschapi en van de openbaringj

van Gods rechtvaardige oordeel.k

6 En hĳ zal een ieder vergelden
naar zĳn werken:l 7 eeuwig le-
ven aan hen die door volharding
in werk dat goed is, heerlĳkheid
en eer en onverderfelĳkheidm zoe-
ken; 8 hun echter die twistziekn

zĳn en die ongehoorzaam aan de
waarheido maar gehoorzaam aan
onrechtvaardigheid zĳn, wacht

gramschap en toorn,a 9 ver-
drukking en benauwdheid, over de
ziel van ieder mens die het scha-
delĳke doet, eerst van de joodb

en ook van de Griek;c 10 maar
heerlĳkheid en eer en vrede voor
een ieder die het goeded doet,
eerst voor de joode en ook voor
de Griek.f 11 Want er is bĳ God
geen partĳdigheid.g

12 Zo zullen bĳvoorbeeld allen
die zonder wet hebben gezondigd,
ook zonder wet vergaan;h maar al-
len die onder de wet hebben ge-
zondigd,i zullen door de wet wor-
den geoordeeld.j 13 Want niet
de hoorders der wet zĳn recht-
vaardig in Gods ogen, maar de da-
dersk der wet zullen rechtvaardig
verklaard worden.l 14 Want tel-
kenswanneermensen der nati

¨
en,m

die geen wet hebben,n van natu-
re de dingen der wet doen,o zĳn
deze mensen, al hebben zĳ geen
wet, zichzelf tot wet. 15 Zĳ zĳn
juist degenen die tonen dat de
inhoud van de wet in hun hart
staat geschreven,p terwĳl hun ge-
wetenq met hen getuigenis aflegt
en hun eigen gedachten onderling
hen beschuldigenr of zelfs veront-
schuldigen. 16 Dit zal zĳn op de
dag dat God door bemiddeling van
Christus Jezus de verborgens din-
gen der mensent oordeelt,u over-
eenkomstig het goede nieuws dat
ik bekendmaak.v

17 Indien gĳ nu in naam een
jood zĳtw en steunt op de wetx en
u beroemt op God,y 18 en gĳ zĳn
wil kentz en dingen goedkeurt die
uitmuntend zĳn omdat gĳ monde-
ling uit de Wet zĳt onderricht,a

19 en gĳ ervan overtuigd zĳt dat
gĳ een gids van de blinden zĳt,b

een licht voor hen die in duister-
nis zĳn,c 20 iemand die de on-
redelĳkend corrigeert, een leraar
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van kleine kinderen,a en gĳ in
de Wet het raamwerkb der kennis
en der waarheidc bezit — 21 gĳ
echter die een ander onderwĳst,
onderwĳst gĳ uzelf niet?d Gĳ die
predikt: „Steel niet”,e steelt gĳ?f

22 Gĳ die zegt: „Pleeg geen over-
spel”,g pleegt gĳ overspel? Gĳ die
een afschuw van de afgoden te
kennen geeft, beroofth gĳ tem-
pels? 23 Gĳ die u beroemt op de
wet, onteert gĳ God door uw over-
treden van de Wet?i 24 Want
„de naam van God wordt wegens
ulieden onder de nati

¨
en gelas-

terd”,j zoals er staat geschreven.

25 De besnĳdenisk heeft in fei-
te alleen nut indien gĳ de wet
onderhoudt;l maar indien gĳ een
overtreder van de wet zĳt, is uw
besnĳdenism onbesnedenheidn ge-
worden. 26 Indien daarom een
onbesnedeneo de rechtvaardige
vereistenp van de Wet in acht
neemt, zal zĳn onbesnedenheid
dan niet als besnĳdenis worden
gerekend?q 27 En de van natu-
re onbesnedene zal, door de Wet
te volbrengen, u oordelen,r die
m

´
et haar geschreven reglement

en besnĳdenis een overtreder van
de wet zĳt. 28 Want niet hĳ
is een jood die het uiterlĳk is,s

noch is besnĳdenis dat wat uiter-
lĳk, aan het vlees, geschiedt.t

29 Maar hĳ is een jood die het
innerlĳk is,u en [zĳn] besnĳdenis
is die van het hart,v door geest,
en niet door een geschreven re-
glement.w De lofx van zo iemand
komt niet van mensen, maar van
God.y

3 Wat is dan de superioriteit
van de jood,z of wat is het

nut van de besnĳdenis?a 2 Heel
veel in elk opzicht. In de eerste
plaats, dat hun de heilige uitspra-
ken Gods werden toevertrouwd.b

3 Wat dan [is het geval]? Indien
sommigen geen geloof tot uit-
drukking hebben gebracht,c zal
hun ongeloof de getrouwheidd

van God dan soms tenietdoen?e

4 Dat geschiede nooit! Maar God
wordewaarachtig bevonden,f ook
al wordt ieder mens een leuge-

naar bevonden,a zoals er staat ge-
schreven: „Opdat gĳ rechtvaar-
dig zoudt blĳken in uw woorden
en overwint wanneer gĳ wordt
geoordeeld.”b 5 Indien echter
onze onrechtvaardigheid Gods
rechtvaardigheidc op de voor-
grond doet treden, wat zullen wĳ
dan zeggen? Is God soms onrecht-
vaardigd wanneer hĳ zĳn gram-
schap tot uitdrukking brengt? (Ik
spreek nu als een mens.e) 6 Dat
geschiede nooit! Hoe zal God an-
ders de wereld oordelen?f

7 Indien nochtans ten gevol-
ge van mĳn leugen de waarheid
van Godg nog duidelĳker is uit-
gekomen tot zĳn heerlĳkheid,
waarom word ik dan nog als zon-
daar geoordeeld?h 8 En [waar-
om zoudenwĳ danmaar] niet [zeg-
gen], zoals ons ten onrechte ten
laste wordt gelegdi en zoals som-
migen beweren dat wĳ zeggen:
„Laten wĳ het slechte doen, op-
dat het goede moge komen”?j Het
oordeelk tegen die [mensen] is in
overeenstemming met de gerech-
tigheid.l

9 Wat dan? Zĳnwĳ in een bete-
re positie?m Helemaal niet! Want
in het bovenstaande hebben wĳ
de beschuldiging geuit, dat zo-
wel joden als Grieken allen onder
de zonde zĳn,n 10 zoals er staat
geschreven: „Er is geen recht-
vaardige, zelfs niet

´
e

´
en;o 11 er

is niemand die enig inzicht heeft,
er is niemand die God zoekt.p

12 Allen zĳn afgeweken, allen te
zamen zĳn zĳ waardeloos gewor-
den; er is niemand die het goe-
de doet, er is er nog niet

´
e

´
en.”q

13 „Hun keel is een geopend graf,
met hun tong hebben zĳ bedrog
gepleegd.”r „Addergif is achter
hun lippen.”s 14 „En hun mond
is vol van vervloeking en bittere
uitlatingen.”t 15 „Hun voeten
zĳn snel om bloed te vergieten.”u

16 „Verderf en ellende zĳn op
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hun wegen,a 17 en de weg des
vredes hebben zĳ niet gekend.”b

18 „Geen vrees voor God staat
hun voor ogen.”c

19 Nu weten wĳ dat de Wetd al
wat ze zegt, richt tot hen die on-
der de Wet zĳn, zodat elke mond
wordt gestopte en de gehele we-
reldvoor bestraffingf doorGod in
aanmerking komt.g 20 Daarom
zal door de werken der wet geen
vlees rechtvaardig verklaardh

worden voor hem, want door de
weti is de nauwkeurige kennis van
zonde.j

21 Maar nu is, buiten dewet om,
Gods rechtvaardigheidk openbaar
gemaakt, waarvan door deWetl en
de Profetenm getuigenis wordt af-
gelegd,n 22 ja, Gods rechtvaar-
digheid door middel van het ge-
loof in Jezus Christus,o voor allen
die geloof hebben.p Want er is
geen onderscheid.q 23 Want al-
len hebben gezondigdr en berei-
ken niet de heerlĳkheid Gods,s

24 en het is als een vrĳe gavet

dat zĳ door zĳn onverdiende goed-
heidu rechtvaardig verklaard wor-
den op grond van de verlossing
door de losprĳsv [die] door Chris-
tus Jezus [is betaald]. 25 God
heeft hem als zoenofferw gesteld
door middel van geloof in zĳn
bloed.x Dit heeft hĳ gedaan om
zĳn eigen rechtvaardigheid ten-
toon te spreiden, want hĳ vergaf
de zondeny die in het verleden
— terwĳl God verdraagzaam-
heid oefendez — waren geschied,
26 ten einde in dit tegenwoordi-
ge tĳdperk zĳn eigen rechtvaar-
digheida tentoon te spreiden, op-
dat hĳ rechtvaardig zou zĳn, ook
wanneer hĳ de mens die geloof
in Jezus heeft, rechtvaardig ver-
klaart.b

27 Waar blĳft het roemenc dan?
Het is uitgesloten. Krachtens wel-
ke wet?d Die van de werken?e Vol-
strekt niet, maar krachtens de
wet van het geloof.f 28 Want
wĳ zĳn van oordeel dat een mens
door geloof rechtvaardig ver-
klaard wordt, afgescheiden van
de werken der wet.g 29 Of is hĳ

alleen de God van de joden?a Is
hĳ het ook niet van mensen der
nati

¨
en?b Ja, ook van mensen der

nati
¨
en,c 30 indienGodwerkelĳk

´
e

´
en is,d die besnedenene recht-

vaardig zal verklaren ten gevol-
ge van geloof en onbesnedenenf

rechtvaardig zal verklaren door
middel van hun geloof. 31 Doen
wĳ dan door middel van ons ge-
loof de wet teniet?g Dat geschiede
nooit! Integendeel, wĳ bevestigen
de wet.h

4 Aangezien dit zo is, wat zul-
len wĳ dan zeggen van _Abra-

ham, onze voorvaderi naar het
vlees? 2 Indien _Abraham bĳ-
voorbeeld ten gevolge van werken
rechtvaardig verklaard zou zĳn,j

zou hĳ grond hebben om te roe-
men,maar niet bĳ God. 3 Want
wat zegt de schriftplaats? „ _Abra-
ham stelde geloof in Jehovah en
het werd hem als rechtvaardig-
heid toegerekend.”k 4 Degene
nu diewerkt,l wordt het loon niet
toegerekend als een onverdiende
goedheid,m maar als iets wat [men
hem] verschuldigd is.n 5 Dege-
ne daarentegen die niet werkt,
maar geloof stelto in hem die de
goddeloze rechtvaardig verklaart,
wordt zĳn geloof als rechtvaar-
digheid toegerekend.p 6 Even-
als ook D _avid spreekt over het
geluk van de mens aan wie God
rechtvaardigheid toerekent afge-
scheidenvan dewerken: 7 „Ge-
lukkig zĳn zĳ wier wetteloze da-
den zĳn vergevenq en wier zonden
zĳn bedekt;r 8 gelukkig is de
man wiens zonde Jehovah geens-
zins toerekent.”s

9 Valt dit geluk dan besnede-
nen of ook onbesnedenen ten
deel?t Want wĳ zeggen: „ _Abraham
werd zĳn geloof als rechtvaardig-
heid toegerekend.”u 10 Onder
welke omstandigheden werd het
[hem] dan toegerekend? Toen hĳ
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besneden of onbesneden was?a

Niet toen hĳ besneden, maar toen
hĳ onbesneden was. 11 En hĳ
ontving een teken,b namelĳk de
besnĳdenis, als een zegel van de
rechtvaardigheid door het geloof
dat hĳ in zĳn onbesneden staat be-
zat, opdat hĳ de vaderc zou kun-
nen zĳn van allen die geloof heb-
bend terwĳl zĳ onbesneden zĳn,
opdat hun rechtvaardigheid zou
worden toegerekend; 12 en een
vader van besneden nageslacht,
niet alleen van hen die aan de
besnĳdenis vasthouden, maar ook
van hen die ordelĳk wandelen in
de voetstappen van het geloof dat
onze vadere _Abraham in zĳn onbe-
sneden staat bezat.

13 Want niet door middel van
de wet had _Abraham of zĳn zaad
de beloftef dat hĳ erfgenaam van
een wereld zou zĳn, maar door
middel van de rechtvaardigheid
door geloof.g 14 Want indien zĳ
die aan de wet vasthouden, erf-
genamen zĳn, is het geloof nutte-
loos gemaakt en de belofte teniet-
gedaan.h 15 In werkelĳkheid
brengt deWet gramschap teweeg,i

maarwaar geenwet is, is ook geen
overtreding.j

16 Daarom geschiedde het ten
gevolge van geloof, opdat het over-
eenkomstig onverdiende goed-
heidk zou zĳn, zodat de beloftel

zeker zou zĳn voor zĳn gehele
zaad,m niet alleen voor hen die
aan de Wet vasthouden, maar ook
voor hen die aan het geloof van
_Abraham vasthouden. (Hĳ is de
vadern van ons allen, 17 zoals er
staat geschreven: „Ik heb u tot
een vader van vele nati

¨
en aan-

gesteld.”o) Dit was voor het aan-
gezicht van Degene in wie hĳ
geloof had, ja, van God, die de
doden levend maaktp en de din-
gen die niet zĳn, roept alsof ze wa-
ren.q 18 Ofschoon er geen hoop
meer scheen te zĳn, had hĳ toch
op grond van hoop geloof,r opdat
hĳ de vader van vele nati

¨
en zou

worden,s overeenkomstig hetgeen
er was gezegd: „Zo zal uw zaad
zĳn.”t 19 En hoewel hĳ niet ver-

zwakte in geloof, beschouwde hĳ
zĳn eigen lichaam, dat nu reeds
de dood nabĳ was,a daar hĳ on-
geveer honderd jaar oud was,b

en eveneens S _ara’s dode schoot.c

20 Doch vanwege Gods belofted

wankelde hĳ niet in ongeloof,e

maar werd krachtig door zĳn
geloof,f terwĳl hĳ God heerlĳk-
heid gaf 21 en er ten volle van
overtuigd was dat hĳ hetgeen hĳ
had beloofd, ook in staat was
te doen.g 22 Daarom ’werd het
hem als rechtvaardigheid toege-
rekend’.h

23 Dat ’het hem werd toege-
rekend’i werd echter niet alleen
ter wille van hem geschreven,j

24 maar ook ter wille van ons,
aan wie het stellig toegerekend
zal worden, omdat wĳ geloven in
hem die Jezus, onze Heer, uit de
doden heeft opgewekt.k 25 Hĳ
werd overgeleverd ter wille van
onze overtredingenl en opgewekt
ter wille van onze rechtvaardig-
verklaring.m

5 Laten wĳ daarom, nu wĳ ten
gevolge van geloof rechtvaar-

dig verklaard zĳn,n vredeo genie-
ten met God door bemiddeling
van onze Heer Jezus Christus,
2 door bemiddeling van wie wĳ
ook door geloof onze toegangp

hebben verkregen tot deze onver-
diende goedheid waarin wĳ thans
staan; en laten wĳ juichen op
grond van hoopq op de heerlĳk-
heidGods. 3 Endat niet alleen,
maar laten wĳ ook juichen terwĳl
wĳ in verdrukkingen zĳn,r daar
wĳ weten dat verdrukking volhar-
dings voortbrengt, 4 volharding
vervolgens een goedgekeurde toe-
stand,t de goedgekeurde toestand
vervolgens hoop,u 5 en de hoop
leidt niet tot teleurstelling,v want
de liefde van Godw is in ons hart
uitgestortx door middel van de
heilige geest,y die ons werd ge-
geven.

6 Want, inderdaad, terwĳl wĳ
nog zwak waren,z is Christus op
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de bestemde tĳd voor goddelozen
gestorven.a 7 Want ternauwer-
nood zal iemand voor een recht-
vaardige sterven;b ja, voor de
goedec heeft iemand misschien
nog wel de moed te sterven.d

8 Maar God beveelt zĳn eigen
liefdee jegens ons hierin aan, dat
Christus voor ons is gestorven
terwĳl wĳ nog zondaars waren.f

9 Veelmeer zullen wĳ daarom,
aangezien wĳ nu door zĳn bloed
rechtvaardig verklaard zĳn,g door
bemiddeling van hem van gram-
schap worden gered.h 10 Want
indien wĳ, toen wĳ vĳanden wa-
ren,i met God werden verzoend
door middel van de dood van zĳn
Zoon,j zullen wĳ veelmeer, nu wĳ
verzoend zĳn, gered worden door
zĳn leven.k 11 En dat niet al-
leen, maar wĳ juichen ook in God
door bemiddeling van onze Heer
Jezus Christus, door bemiddeling
van wie wĳ nu de verzoeningl heb-
ben ontvangen.

12 Daarom, zoals door
´
e

´
en

mensm de zonde de wereld is bin-
nengekomen en door de zonde de
dood,n en aldus de dood zich tot
alle mensen heeft uitgebreid om-
dat zĳ allen gezondigd haddeno

—. 13 Want tot aan deWet was
er zonde in de wereld, maar zonde
wordt niemand toegerekend wan-
neer er geen wet is.p 14 Niette-
min heeft de dood als koning gere-
geerd van _Adam tot M _ozes,q zelfs
over hen die niet hadden gezon-
digd naar de gelĳkheid van de
overtreding [begaan] door _Adam,r

die overeenkomst vertoont met
hem die zou komen.s

15 Met de gave is het echter
niet zo gesteld als het geval was
met de overtreding. Want indien
door de overtreding van

´
e

´
en mens

velen zĳn gestorven, zo zĳn de on-
verdiende goedheid van God en
zĳn vrĳe gave met de onverdien-
de goedheid door de ene menst

Jezus Christus, veel overvloedi-
ger geweest voor velen.u 16 Ook
is het met de vrĳe gavev niet zo
gesteld als het geval was met de
wĳze waarop de dingen uitwerk-

ten door bemiddeling van de ene
[mens] die had gezondigd.a Want
het oordeelb leidde van

´
e

´
en over-

treding tot veroordeling,c maar de
gave leidde van vele overtredin-
gen tot een rechtvaardigverkla-
ring.d 17 Want indien door de
overtreding van de ene [mens]e de
dood als koning heeft geregeerdf

door bemiddeling van die ene, zul-
len veelmeer zĳ die de overvloed
van de onverdiende goedheidg en
van de vrĳe gaveh van rechtvaar-
digheid ontvangen, in het leven
als koningen regereni door bemid-
deling van de ene [persoon], Jezus
Christus.j

18 Daaromdan, gelĳk het door
middel van

´
e

´
en overtreding voor

alle soorten van mensen op ver-
oordeling is uitgelopen,k even-
zo loopt het er ook door middel
van

´
e

´
en daad van rechtvaardi-

gingl voor alle soorten van men-
senm op uit dat zĳ rechtvaar-
dig verklaard worden ten leven.n

19 Want zoals door de ongehoor-
zaamheid van de ene mens veleno

tot zondaars werden gesteld, zo
zullen ook door de gehoorzaam-
heidp van de ene [persoon] velenq

tot rechtvaardigen worden ge-
steld.r 20 De Wets nu is erbĳ ge-
komen opdat het overtreden over-
vloedig zou zĳn.t Maar waar de
zondeu overvloedig was, was de
onverdiende goedheidv nog over-
vloediger. 21 Waartoe? Opdat,
zoals de zonde als koning heeft
geregeerd met de dood,w zo ook
de onverdiende goedheidx als ko-
ning zou regeren doormiddel van
rechtvaardigheid met eeuwig le-
veny in het vooruitzicht door be-
middeling van Jezus Christus,
onze Heer.

6 Wat zullen wĳ dan zeggen?
Zullen wĳ voortgaan in zon-

de, opdat de onverdiende goedheid
overvloedig moge zĳn?z 2 Moge
dat nooit geschieden! Hoe zullen
wĳ, daar wĳ met betrekking tot
de zonde zĳn gestorven,a daarin
nog langer blĳven leven?b 3 Of
weet GIJ niet dat wĳ allen die
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in Christus Jezus werden ge-
doopt,a in zĳn dood werden ge-
doopt?b 4 Daarom werden wĳ
met hem begravenc door middel
van onze doop in zĳn dood, op-
dat ook wĳ, evenals Christus door
middel van de heerlĳkheid van
de Vader uit de doden werd op-
gewekt,d evenzo in een nieuw-
heid des levens zouden wande-
len.e 5 Want indienwĳ

´
e

´
en met

hem zĳn geworden in de gelĳk-
heid van zĳn dood,f zullen wĳ stel-
lig ook [

´
e

´
en met hem] zĳn [in de

gelĳkheid] van zĳn opstanding;g

6 want wĳ weten dat onze oude
persoonlĳkheid met [hem] aan de
paal werd gehangen,h opdat ons
zondig lichaam inactief gemaakt
zou worden,i zodat wĳ niet langer
slaven van de zonde zouden blĳ-
ven.j 7 Want wie gestorven is, is
van [zĳn] zonde vrĳgesproken.k

8 Indien wĳ bovendien met
Christus zĳn gestorven, geloven
wĳ dat wĳ ook met hem zullen
leven.l 9 Want wĳ weten dat
Christus, nu hĳ uit de doden is
opgewekt,m niet meer sterft;n de
dood is geen meester meer over
hem. 10 Want [de dood] die hĳ
is gestorven, is hĳ met betrek-
king tot de zonde eens voor altĳd
gestorven;o maar [het leven] dat
hĳ leeft, leeft hĳ met betrekking
tot God.p 11 Zo ook gĳlieden:
beschouwt UZELF werkelĳk als
doodq met betrekking tot de zon-
de, maar als levendr met betrek-
king tot God door Christus Jezus.

12 Laat daarom de zonde niet
langer als koning in UW sterfelĳ-
ke lichaam regeren,s zodat GIJ de
begeerten daarvan zoudt gehoor-
zamen.t 13 Biedt ook UW leden
niet langer als wapenen van on-
rechtvaardigheidu aan de zonde
aan,v maar biedt UZELF aan God
aan als mensen die uit de do-
den levendw zĳn geworden, en
[biedt] UW leden aan God [aan]
als wapenenx van rechtvaardig-
heid. 14 Want de zonde mag
geen meester over U zĳn, omdat
GIJ niet onder de wet staat,y maar
onder de onverdiende goedheid.z

15 Wat volgt daaruit? Zullenwĳ
een zonde begaan omdat wĳ niet
onder de wet,a maar onder de on-
verdiende goedheidb staan? Moge
dat nooit geschieden! 16 Weet
GIJ niet dat wanneer GIJ U als sla-
ven aan iemand blĳft aanbieden
om hem te gehoorzamen, GIJ sla-
ven van hem zĳt omdat GIJ hem
gehoorzaamt,c hetzĳ van de zon-
ded met de dood in het voor-
uitzichte of van de gehoorzaam-
heidf met rechtvaardigheidg in
het vooruitzicht? 17 Maar God
zĳ gedankt dat GIJ slaven van de
zonde waart, doch van harte ge-
hoorzaam zĳt geworden aan die
vorm van leer waaraan GIJ werdt
overgeleverd.h 18 Ja, daar GIJ

vrĳgemaakti werdt van de zon-
de, zĳt GIJ slavenj van de recht-
vaardigheidk geworden. 19 Ik
spreek in menselĳke bewoordin-
gen omde zwakheidvanUW vlees;l

want evenals GIJ UW ledenm als sla-
ven hebt aangeboden aan onrein-
heidn en wetteloosheid met wet-
teloosheid in het vooruitzicht, zo
moet GIJ UW leden nu als slaven
aan de rechtvaardigheid aanbie-
den met heiligheid in het vooruit-
zicht.o 20 Want toen GIJ slaven
waart van de zonde,p stondt GIJ

vrĳ ten opzichte van de rechtvaar-
digheid.

21 Wat voor vruchtq hadt GIJ

toen wel? Dingenr waarover GIJ U

nu schaamt. Want het einde van
die dingen is de dood.s 22 Nu
hebt GIJ echter, omdat GIJ vrĳ-
gemaakt werdt van de zonde,
maar slaven van God zĳt gewor-
den,t heiligheid tot vrucht,u en
als eindresultaat eeuwig leven.v

23 Want het loon dat de zon-
de betaalt, is de dood,w maar de
gavex die God schenkt, is eeuwig
leveny door Christus Jezus, onze
Heer.z

7 Kan het zĳn dat GIJ niet weet,
broeders (want ik spreek tot

hen die de wet kennen), dat de
Wet meester is over een mens zo-
lang hĳ leeft?a 2 Een getrouw-
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de vrouw bĳvoorbeeld is door de
wet aan haar man gebonden zo-
lang hĳ leeft; maar indien haar
man sterft, is zĳ ontslagenvan de
wet van haar man.a 3 Derhalve
zou zĳ dus een overspeelsterwor-
den genoemd indien zĳ bĳ het le-
ven van haar man aan een an-
dere man zou gaan toebehoren.b

Indien haar man echter sterft, is
zĳ vrĳ van zĳnwet, zodat zĳ geen
overspeelster is als zĳ aan een
andere man gaat toebehoren.c

4 Zo werdt ook GIJ, mĳn broe-
ders, door middel van het lichaam
van de Christus dood gemaakt ten
aanzien van de Wet,d opdat GIJ

aan een ander zoudt gaan toe-
behoren,e aan degene die uit de
doden werd opgewekt,f opdat wĳ
vruchtg zouden dragen voor God.
5 Want toen wĳ in overeenstem-
ming waren met het vlees,h wa-
ren de zondige hartstochten die
door deWet werden opgewekt, in
onze leden aan het werk, opdat wĳ
vrucht zouden voortbrengen voor
de dood.i 6 Maar nu zĳn wĳ ont-
slagen van de Wet,j omdat wĳ zĳn
gestorvenk ten aanzien van datge-
ne waardoor wĳ werden vastge-
houden, opdat wĳ in een nieuwe
betekenis slavenl zouden zĳn door
de geest,m en niet in de oude bete-
kenis door het geschreven regle-
ment.n

7 Wat zullen wĳ dan zeggen? Is
de Wet zonde?o Moge dat nooit
waar worden! Werkelĳk, ik zou de
zonde niet hebben leren kennenp

dan door deWet; en ik zou bĳvoor-
beeld van de begeerteq niet heb-
ben geweten indien de Wet niet
had gezegd: „Gĳ moogt niet bege-
ren.”r 8 Doch de zonde, een aan-
leiding ontvangend door middel
van het gebod,s bewerkte aller-
lei begeerte in mĳ, want zonder
de wet was de zonde dood.t 9 In-
derdaad, eens was ik levend zon-
der de wet;u toen het gebod ech-
ter gekomen was,v kwam de zonde
weer tot leven, maar ik stierf.w

10 En het gebod dat ten leven
was,x bleek voor mĳ ten dode
te zĳn.y 11 Want de zonde, een

aanleiding ontvangend door mid-
del van het gebod, verleiddea mĳ
en doodde mĳ door middel daar-
van. 12 Daarom is de Wet op
zich heilig,b en het gebod is heilig
en rechtvaardigc en goed.d

13 Is dan wat goed is, voor mĳ
de dood geworden? Dat geschiede
nooit! Maar de z

´
onde werd het,

opdat ze aan het licht zou treden
als zonde die door middel van dat
wat goed is, de dood voor mĳ be-
werkte,e opdat de zonde nog veel
zondiger zou worden door middel
van het gebod.f 14 Want wĳ we-
ten dat deWet geestelĳk is;g maar
ik ben vleselĳk, verkocht onder
de zonde.h 15 Want wat ik uit-
werk, weet ik niet. Want wat ik
wens, beoefen ik niet, maar wat
ik haat, dat doe ik. 16 Indien
ik echter doe wat ik niet wens,i

stem ik toe dat de Wet voortref-
felĳk is.j 17 Maar nu bewerk ik
het niet meer, doch de zonde die in
mĳ woont.k 18 Want ik weet dat
er in mĳ, dat wil zeggen in mĳn
vlees, niets goeds woont;l want
het vermogen om te wensenm is
wel bĳ mĳ aanwezig, doch niet het
vermogen om dat wat voortreffe-
lĳk is uit te werken.n 19 Want
het goede dat ik wens, doe ik niet,o

maar het slechte dat ik niet wens,
dat beoefen ik. 20 Indien ik nu
doe wat ik niet wens, bewerk

´
ık

het niet meer, maar de zonde die
in mĳ woont.p

21 Ik bemerk in mĳn geval dan
dezewet: dat wanneer ik het juis-
te wens te doen,q het slechte bĳ
mĳ aanwezig is.r 22 Naar de in-
nerlĳke menss schep ik werke-
lĳk behagent in de wet van God,
23 maar in mĳn ledenu zie ik een
andere wet, die strĳd voertv te-
gen de wet van mĳn verstandw

en mĳ in gevangenschap voert
aan de wet der zonde,x die in
mĳn leden is. 24 Ellendig mens
die ik ben! Wie zal mĳ verlos-
sen van het lichaam dat deze
dood ondergaat?y 25 God zĳ
gedankt door bemiddeling van
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Jezus Christus, onze Heer!a Zo
ben ikzelf dan met [mĳn] ver-
stand een slaaf van Gods wet,b

maar met [mĳn] vlees van de wet
der zonde.c

8 Daarom is er voor hen die
in eendracht met Christus

Jezus zĳn, geen veroordeling.d

2 Want de wete van de geestf die
leven geeftg in eendracht met
Christus Jezus, heeft u vrĳge-
maakth van de wet van de zonde
en de dood.i 3 Want aangezien
er een onvermogen van de zĳde
der Wet was,j zwakk als ze was
vanwege het vlees, heeft God,
door zĳn eigen Zoon te zendenl

in de gelĳkenis van het zondige
vleesm en betreffende zonde,n de
zonde in het vlees veroordeeld,
4 opdat het rechtvaardige vereis-
te van deWet vervuld zouwordeno

in ons, die niet in overeenstem-
ming met het vlees wandelen,
maar in overeenstemming met de
geest.p 5 Want zĳ die in over-
eenstemming met het vlees zĳn,
zetten hun zinnen op de dingen
vanhet vlees,q maar zĳ die in over-
eenstemming met de geest zĳn, op
de dingen van de geest.r 6 Want
het bedenken van het vlees be-
tekent de dood,s maar het beden-
ken van de geestt betekent leven
en vrede; 7 want het bedenken
van het vlees betekent vĳand-
schapu met God, omdat het niet
onderworpen isv aan de wet van
God, wat het trouwens ook niet
kan zĳn. 8 Daarom kunnen zĳ
die in overeenstemming met het
vlees zĳn,w God niet behagen.

9 GIJ echter zĳt niet in over-
eenstemming met het vlees, maar
met de geest,x indien althans Gods
geest werkelĳk in U woont.y Maar
als iemand Christus’ geestz niet
heeft, dan behoort hĳ hem niet
toe. 10 Is Christus daarentegen
in eendracht met U,a dan is het
lichaam weliswaar dood vanwe-
ge de zonde, maar de geest is le-
venb vanwege de rechtvaardig-
heid. 11 Indien nu de geest van
hem die Jezus uit de doden heeft

opgewekt, in U woont, zal hĳ die
Christus Jezus uit de doden heeft
opgewekt,a ook UW sterfelĳke li-
chamen levend makenb door mid-
del van zĳn geest, die in U woont.

12 Derhalve, broeders, zĳn wĳ
niet aan het vlees verplicht om in
overeenstemming met het vlees
te leven;c 13 want indien GIJ in
overeenstemming met het vlees
leeft, zult GIJ zeker sterven;d

maar indien GIJ door de geest
de praktĳken van het lichaam
ter dood brengt,e zult GIJ leven.
14 Want allen die door Gods geest
worden geleid, zĳn Gods zonen.f

15 Want GIJ hebt geen geest van
slavernĳ ontvangen, die weder-
om vreesg veroorzaakt, maar GIJ

hebt een geesth van aannemingi

als zonen ontvangen, door welke
geest wĳ uitroepen: „Abba,j Va-
der!” 16 De geestk zelf legt ge-
tuigenis afl met onze geestm dat
wĳ Gods kinderen zĳn.n 17 In-
dien wĳ dan kinderen zĳn, zĳn
wĳ ook erfgenamen, ja, erfgena-
men van God, maar mede-erfge-
nameno met Christus, mits wĳ te
zamen lĳden,p opdat wĳ ook te za-
men worden verheerlĳkt.q

18 Daarom ben ik van oordeel
dat het lĳdenr van de tegenwoor-
dige tĳd niets te betekenen heeft
in vergelĳking met de heerlĳk-
heids die in ons geopenbaard
zal worden. 19 Want de vurige
verwachtingt van de scheppingu

wacht op het openbaar worden
van de zonen Gods.v 20 Want
de schepping werd aan ĳdelheid
onderworpen,w niet uit eigen wil,
maar door hem die haar [daar-
aan] heeft onderworpen, op basis
van hoopx 21 dat ook de schep-
pingy zelf vrĳgemaaktz zal worden
van de slavernĳ des verderfs en
de glorierĳke vrĳheid van de kin-
deren Gods zal hebben. 22 Want
wĳ weten dat de gehele schep-
ping tot nu toe voortdurend te za-
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men zucht en te zamen pĳn lĳdt.
23 Dat niet alleen, maar ook wĳ,
die de eerstelingena hebben, na-
melĳk de geest, ja, ook wĳ zuch-
tenb in onszelf, terwĳl wĳ vurig
wachten op de aanneming als zo-
nen,c het verlost worden van ons
lichaam door losprĳs. 24 Want
in [deze] hoop werden wĳ gered;d

maar hoop die gezien wordt, is
geen hoop, want als iemand iets
ziet, hoopt hĳ er dan nog op?
25 Indien wĳ echter hopene op
wat wĳ niet zien,f blĳven wĳ er
met volhardingg op wachten.

26 Evenzo komt ook de geesth

onze zwakheid te hulp;i want wĳ
weten niet waarvoor te bidden
naar het nodig is,j maar de geestk

zelf pleit voor ons met onuitge-
sprokenverzuchtingen. 27 Toch
weet hĳ die de harten doorzoekt,l

wat de bedoeling van de geestm is,
want deze pleit in overeenstem-
ming met God voor heiligen.n

28 Nu weten wĳ dat God al
zĳn werkeno doet samenwerken
ten goede voor hen die God lief-
hebben, hen die volgens zĳn
voornemen de geroepenen zĳn;p

29 want hen die hĳ het eerst
heeft erkend,q heeft hĳ ook voor-
bestemdr om gevormd te wordens

naar het beeldt van zĳn Zoon, op-
dat hĳ de eerstgeboreneu onder
vele broedersv zou zĳn. 30 Die
hĳ heeft voorbestemd,w zĳn bo-
vendien degenen die hĳ ook heeft
geroepen;x en die hĳ heeft ge-
roepen, zĳn degenen die hĳ ook
rechtvaardig verklaard heeft.y

Ten slotte zĳn degenen die hĳ
rechtvaardig verklaard heeft, de-
genen die hĳ ook heeft verheer-
lĳkt.z

31 Wat zullen wĳ dan op deze
dingen zeggen? Indien God v

´
o

´
or

ons is, wie zal dan tegen ons zĳn?a

32 Hĳ die zelfs zĳn eigen Zoon
niet heeft gespaard,b maar hem
voor ons allen heeft overgeleverd,c

waarom zal hĳ ons dan ook niet
met hem alle andere dingen goed-
gunstig geven?d 33 Wie zal een
beschuldiging inbrengen tegen

Gods uitverkorenen?a God is het
die [hen] rechtvaardig verklaart.b

34 Wie is het die zal veroordelen?
Christus Jezus is degene die ge-
storven is, ja, veeleer degene die
uit de doden werd opgewekt, die
aan de rechterhandc van God is,
die ook voor ons pleit.d

35 Wie zal ons scheiden van
de liefde van de Christus?e Ver-
drukking of benauwdheid of ver-
volging of honger of naaktheid
of gevaar of zwaard?f 36 Zoals
er staat geschreven: „Om u wor-
den wĳ de gehele dag ter dood
gebracht, wĳ zĳn gerekend als
slachtschapen.”g 37 Integen-
deel, in al deze dingen komen wĳ
volledig als overwinnaars uit de
strĳd te voorschĳnh door bemid-
deling van hem die ons heeft lief-
gehad. 38 Want ik ben ervan
overtuigd dat noch dood noch le-
ven,i noch engelenj noch regerin-
gen,k noch tegenwoordige noch
toekomende dingen, noch krach-
ten,l 39 noch hoogte noch diep-
te, noch enige andere schepping
ons zal kunnen scheiden van Gods
liefde, die in Christus Jezus, onze
Heer, is.m

9 Ik zeg de waarheidn in Chris-
tus; ik lieg niet,o want mĳn

geweten legt met mĳ getuigenis
af in heilige geest, 2 dat ik gro-
te droefheid en een onophoude-
lĳk hartenleed heb.p 3 Want ik
zou wensen zelf vervloekt en van
de Christus gescheiden te zĳn
ten behoeve van mĳn broeders,q

mĳn verwanten naar het vlees,r

4 die, als zodanig, Isra
¨
elietens

zĳn, aan wie de aanneming als
zonent toebehoort en de heer-
lĳkheidu en de verbondenv en de
wetgevingw en de heilige dienstx

en de beloften;y 5 tot wie de
voorvadersz behoren en uit wie
de Christus [is gesproten] naar
het vlees:a God,b die boven allen
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is, [zĳ] gezegend in eeuwigheid.
Amen.

6 Het is echter niet zo alsof het
woord van God gefaald zou heb-
ben.a Want niet allen die uit _Is-
ra

¨
el [voortspruiten], zĳn werke-

lĳk „ _Isra
¨
el”.b 7 Evenmin zĳn zĳ

allen kinderen omdat zĳ _Abra-
hams zaad zĳn,c maar: „Wat ’uw
zaad’ genoemd zal worden, zal
door bemiddeling van _Isa

¨
ak zĳn.”d

8 Dat wil zeggen: de kinderen
in het vleese zĳn niet werkelĳk
de kinderen van God,f maar de
kinderen der belofteg worden als
het zaad gerekend. 9 Want het
woord der belofte luidde als volgt:
„Omstreeks deze tĳd zal ik ko-
men en zal S _ara een zoon heb-
ben.”h 10 Doch dat geval niet
alleen, maar ook toen Reb _ekka
zwanger werd van een tweelingi

door de ene [man], onze voorvader
_Isa

¨
ak; 11 want toen zĳ nog niet

waren geboren, noch iets goeds
of verachtelĳks hadden beoefend,j

werd er, opdat het voornemen van
God met betrekking tot de verkie-
zing niet afhankelĳk zou blĳven
van werken, maar van Degene die
roept,k 12 tot haar gezegd: „De
oudste zal de slaaf van de jong-
ste zĳn.”l 13 Zoals er staat ge-
schreven: „J _akob heb ik liefgehad,
maar _Esau heb ik gehaat.”m

14 Wat zullen wĳ dan zeggen?
Is er onrechtvaardigheid bĳ God?n

Moge dat nooit waar worden!
15 Want hĳ zegt tot M _ozes: „Ik
zal barmhartigheid bewĳzen aan
wie ik barmhartigheid bewĳs,
en ik zal mededogen betonen je-
gens wie ik mededogen betoon.”o

16 Zo hangt het dus niet af van
degene die wenst, noch van dege-
ne die hardloopt, maar van God,p

die barmhartig is.q 17 Want de
Schrift zegt tot Farao: „Hiertoe
juist heb ik u laten bestaan, opdat
ik in verband met u mĳn kracht
kan tonen, en opdat mĳn naam
over de gehele aarde wordt be-
kendgemaakt.”r 18 Zo betoont
hĳ dus barmhartigheid aan wie
hĳ wenst,s maar laat hĳ verstokt
worden wie hĳ wenst.t

19 Gĳ zult daarom tot mĳ zeg-
gen: „Waarom heeft hĳ dan nog
iets aan te merken? Want wie
heeft zĳn uitdrukkelĳke wil weer-
staan?”a 20 O mens,b wie zĳt
gĳ dan toch, dat gĳ God wilt te-
genspreken?c Zal het geboetseer-
de soms tot zĳn boetseerder zeg-
gen: „Waarom hebt gĳ mĳ zo
gemaakt?”d 21 Wat? Heeft de
pottenbakkere geen macht over
het leem, om uit dezelfde massa
het ene vat voor een eervol en
het andere voor een oneervol ge-
bruik te maken?f 22 Indien God
nu, ofschoon hĳ zĳn gramschap
wil tonen en zĳn kracht wil be-
kendmaken, met veel lankmoe-
digheid de vaten der gramschap
heeft verdragen, die voor de ver-
nietiging geschikt zĳn gemaakt,g

23 opdat hĳ de rĳkdomh van zĳn
heerlĳkheid zou kunnen bekend-
maken over de vateni van barm-
hartigheid, die hĳ tevoren heeft
bereid tot heerlĳkheid,j 24 na-
melĳk ons, die hĳ niet alleen
uit de joden maar ook uit de na-
ti

¨
en heeft geroepen,k [wat zou dat

dan]? 25 Het is zoals hĳ ook in
Hos _ea zegt: „Ik zal hen die mĳn
volk niet waren,l ’mĳn volk’ noe-
men, en haar die niet geliefdwas,
’geliefd’;m 26 en op de plaats
waar tot hen werd gezegd: ’GIJ

zĳt mĳnvolk niet’, daar zullen zĳ
’zonen van de levende God’ wor-
den genoemd.”n

27 Bovendien roept Jes _aja om-
trent _Isra

¨
el uit: „Al was het ge-

tal van de zonen van _Isra
¨
el als

het zand der zee,o het is het over-
blĳfsel dat gered zal worden.p

28 Want Jehovah zal op aarde
een afrekening houden, welke hĳ
tot een einde zal brengen en zal
verkorten.”q 29 Ook zoals Jes _a-
ja eertĳds had gezegd: „Indien Je-
hovah der legerscharenr ons geen
zaad had gelaten, zouden wĳ net
als S _odom zĳn geworden, en wĳ
zouden aan Gom _orra gelĳk zĳn
gemaakt.”s

30 Wat zullen wĳ dan zeggen?
Dat mensen der nati

¨
en, hoewel zĳ

de rechtvaardigheid niet nastreef-
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den, de rechtvaardigheid toch
hebbenverkregen,a de rechtvaar-
digheid die voortvloeit uit ge-
loof;b 31 maar _Isra

¨
el, hoewel het

een wet der rechtvaardigheid na-
streefde, heeft de wet niet be-
reikt.c 32 Om welke reden? Om-
dat het die niet nastreefde door
geloof, maar als door werken.d Zĳ
zĳn gestruikeld over de „steen der
struikeling”,e 33 zoals er staat
geschreven: „Ziet! Ik leg in S _ion
een steenf der struikeling en een
rots des aanstoots,g maar wie zĳn
geloof erop grondt, zal niet wor-
den teleurgesteld.”h

10 Broeders, de welwillend-
heid van mĳn hart en mĳn

smeking tot God voor hen zĳn
werkelĳk met het oog op hun red-
ding.i 2 Want ik getuig van hen
dat zĳ ĳverj voor God hebben,
maar niet overeenkomstig nauw-
keurige kennis;k 3 want om-
dat zĳ de rechtvaardigheid van
Godl niet kenden, maar hun ei-
gen rechtvaardigheidm tot stand
trachtten te brengen, hebben zĳ
zich niet aan de rechtvaardigheid
van God onderworpen.n 4 Want
Christus is het einde van de Wet,o

zodat een ieder die geloof oefent,
rechtvaardigheid verkrĳgt.p

5 Want M _ozes schrĳft dat de
mens die de rechtvaardigheidvan
de Wet heeft gedaan, erdoor zal
leven.q 6 Maar de rechtvaardig-
heid die voortvloeit uit geloof,
spreekt aldus: „Zeg niet in uw
hart:r ’Wie zal tot in de hemel
opstĳgen?’,s namelĳk om Chris-
tust te doen afdalen; 7 of: ’Wie
zal in de afgrond neerdalen?’,u

namelĳk om Christus uit de do-
den te doen opkomen.”v 8 Maar
wat zegt ze? „Het woord is dicht
bĳ u, in uw eigen mond en in uw
eigen hart”,w dat wil zeggen het
„woord”x des geloofs, hetwelk wĳ
prediken.y 9 Want indien gĳ dat
’woord in uw eigen mond’, dat Je-
zus Heerz is, in het openbaar be-
kendmaakta en in uw hart geloof
oefent dat God hem uit de doden
heeft opgewekt,b zult gĳ gered

worden.a 10 Want met het hartb

oefent men geloof tot rechtvaar-
digheid, maar met de mond doet
men een openbare bekendmakingc

tot redding.

11 Want de Schrift zegt: „Nie-
mand die zĳn geloof op hem
grondt,d zal worden teleurge-
steld.”e 12 Want er is geen on-
derscheid tussen jood en Griek,f

want over allen is een en dezelf-
de Heer, die rĳkg is jegens allen
die hem aanroepen. 13 Want
„een ieder die de naam van Je-
hovah aanroept, zal gered wor-
den”.h 14 Hoe zullen zĳ echter
hem aanroepen in wie zĳ geen
geloof hebben gesteld?i Hoe zul-
len zĳ vervolgens geloof stellen
in hem van wie zĳ niet hebben
gehoord? Hoe zullen zĳ vervol-
gens horen zonder dat iemand
predikt?j 15 Hoe zullen zĳ ver-
volgens prediken indien zĳ niet
zĳn uitgezonden?k Zoals er staat
geschreven: „Hoe lieflĳk zĳn de
voeten van hen die goed nieuws
over goede dingen bekendma-
ken!”l

16 Toch hebben zĳ niet allen
het goede nieuws gehoorzaamd.m

Want Jes _aja zegt: „Jehovah, wie
heeft geloof gesteld in hetgeen hĳ
van ons heeft gehoord?”n 17 Zo
volgt dus het geloof op hetgeen
wordt gehoord.o En hetgeenwordt
gehoord, is op zĳn beurt door
middel van het woord omtrent
Christus.p 18 Niettemin vraag
ik: Hebben zĳ het soms niet ge-
hoord? Jazeker; in werkelĳkheid
’is hun geluid over de gehele aar-
de uitgegaan,q en hun uitspra-
ken tot de uiteinden der bewoon-
de aarde’.r 19 Niettemin vraag
ik: Heeft _Isra

¨
el het soms niet ge-

weten?s Eerst zegt M _ozes: „Ik
zal ulieden tot jaloezie prikkelen
door middel van dat wat geen na-
tie is; ik zal U tot hevige toorn
prikkelen door middel van een na-
tie zonder begrip.”t 20 Maar Je-
s _aja wordt zeer stoutmoedig en
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zegt: „Ik werd gevonden door hen
die mĳ niet zochten;a ik ben open-
baar geworden aan hen die niet
naar mĳ vroegen.”b 21 Maar
aangaande _Isra

¨
el zegt hĳ: „De ge-

hele dag heb ik mĳn handen uit-
gebreid naar een volk dat onge-
hoorzaamc is en tegenspreekt.”d

11 Ik vraag dan: God heeft
zĳn volk toch niet verwor-

pen?e Moge dat nooit geschieden!
Want ook ik ben een Isra

¨
eliet,f

van het zaad van _Abraham, uit
de stam B _enjamin.g 2 God heeft
zĳn volk, dat hĳ eerst heeft er-
kend, niet verworpen.h Weet GIJ

dan niet wat de Schrift zegt in ver-
band met El _ia, wanneer hĳ _Isra

¨
el

bĳ God aanklaagt?i 3 „Jehovah,
zĳ hebben uw profeten gedood,
zĳ hebbenuwaltarenuitgegraven,
en ik ben alleen overgebleven, en
zĳ zoeken mĳn ziel.”j 4 Maar
wat zegt de godsspraakk tot hem?
„Ik heb zevenduizend man voor
mĳ doen overblĳven, [mannen] die
de knie niet voor B _a

¨
al hebben ge-

bogen.”l 5 Zo is er daarom ook
in het tegenwoordige tĳdperk een
overblĳfselm verschenen overeen-
komstig een verkiezingn ten ge-
volge van onverdiende goedheid.
6 Indien het nu door onverdien-
de goedheido is, is het niet langer
ten gevolge van werken;p anders
blĳkt de onverdiende goedheid
geen onverdiende goedheid meer
te zĳn.q

7 Wat dan? Juist hetgeen _Is-
ra

¨
el ernstig zoekt, heeft het niet

verkregen,r maar de uitverkore-
nens hebben het verkregen. Van
de overigen waren de zinnen af-
gestompt,t 8 zoals er staat ge-
schreven: „God heeft hun een
geest van diepe slaap gegeven,u

ogen om niet te zien en oren om
niet te horen, tot op de dag van
vandaag.”v 9 Ook zegt D _avid:
„Laat hun tafel hun tot een strik
en tot een val en tot een struikel-
blok en tot een vergelding wor-
den;w 10 laat hun ogen verduis-
terd worden, zodat zĳ niet zien,
en krom hun rug voor altĳd.”x

11 Daarom vraag ik: Zĳn zĳ z
´
o

gestruikeld, dat zĳ volledig ten
val zĳn gekomen?a Dat geschie-
de nooit! Maar door hun misstapb

is er redding voor mensen der
nati

¨
en,c om hen tot jaloezie te

prikkelen.d 12 Indien nu hun
misstap rĳkdom voor de wereld
betekent, en hun vermindering
rĳkdomvoor mensen der nati

¨
en,e

hoeveel te meer zal het volledige
aantalf van hen dit dan wel bete-
kenen!

13 Nu spreek ik tot U die men-
sen der nati

¨
en zĳt. Aangezien ik

in werkelĳkheid een apostelg der
nati

¨
enh ben, verheerlĳki ik mĳn

bediening,j 14 of ik wellicht op
enigerlei wĳze [degenen die]mĳn
eigen vlees [zĳn], tot jaloezie
kan prikkelen en sommigen uit
henk kan redden.l 15 Want in-
dien hun verwerpingm verzoe-
ningn voor de wereld betekent,
wat zal hun aanneming dan an-
ders betekenen dan leven uit de
doden? 16 Indien voorts [het
deel dat wordt genomen als] eer-
stelingeno heilig is, dan is ook de
massa heilig; en indien de wortel
heilig is,p zĳn de takken het ook.

17 Indien echter sommige van
de takken werden weggebroken,
maar gĳ, ofschoon een wilde olĳf-
boom, daartussen werdt ge

¨
entq en

deel hebt gekregen aan de wor-
tel der vetheidr van de olĳfboom,s

18 juich dan niet in triomf over
de takken. Indien gĳ echter wel
in triomf over ze juicht,t [bedenk
dan, dat] niet gĳ dewortelu draagt,
maar de wortel u.v 19 Gĳ zult
dan zeggen: „Er werden takken
weggebrokenw opdat ik zou wor-
den ge

¨
ent.”x 20 Heel juist! Om

[hun] ongeloofy werden zĳ weg-
gebroken, maar gĳ staat door ge-
loof.z Heb niet langer hoge idee

¨
en,a

maar koester vrees.b 21 Want
indien God de natuurlĳke tak-
ken niet heeft gespaard, zal hĳ
ook u niet sparen.c 22 Zie daar-
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om Gods goedheida en gestreng-
heid.b Gestrengheid jegens hen die
zĳn gevallen,c maar Gods goed-
heid jegens u, mits gĳ in zĳn goed-
heid blĳft;d anders zult ook gĳ
worden weggekapt.e 23 Wat hen
betreft, indien zĳ niet in hun on-
geloof blĳven, zullen ook zĳ wor-
den ge

¨
ent;f want God kan hen op-

nieuw enten. 24 Want indien gĳ
uit de van nature wilde olĳfboom
werdt weggesneden en tegen de
natuur in op de gekweekte olĳf-
boom werdt ge

¨
ent,g hoeveel te

meer zullen dan dezen, die natuur-
lĳke [takken] zĳn, op hun eigen
olĳfboom worden ge

¨
ent!h

25 Want ik wil niet, broeders,
dat GIJ onwetend zĳt omtrent dit
heilige geheim,i opdat GIJ niet be-
leidvol zĳt in UW eigen ogen: dat
er over _Isra

¨
el gedeeltelĳk een af-

stomping der zinnenj is geko-
men totdat het volledige aantalk

mensen der nati
¨
en is binnenge-

komen,l 26 en op deze wĳze zal
heel _Isra

¨
elm gered worden. Zoals

er staat geschreven: „De bevrĳ-
der zal uit S _ion komenn en de
goddeloze praktĳken van J _akob
afwenden.o 27 En dit is het ver-
bondvanmĳn zĳdemet hen,p wan-
neer ik hun zonden wegneem.”q

28 Met betrekking tot het goede
nieuws zĳn zĳ weliswaar vĳan-
den ter wille van U,r maar met
betrekking tot [Gods] verkiezing
zĳn zĳ geliefden ter wille van
hunvoorvaders.s 29 Want de ga-
ven en de roeping Gods zĳn din-
genwaarvan hĳ geen spĳt zal heb-
ben.t 30 Want evenals GIJ eens
ongehoorzaamu aan God zĳt ge-
weest, maar U nu vanwege hun
ongehoorzaamheidv barmhartig-
heid is betoond,w 31 zo zĳn ook
dezen nu ongehoorzaam geweest,
wat barmhartigheid voor U tot ge-
volg heeft gehad,x opdat ook hun
nu barmhartigheid betoond zou
worden. 32 Want God heeft hen
allen te zamen in ongehoorzaam-
heid opgesloteny om aan hen allen
barmhartigheid te betonen.z

33 O de diepte van Gods rĳk-
doma enwĳsheidb en kennis!c Hoe

ondoorgrondelĳk [zĳn] zĳn oor-
delena en hoe onnaspeurlĳk zĳn
wegen! 34 Want „wie heeft de
zinvan Jehovah leren kennen,b of
wie is zĳn raadsman geworden”?c

35 Of: „Wie heeft hemeerst [iets]
gegeven, zodat het hem vergol-
den moet worden?”d 36 Want
uit hemen door hemenvoor hem
zĳn alle dingen.e Hem zĳ de heer-
lĳkheid in eeuwigheid.f Amen.

12 Dientengevolge verzoek ik
U dringend, broeders, op

grond van Gods mededogen, UW

lichaam aan te biedeng als een
slachtofferh dat levend,i heiligj en
God welgevalligk is, een heilige
dienstl met UW denkvermogen.m

2 En wordt niet langer naar dit
samenstel van dingen gevormd,n

maar wordt veranderd door UW

geest te hervormen,o opdat GIJ

U ervan kunt vergewissenp wat
de goede en welgevallige en vol-
maakte wilq van God is.

3 Want krachtens de onver-
diende goedheid die mĳ is ge-
geven, zeg ik tot een ieder on-
der U, niet meer van zichzelf te
denken dan nodig is,r maar met
een gezond verstand te denken,s

een ieder naar de matet van ge-
loofu die God hem heeft toebe-
deeld. 4 Want evenals wĳ in
´
e

´
en lichaam vele leden hebben,v

maar de leden niet alle dezelf-
de functie hebben, 5 zo zĳnwĳ,
hoewel velen,

´
e

´
en lichaamw in

eendracht met Christus, maar
leden die ieder afzonderlĳk el-
kaar toebehoren.x 6 Daar wĳ
nu gaven hebben die verschil-
leny overeenkomstig de onver-
diende goedheidz die ons is ge-
geven, hetzĳ profetie, [laten wĳ
profeteren] overeenkomstig het
geloof dat [ons] is toegemeten;
7 of een bediening, [laten wĳ ons
toeleggen] op die bediening;a of hĳ
die onderwĳst,b [laat hĳ zich toe-
leggen] op zĳn onderwĳs;c 8 of
hĳ die vermaant, [laat hĳ zich
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toeleggen] op zĳn vermanen;a hĳ
die uitdeelt, [doe het] met vrĳge-
vigheid;b hĳ die de leiding heeft,c

[doe het] in alle ernst; hĳ die
barmhartigheid betoont,d [doe
het] met blĳmoedigheid.

9 [UW] liefdee zĳ zonder hui-
chelarĳ.f Hebt een afschuw van
wat goddeloos is,g hangt het goe-
de aan.h 10 Hebt in broederlĳ-
ke liefdei tedere genegenheid
voor elkaar. Neemt de leiding in
het betonen van eerj aan elkaar.
11 Doet UW werk niet traag.k Zĳt
vurig van geest.l Dient Jehovah
als slaven.m 12 Verheugt U in de
hoop.n Volhardt onder verdruk-
king.o Houdt aan in het gebed.p

13 Deelt met de heiligen naar
gelang van hun behoeften.q Be-
wandelt de weg der gastvrĳheid.r

14 Blĳft zegenen die U vervol-
gen;s zegentt en vervloekt niet.u

15 Verheugt U met mensen die
zich verheugen;v weent met men-
sen die wenen. 16 Weest jegens
anderen net zo gezind als jegens
UZELF;w zint niet op hoge dingen,x

maar laat U door de nederige din-
gen meevoeren.y Wordt niet be-
leidvol in UWeigen ogen.z

17 Vergeldt niemand kwaad
met kwaad.a Verschaft voortref-
felĳke dingen voor het oog van
alle mensen. 18 Zĳt indien mo-
gelĳk, voor zover het van U af-
hangt, vredelievendb jegens alle
mensen. 19 Wreekt UZELF niet,c

geliefden, maar geeft plaats aan
de gramschap;d want er staat ge-
schreven: „Aan mĳ is de wraak;
ik wil vergelden, zegt Jehovah.”e

20 Maar „indien uw vĳand hon-
ger heeft, geef hem te eten; in-
dien hĳ dorst heeft, geef hem iets
te drinken;f want door dit te doen,
zult gĳ vurige kolen op zĳn hoofd
stapelen”.g 21 Laat u niet over-
winnen door het kwade, maar blĳf
het kwade overwinnen met het
goede.h

13 Iedere ziel zĳ onderworpeni

aan de superieure autori-
teiten,j want er is geen autoriteitk

dan door God;l de bestaande auto-

riteiten zĳn door God in hun rela-
tievea posities geplaatst.b 2 Wie
zich daarom tegen de autoriteit
verzet, heeft zich tegen de rege-
ling van God gesteld; zĳ die zich
ertegen hebben gesteld, zullen
een oordeel over zich brengen.c

3 Want zĳ die regeren, zĳn niet
voor de goede, maar voor de slech-
te daad een voorwerp van vrees.d

Wilt gĳ dan geen vrees hebben
voor de autoriteit? Blĳf het goe-
de doen,e en gĳ zult lof van haar
hebben; 4 want ze is Gods die-
nares voor u, tot uwwelzĳn.f Maar
indien gĳ het slechte doet,g vrees
dan; want niet voor niets draagt
ze het zwaard; want ze is Gods die-
nares, eenwreeksterh voor het tot
uitdrukking brengen van gram-
schap jegens degene die het slech-
te beoefent.

5 Daarom bestaat er een dwin-
gende reden voor dat GIJ in onder-
worpenheid zĳt, niet alleen van-
wege die gramschap, maar ook
vanwege [UW] geweten.i 6 Want
daarom betaalt GIJ ook belastin-
gen; want zĳ zĳn Gods openbare
dienaren,j die juist dit doel voort-
durend dienen. 7 Geeft aan al-
len wat hun toekomt: aan hem die
[vraagt om] de belasting, de belas-
ting;k aan hem die [vraagt om] de
schatting, de schatting; aan hem
die [vraagt om] vrees, die vrees;l

aan hem die [vraagt om] eer, die
eer.m

8 Zĳt niemand iets schuldign

dan elkaar lief te hebben;o want
hĳ die zĳn medemens liefheeft,
heeft [de] wet vervuld.p 9 Want
het [wetsreglement]: „Gĳ moogt
geen overspel plegen,q Gĳ moogt
nietmoorden,r Gĳmoogt niet ste-
len,s Gĳ moogt niet begeren”,t en
welk ander geboder ook is, wordt
samengevat in dit woord, name-
lĳk: „Gĳ moet uw naaste liefheb-
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ben als uzelf.”a 10 De liefdeb be-
rokkent de naaste geen kwaad;c

daarom is de liefde de vervulling
van de wet.d

11 [Doet] dit ook omdat GIJ de
gelegen tĳd weet, dat het uur
reeds is aangebroken waarop GIJ

uit de slaap dient te ontwaken,e

want thans is onze redding dich-
terbĳ dan toen wĳ gelovigen wer-
den.f 12 De nacht is ver gevor-
derd; de dagg is nabĳ gekomen.
Laten wĳ daarom de werken die
tot de duisternis behoren, afleg-
genh en dewapeneni van het licht
aandoen. 13 Laten wĳ betame-
lĳkwandelen,j zoals overdag, niet
in brasserĳen en drinkgelagen,k

niet in ongeoorloofde gemeen-
schap en losbandig gedrag,l niet
in twistm en jaloezie. 14 Maar
doet de Heer Jezus Christus aann

en maakt niet van tevoren plan-
nen voor de begeerten van het
vlees.o

14 Aanvaardt degene die zwak-
hedenp heeft in [zĳn] ge-

loof, maar niet om beslissingen
te nemen betreffende innerlĳkeq

twĳfelvragen. 2 De een bezit
het geloof dat hĳ alles mag eten,r

maar degene die zwak is, eet
plantaardig voedsel. 3 Laat de-
gene die eet, niet neerzien op de-
gene die niet eet,s en laat degene
die niet eet, geen oordeel vellen
over degene die eet, want God
heeft hem aanvaard. 4 Wie zĳt
gĳ, dat gĳ de huisknecht van een
ander oordeelt?t Hĳ staat of valt
voor zĳn eigen meester.u Hĳ zal
trouwens staande worden gehou-
den, want Jehovah kan hem staan-
de houden.v

5 De een oordeelt dat de ene
dag belangrĳker is dan de ande-
re;w een ander oordeelt dat de ene
dag gelĳk is aan alle andere;x een
ieder zĳ volledig overtuigd in zĳn
eigen geest. 6 Wie de dag onder-
houdt, onderhoudt die voor Jeho-
vah. En wie eet, eet voor Jeho-
vah,y want hĳ brengt dank aan
God;z en wie niet eet, eet niet
voor Jehovah,a en toch brengt hĳ
dank aan God.b 7 Niemand van

ons leeft in feite alleen met be-
trekking tot zichzelf,a en niemand
sterft alleen met betrekking tot
zichzelf; 8 want indien wĳ le-
ven, dan leven wĳ voor Jehovah,b

en ook indien wĳ sterven, dan
stervenwĳ voor Jehovah.c Derhal-
ve behoren wĳ of wĳ nu leven of
sterven, Jehovah toe.d 9 Want
hiertoe is Christus gestorven en
weer tot leven gekomen,e opdat
hĳ Heer over zowel de dodenf als
de levenden zou zĳn.g

10 Maar waarom oordeelt gĳ
uw broeder?h Of waarom ziet gĳ
ook neer op uw broeder? Want
wĳ zullen allen voor de rechter-
stoeli van God staan; 11 want
er staat geschreven: „’Zo waar ik
leef,’ zegt Jehovah,j ’voor mĳ zal
elke knie zich buigen en iedere
tong zal Godopenlĳkerkennen.’ ”k

12 Zo zal dan een ieder van ons
voor zichzelf rekenschap afleggen
aan God.l

13 Latenwĳ elkaar daarom niet
langer oordelen,m maar neemt lie-
ver deze beslissing,n een broedero

geen struikelblokp in de weg te
leggen noch iets waarover hĳ kan
vallen. 14 Ik weet en ben ervan
overtuigd in de Heer Jezus, dat
niets op zichzelf verontreinigd is;q

alleenvoor iemand die iets als ver-
ontreinigd beschouwt, voor hem
is het verontreinigd.r 15 Want
indien uw broeder vanwege voed-
sel tot droefheid wordt gestemd,
wandelt gĳ niet langer overeen-
komstig liefde.s Richt niet door uw
voedsel degene te gronde voor wie
Christus is gestorven.t 16 Laat
daarom over het goede dat gĳlie-
den doet, niet ten nadele van U

worden gesproken. 17 Want het
koninkrĳk Godsu betekent niet
eten en drinken,v maar [het be-
tekent] rechtvaardigheidw en vre-
dex en vreugdey met heilige geest.
18 Want hĳ die in dit opzicht
Christus als slaaf dient, is God
welgevallig en draagt de goed-
keuring van de mensen weg.z

q Mt 15:11; Han 10:15; 1Ti 4:4; r Tit 1:15; s Ef

5:2; t 1Kor 8:11; u Mt 6:33; Lu 17:20; v 1Kor 8:8;

w 2Pe 3:13; x Jo 14:27; y Mt 25:21; z 2Kor 8:21.
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19 Laten wĳ dus de dingen na-
streven die de vrede bevorde-
rena en de dingen die tot opbouw
van elkaar dienen.b 20 Houd er-
mee op het werk van God louter
ter wille van voedsel af te bre-
ken.c Alle dingen zĳn weliswaar
rein, maar het is schadelĳk voor
de mens die met een aanleiding
tot struikelen eet.d 21 Het is
goed geen vlees te eten noch
wĳn te drinken noch iets te doen
waarover uw broeder struikelt.e

22 Heb het geloof dat gĳ bezit,
overeenkomstig uzelf voor het
aangezicht van God.f Gelukkig is
hĳ die zichzelf geen oordeel op de
hals haalt door wat hĳ goedkeurt.
23 Indien hĳ echter twĳfels heeft,
is hĳ reeds veroordeeld indien hĳ
eet,g omdat [hĳ] niet uit geloof
[eet]. Ja, alles wat niet uit geloof
is, is zonde.h

15 Wĳ evenwel die sterk zĳn,
behoren de zwakheden te

dragen van hen die niet sterk
zĳni en niet onszelf te behagen.j

2 Laat een ieder van ons [zĳn]
naaste behagen in datgene wat
[zĳn] opbouw ten goede komt.k

3 Want ook de Christus heeft
zichzelf niet behaagd,l maar zoals
er staat geschreven: „De smaad-
heden van hen die u smaadden,
zĳn op mĳ gevallen.”m 4 Want
alle dingen die eertĳds werden ge-
schreven, werden tot ons onder-
richtn geschreven,o opdat wĳ door
middel van onze volhardingp en
door middel van de vertroostingq

uit de Schriften hoop zouden heb-
ben.r 5 Moge nu de God die vol-
harding en vertroosting schenkt,
geven dat GIJ onder elkaar dezelf-
de geestesgesteldheids hebt die
Christus Jezus bezat, 6 opdat
GIJ eensgezindt met

´
e

´
en mond de

God enVader van onze Heer Jezus
Christus moogt verheerlĳken.

7 Aanvaardt elkaar daarom,u

zoals ook de Christus ons heeft
aanvaard,v tot heerlĳkheid van
God. 8 Want ik zeg dat Chris-
tus in werkelĳkheid ten behoe-
ve van Gods waarachtigheidw een
dienaarx van de besnedeneny is ge-

worden, ten einde de beloftena die
Hĳ aan hun voorvaders had ge-
daan, waar temaken, 9 en opdat
de nati

¨
enb Godvanwege zĳn barm-

hartigheidc zouden verheerlĳken.
Zoals er staat geschreven: „Daar-
om zal ik u openlĳk erkennen on-
der de nati

¨
en en voor uw naam

zal ik melodie
¨
en spelen.”d 10 En

wederom zegt hĳ: „Weest vrolĳk,
GIJ nati

¨
en, met zĳn volk.”e 11 En

wederom: „Looft Jehovah, al GIJ

nati
¨
en, en laten alle volken hem lo-

ven.”f 12 En wederom zegt Jes _a-
ja: „Er zal zĳn de wortel van _Isa

¨
ı,g

en er zal iemand opstaan om over
de nati

¨
en te heersen;h op hem zul-

len de nati
¨
en hun hoop vestigen.”i

13 Moge de God die hoop geeft, U

vervullen met alle vreugde en vre-
de doordat GIJ gelooft, opdat GIJ

overvloedig moogt zĳn in hoop
met kracht van heilige geest.j

14 Nu ben ook ik voor mĳ er
met betrekking tot U, mĳn broe-
ders, van overtuigd dat GIJ ook
zelf vol goedheid zĳt, daar GIJ

vervuld zĳt met alle kennis,k en
dat GIJ ook in staat zĳt elkaar
ernstig te vermanen.l 15 Aan-
gaande sommige punten schrĳf
ik U echter wat vrĳmoediger, als
het ware om ze U weer in her-
innering te brengen,m krachtens
de onverdiende goedheid die mĳ
door God gegeven isn 16 om een
openbare dienaar van Christus
Jezus te zĳn voor de nati

¨
eno en

deel te nemen aan het heilige
werk van het goede nieuwsp van
God, opdat de offergave,q name-
lĳk deze nati

¨
en, aanvaardbaarr

zou blĳken te zĳn, geheiligd met
heilige geest.s

17 Daaromheb ik reden tot jui-
chen in Christus Jezust wanneer
het aankomt op dingen die God
betreffen.u 18 Want ik zal het
niet wagen over iets anders te
spreken dan over de dingen die
Christus door bemiddeling van
mĳ tot stand heeft gebrachtv om
de nati

¨
en tot gehoorzaamheidw

s 2Kor 3:3; t Fil 3:3; u Heb 2:17; Heb 5:1; v Mt

28:20; 2Kor 3:5; w Ro 16:26.
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te brengen, door [mĳn] woorda

en daad, 19 met de kracht van
tekenen en wonderen,b met de
kracht van heilige geest, zodat
ik van Jer _uzalem uit en in een
kringc helemaal tot aan Ill _yri

¨
e

toe het goede nieuws omtrent de
Christus grondig gepredikt heb.d

20 Ja, op deze wĳze heb ik het
mĳ ten doel gesteld het goede
nieuws nergens bekend te ma-
ken waar de naam van Christus
reeds genoemdwas, opdat ik niet
op het fundament van een ander
zou bouwen,e 21 maar, zoals er
staat geschreven: „Degenen aan
wie geen aankondiging betreffen-
de hem is gedaan, zullen zien, en
zĳ die niet hebben gehoord, zul-
len begrĳpen.”f

22 Daaromwerd ikook vele ma-
len verhinderd naar U toe te ko-
men.g 23 Maar nu ik in deze
streken geen [onaangeroerd] ge-
bied meer heb, en aangezien ik
reeds enige jaren het verlangen
koester naar U toe te komenh

24 wanneer ik op weg ben naar
Spanje,i hoop ik U bovenal op de
reis daarheen te zien en een eind-
weegs door U vergezeld te wor-
den,j nadat ik eerst enigermate
door UW gezelschap voldaan ben.
25 Maar nu sta ik op het punt
naar Jer _uzalem te reizen om de
heiligen te dienen.k 26 Want de-
genen die in Maced _oni

¨
e en Ach _a-

jel zĳn, hebben graag van hun
goederen gedeeld door een bĳdra-
ge te gevenm aan de armen onder
de heiligen in Jer _uzalem. 27 Ja,
hoewel zĳ het graag hebben ge-
daan, stonden zĳ toch bĳ hen in
de schuld; want indien de nati

¨
en

deel hebben gekregen aan hun
geestelĳke goederen,n zĳn zĳ ook
verschuldigd hen in het openbaar
te dienen met goederen voor het
vleselĳke lichaam.o 28 Nadat ik
daarom dit heb volbracht en deze
vruchtp veilig aan hen heb afge-
dragen, zal ik via U naar Spanje
reizen.q 29 Bovendien weet ik
dat wanneer ik bĳ U kom, ik met
een volle mate van zegen van
Christus zal komen.r

30 Nu vermaan ik U, broeders,
door onze Heer Jezus Christus
en door de liefde van de geest,a

U met mĳ in te spannen in gebe-
den tot God voor mĳ,b 31 opdat
ik bevrĳd mag wordenc van de
ongelovigen in Jud _ea en dat mĳn
bediening welke voor Jer _uzalemd

is, aanvaardbaar voor de heiligene

mag blĳken te zĳn, 32 zodat ik,
wanneer ik door Gods wil met
vreugde bĳ U kom, te zamen met U

verkwiktf zal worden. 33 Moge
deGod die vrede geeft, met Uallen
zĳn.g Amen.

16 Ik beveel U onze zuster
F _ebe aan, die een diena-

resh is van de gemeente die in
K _enchreai is, 2 opdat GIJ haar
ontvangtj in [de] Heer op eenwĳze
die de heiligen waardig is en haar
bĳstaat in elke aangelegenheid
waarin zĳ U nodig mocht heb-
ben,k want ook zĳzelf heeft bewe-
zen een verdedigster van velen,
ja, van mĳzelf te zĳn.

3 Brengt mĳn groeten over aan
Pr _iska en Aq _u _ila,l mĳn medewer-
kersm in Christus Jezus, 4 die
voor mĳn ziel hun eigen hals heb-
ben gewaagd,n jegens wie niet al-
leen ik dankbaar ben,o maar ook
alle gemeenten der nati

¨
en; 5 en

[groet] de gemeente die in hun
huis is.p Groet mĳn geliefde Ep _e-
netus, die een eerstelingq van
_Asia is voor Christus. 6 Groet
Mar _ia, die veel voor U heeft gear-
beid. 7 Groet Andr _onikus en
J _unias, mĳn bloedverwantenr en
mĳn medegevangenen,s die man-
nen van aanzien zĳn onder de
apostelen en die langer in een-
drachtt met Christus zĳn dan ik.

8 Brengt mĳn groeten overu aan
Ampli _atus, mĳn geliefde in [de]
Heer. 9 Groet Urb _anus, onze me-
dewerker in Christus, en mĳn ge-
liefde St _achys. 10 Groetv Ap _el-
les, de goedgekeurde in Christus.
Groet hen die van het huisgezin
van Aristob _ulus zĳn. 11 Groet
Her _odion, mĳn bloedverwant.w

Groet degenen van het huisgezin
van Narc _issus die in [de] Heerx
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cccdccc

zĳn. 12 Groet Tryf _ena en Tryf _o-
sa, [vrouwen] die hard werken in
[de] Heer. Groet P _ersis, onze ge-
liefde, want zĳ heeft veel gearbeid
in [de] Heer. 13 Groet R _ufus, de
uitverkorene in [de] Heer, en zĳn
moeder en de mĳne. 14 Groet
As _ynkritus, Fl _egon, H _ermes, P _a-
trobas, H _ermas en de broeders die
bĳ hen zĳn. 15 Groet Fil _ologus
en J _ulia, N _ereus en zĳn zuster, en
Ol _ympas, en alle heiligen die bĳ
hen zĳn.a 16 Groet elkaar met
een heilige kus.b Alle gemeenten
van de Christus groeten U.

17 Nu vermaan ik U, broeders,
hen in het oog te houden die, in
strĳd met de leerc welke GIJ hebt
geleerd, verdeeldheid veroorza-
kend en aanleiding tot struikelen
geven, en mĳdt hen.e 18 Want
dat soort van mensen zĳn geen
slaven van onze Heer Christus,
maar van hun eigen buik;f en
door vleiend gepraatg en com-
plimenteuze woordenh verleiden
zĳ de harten van de argelozen.
19 Want UW gehoorzaamheid is
aan allen bekend geworden.i Daar-
om verheug ik mĳ over U. Maar
ik wil dat GIJ wĳsj zĳt ten opzich-
te van het goede, doch onschul-
digk ten opzichte van het kwade.l

20 Wat de God die vrede geeftm

betreft, hĳ zal S _atan binnenkort
onder UW voeten verbrĳzelen.a

Moge de onverdiende goedheid
van onze Heer Jezus met U zĳn.b

21 Tim _othe
¨
us, mĳn medewer-

ker, laat U groeten, en eveneens
L _ucius en J _ason en Sos _ipater,
mĳn bloedverwanten.c

22 Ik, T _ertius, die deze brief
heb geschreven, groet U in [de]
Heer.

23 G _ajus,d mĳn gastheer en die
van de gehele gemeente, laat U

groeten. Er _astus, de stadsbeheer-
der,e laat U groeten, en eveneens
Qu _artus, zĳn broeder. 24 ——

25 Hem nuf die U standvastig
kan maken in overeenstemming
met het goede nieuws dat ik be-
kendmaak en de prediking van
Jezus Christus, overeenkomstig
de openbaring van het heilige ge-
heim,g dat tĳden lang verzwe-
gen bleef 26 maar nu openbaar
gemaakt ish en in overeenstem-
ming met het bevel van de eeu-
wige God door middel van de pro-
fetische geschriften onder alle
nati

¨
en is bekendgemaakt tot be-

vordering van gehoorzaamheid
door geloof;i 27 aan de alleen
wĳze Godj zĳ de heerlĳkheid,k

door bemiddeling van Jezus Chris-
tus,l tot in eeuwigheid. Amen.
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1 P _a _ulus, door Gods wil geroe-
pen tot apostela van Jezus

Christus,b en S _osthenes,c onze
broeder, 2 aan de gemeente van
God die in Kor _inthed is, aan U die
geheiligd zĳte in eendracht met
Christus Jezus, geroepen om heili-
gen te zĳn,f samen met allen die
overal de naamg van onze Heer Je-
zus Christus, hun Heer en de onze,
aanroepen:h

3 Mogen onverdiende goedheidi

en vredej U ten deel vallen van

God, onze Vader, en [de] Heer Je-
zus Christus.a

4 Ik dank GodaltĳdvoorUmet
het oog op de onverdiende goed-
heidb van God die U in Christus
Jezus is gegeven:c 5 dat GIJ in
alles in hem zĳt verrĳkt,d in de
volledige bekwaamheid om te
spreken en in de volle kennis,e

6 zoals ook het getuigenis om-
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trent de Christusa vastheid onder
U heeft gekregen, 7 zodat GIJ in
geen enkele gaveb ook maar iets te
kort komt, terwĳl GIJ verlangend
wacht op de openbaringc van onze
Heer Jezus Christus. 8 Hĳ zal U

ook standvastig doen zĳnd tot het
einde toe, opdat GIJ op de dage

van onze Heer Jezus Christusf aan
geen enkele beschuldiging bloot-
staat.g 9 God is getrouw,h door
wie GIJ werdt geroepen tot een
deelhebbeni met zĳn Zoon Jezus
Christus, onze Heer.

10 Nu vermaanj ik U, broeders,
door de naamk van onze Heer Je-
zus Christus, dat GIJ allen in over-
eenstemmingl met elkaar spreekt
en dat er geen verdeeldheidm on-
der U is, maar dat GIJ nauw ver-
enigd zĳt in dezelfde geest en in
dezelfde gedachtegang.n 11 Er
is mĳ namelĳk door de [huis-
genoten] van Chl _o

¨
e omtrent U

onthuld,o mĳn broeders, dat er
onenigheden onder U bestaan.
12 Ik bedoel dit, dat een ieder
vanU zegt: „Ik behoor bĳ P _a _ulus”,
„Maar ik bĳ Ap _ollos”,p „Maar ik
bĳ C _efas”, „Maar ik bĳ Christus.”
13 De Christus bestaat verdeeld.q

P _a _ulus werd toch niet voor U aan
een paal gehangen? Of werdt GIJ

in de naam van P _a _ulus gedoopt?r

14 Ik ben dankbaar dat ik nie-
mand van U heb gedoopt behalve
Cr _ispuss en G _ajus,t 15 zodat nie-
mand kan zeggen dat GIJ in mĳn
naam werdt gedoopt. 16 Ja, ik
heb ook het huisgezin van St _efa-
nasu gedoopt. Overigens weet ik
niet of ik nog iemand anders
heb gedoopt. 17 Want Christus
heeft mĳ niet uitgezondenv om te
dopen, maar om het goede nieuws
bekend te maken, niet met wĳs-
heid van woorden,w opdat de mar-
telpaal van de Christus niet nutte-
loos gemaakt zou worden.

18 Want het woord omtrent de
martelpaal is dwaasheidx voor
hen die vergaan,y maar voor ons
die worden gered,z is het Gods
kracht.a 19 Want er staat ge-
schreven: „Ik zal de wĳsheid van
de wĳzen doen vergaanb en de in-

telligentie van de intellectuelena

negeren.”b 20 Waar is de wĳze?
Waar de schriftgeleerde?c Waar
de debatvoerderd van dit samen-
stel van dingen?e Heeft God de
wĳsheid van de wereld niet dwaas
gemaakt?f 21 Want daar in de
wĳsheid Gods de wereld door mid-
del van haar wĳsheidg God niet
heeft leren kennen,h heeft het
God goedgedacht door middel van
de dwaasheidi van wat wordt ge-
predikt, degenen te redden die ge-
loven.

22 Want de joden vragen om
tekenenj en de Grieken zoeken
wĳsheid,k 23 maar wĳ prediken
een aan de paal gehangen Chris-
tus,l voor de joden een oorzaak
tot struikelen,m maar voor de na-
ti

¨
en dwaasheid;n 24 voor hen

echter die de geroepenen zĳn, zo-
wel joden als Grieken, Christus,
de krachto Gods en de wĳsheidp

Gods. 25 Want iets dwaas van
God is wĳzer dan de mensen, en
iets zwaks van God is sterker dan
de mensen.q

26 Want GIJ ziet UW roeping,
broeders, dat niet veel wĳzenr

naar het vlees werden geroepen,s

niet veel machtigen,t niet velen
van edele geboorte; 27 maar
God heeft het dwaze der wereld
uitgekozenu om de wĳzen te be-
schamen; en God heeft het zwak-
ke der wereld uitgekozen om het
sterke te beschamen;v 28 en
God heeft het onedele der wereld
uitgekozen en dat waarop wordt
neergezien, de dingen die niet
zĳn,w om de dingen die zĳn, teniet
te doen,x 29 opdat geen vlees
zou roemeny voor het aangezicht
van God. 30 GIJ hebt het ech-
ter aan hem te danken dat GIJ in
eendracht met Christus Jezus zĳt,
die van Godswege wĳsheidz is ge-
worden voor ons, ook rechtvaar-
digheida en heiligingb en verlos-
sing door losprĳs;c 31 opdat het
moge zĳn zoals er staat geschre-
ven: „Wie roemt, roeme in Jeho-
vah.”d
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2 En daarom, broeders, ben ik,
toen ik tot U kwam, niet met

een overdaad van woordena of van
wĳsheid gekomen om het heilige
geheimb van God aan U bekend
te maken. 2 Want ik had beslo-
ten niets anders onderU teweten
dan Jezus Christus,c en wel de
aan een paal gehangene. 3 En
ik kwam tot U in zwakheid en in
vrees en met veel beving;d 4 en
mĳn spreken en wat ik predikte,
was niet met overredende woor-
den van wĳsheid, maar met een
tentoonspreiding van geest en
kracht,e 5 opdat UWgeloof niet
zou zĳn in wĳsheid van mensen,f

maar in Gods kracht.g

6 Nu spreken wĳ wĳsheid on-
der hen die rĳph zĳn, maar niet
de wĳsheidi van dit samenstel
van dingen, noch die van de re-
geerders van dit samenstel van
dingen,j die teniet zullen gaan.k

7 Maar wĳ spreken Gods wĳs-
heid in een heilig geheim,l de ver-
borgen wĳsheid, die God v

´
o

´
or de

samenstelselsm van dingen heeft
voorbestemd tot onze heerlĳk-
heid. 8 Deze [wĳsheid] is geen
van de regeerdersn van dit sa-
menstel van dingen te weten ge-
komen,o want indien zĳ [haar]
hadden gekend, zouden zĳ de glo-
rierĳke Heer niet aan een paal
hebben gehangen.p 9 Maar zoals
er staat geschreven: „Geen oog
heeft gezien en geen oor heeft
gehoord, noch is het in het hart
van een mens opgekomen, al wat
God heeft bereid voor degenen die
hem liefhebben.”q 10 Want aan
ons heeft God het geopenbaardr

door middel van zĳn geest,s want
de geestt onderzoekt alle dingen,
zelfs de diepeu dingen Gods.

11 Want wie onder de mensen
weet de dingen van een mens be-
halve de geestv van de mens, die in
hem is? Zo is ook niemand de din-
gen Gods te weten gekomen be-
halve de geestw van God. 12 Nu
hebben wĳ niet de geestx van de
wereld ontvangen, maar de geesty

die van God komt, opdat wĳ de
dingen zouden weten die ons door

God goedgunstig zĳn gegeven.a

13 Deze dingen spreken wĳ ook,
niet met woorden die door men-
selĳke wĳsheidb worden geleerd,
maar met [woorden] die door [de]
geest worden geleerd,c daar wĳ
geestelĳke [zaken] met geestelĳke
[woorden] combineren.d

14 Maar een fysiek mens aan-
vaardt niet de dingen die van de
geest Gods zĳn, want ze zĳn hem
dwaasheid; en hĳ kan [ze] niet te
weten komene omdat ze geeste-
lĳk worden onderzocht. 15 De
geestelĳkef mens echter onder-
zoekt wel alle dingen, maar zelf
wordt hĳ door geen mens onder-
zocht.g 16 Want „wie heeft de
zin van Jehovah leren kennen,h

dat hĳ hem zou kunnen onder-
richten”?i Wĳ hebben echter wel
de zinj van Christus.

3 En daarom, broeders, kon ik
niet tot U spreken als tot gees-

telĳke mensen,k maar als tot vle-
selĳke mensen, als tot kleine kin-
derenl in Christus. 2 Ik heb U

met melk gevoed, niet met iets om
te eten,m want GIJ waart nog niet
sterk genoeg. Ja, ook nu zĳt GIJ

nog niet sterk genoeg,n 3 want
GIJ zĳt nog vleselĳk.o Want aan-
gezien er jaloezie en twist onder
U is,p zĳt GIJ dan niet vleselĳk
en wandelt GIJ niet als mensen?q

4 Want wanneer de een zegt: „Ik
behoor bĳ P _a _ulus”, maar een an-
der zegt: „Ik bĳ Ap _ollos”,r zĳt GIJ

dan niet louter mensen?

5 Wat dan is Ap _ollos?s Ja, wat
is P _a _ulus? Dienarent door bemid-
deling van wie GIJ gelovigen zĳt
geworden, zoals de Heer aan een
ieder heeft geschonken. 6 Ik
heb geplant,u Ap _ollos heeft be-
goten,v maar God bleef de was-
dom geven,w 7 zodat noch hĳ
die plant iets is,x noch hĳ die be-
giet, maar God, die de wasdom
geeft.y 8 Hĳ nu die plant en hĳ
die begiet zĳn

´
e

´
en,z maar ieder
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zal zĳn eigen beloning ontvangen
naar zĳn eigen arbeid.a 9 Want
wĳ zĳn Gods medewerkers.b Gĳ-
lieden zĳt Gods akker, die wordt
bebouwd,c Gods gebouw.d

10 Overeenkomstig de onver-
diende goedheide van God die mĳ
gegeven werd, heb ik als een wĳs
bestuurder vanwerken een funda-
ment gelegd,f maar iemand anders
bouwt erop. Laat een ieder er ech-
ter op blĳven toezien hoe hĳ daar-
op bouwt.g 11 Want geen mens
kan een ander fundamenth leggen
dan wat gelegd is, namelĳk Je-
zus Christus.i 12 Bouwt iemand
nu op het fundament goud, zil-
ver, kostbare stenen, houtsoor-
ten, hooi, stoppels, 13 ieders
werk zal openbaar worden, want
de dag zal het aan het licht bren-
gen, omdat het geopenbaard zal
worden door middel van vuur;j

en het vuur zelf zal uitwĳzen
hoe ieders werk is. 14 Indien
iemands werk dat hĳ erop ge-
bouwd heeft blĳft,k zal hĳ een
beloningl ontvangen; 15 indien
iemands werk verbrandt, zal hĳ
verlies lĳden, maar hĳzelf zal ge-
redworden;m doch indien dit zo is,
[zal het zĳn] als door vuur heen.n

16 Weet GIJ niet dat gĳlieden
Gods tempel zĳto en dat de geest
van God in U woont?p 17 Indien
iemand de tempel van God ver-
nietigt, zal God hem vernietigen;q

want de tempel van God is heilig,r

welke [tempels] gĳlieden zĳt.t

18 Laat niemand zichzelf mis-
leiden: Indien iemand onder U

meent wĳs te zĳnu in dit samen-
stel van dingen, hĳ worde een
dwaas, opdat hĳ wĳs moge wor-
den.v 19 Want de wĳsheid van
deze wereld is dwaasheid bĳ
God;w want er staat geschreven:
„Hĳ vangt de wĳzen in hun eigen
listigheid.”x 20 En nogmaals:
„Jehovah weet dat de overleg-
gingen van de wĳzen waardeloos
zĳn.”y 21 Laat daarom niemand
zich op mensen beroemen; want
alle dingen behoren U toe,z 22 of
het nu P _a _ulus is of Ap _ollosa of C _e-
fas of de wereld of leven of dood

of tegenwoordige of toekomende
dingen,a alle dingen behorenU toe;
23 GIJ op UW beurt behoort Chris-
tus toe;b Christus op zĳn beurt be-
hoort God toe.c

4 Men beschouwe ons dan al-
dus: als ondergeschiktend van

Christus en beheerderse van heili-
ge geheimenf Gods. 2 Wat in dit
geval bovendien van beheerdersg

wordt verwacht is, dat elkeen ge-
trouw wordt bevonden.h 3 Nu is
het voor mĳ een zeer onbedui-
dende zaak of ik door U of door
een menselĳke instantie word on-
derzocht.i Ja, ik onderzoek mĳzelf
niet eens. 4 Want ik ben mĳ er
niet van bewustj dat er iets te-
gen mĳ is. Toch is daardoor nog
niet bewezen dat ik rechtvaardig
ben, maar hĳ die mĳ onderzoekt,
is Jehovah.k 5 Oordeelt daarom
nietsl v

´
o

´
or de bestemde tĳd, tot-

dat de Heer komt,m die zowel de
verborgen dingen der duisternis
aan het licht zal brengenn als de
raadslagen der harten openbaar
zal maken,o en dan zal een ieder
zĳn lof van God ontvangen.p

6 Deze dingen nu, broeders, heb
ik in overdrachtelĳke zin om UW

bestwil op mĳzelf en Ap _ollosq toe-
gepast, opdat GIJ in ons geval de
[regel] moogt leren: „Gaat niet
buiten de dingen die geschreven
staan”,r opdat niemand van U op-
geblazens wordt ten gunste van de
een en tegen de ander.t 7 Want
wie doet u van een ander ver-
schillen?u Ja, wat hebt gĳ dat gĳ
niet hebt ontvangen?v Indien gĳ
[het] nu inderdaad hebt ontvan-
gen,w waarom roemtx gĳ dan alsof
gĳ [het] niet hadt ontvangen?

8 Gĳlieden zĳt toch reeds ver-
zadigd? GIJ zĳt toch reeds rĳk?y

GIJ zĳt toch als koningen gaan
regerenz zonder ons? En ik wen-
ste inderdaad dat GIJ als koningen
waart gaan regeren, opdat ook wĳ
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met U als koningen mochten re-
geren.a 9 Want het schĳnt mĳ
toe dat God ons, de apostelen, als
laatsten heeft tentoongesteldb als
mensen die voor de dood zĳn be-
stemd,c want wĳ zĳn een theater-
schouwspeld geworden voor de
wereld en voor engelene en voor
mensen.f 10 Wĳ zĳn dwazeng

ter wille van Christus, maar GIJ

zĳt beleidvolh in Christus;wĳ zĳn
zwak,i maar GIJ zĳt sterk;j GIJ

staat goed aangeschreven,k maar
wĳ zĳn in oneer.l 11 Tot op dit
huidige uur blĳft het zo dat wĳ
hongerm en ook dorst lĳdenn en
schaars gekleed gaano en toege-
takeld wordenp en dakloos zĳnq

12 en zwoegen,r werkend met
onze eigen handen.s Worden wĳ
beschimpt, wĳ zegenen;t worden
wĳ vervolgd, wĳ houden stand;u

13 wordenwĳ gelasterd,wĳ sme-
ken;v wĳ zĳn geworden als het
uitschot der wereld, het uitvaag-
sel van alle dingen, tot nu toe.w

14 Ik schrĳf deze dingen niet
om U beschaamd te maken, maar
om U als mĳn geliefde kinderen
ernstig te vermanen.x 15 Want
ook al hebt GIJ tienduizend leer-
meestersy in Christus, stellig
[hebt GIJ] niet vele vaders;z want
in Christus Jezus ben ik UW va-
der geworden door middel van het
goede nieuws.a 16 Ik verzoek U

daarom dringend: wordt navol-
gers van mĳ.b 17 Daarom zend
ik Tim _othe

¨
us naar U toe,c daar

hĳ mĳn geliefd en trouw kind isd

in [de] Heer, en hĳ zal U mĳn
methoden in verband met Chris-
tus Jezus in herinnering bren-
gen,e zoals ik overal in elke ge-
meente onderwĳs.

18 Sommigen zĳn opgeblazenf

als zou ik in werkelĳkheid niet
naar U toe komen. 19 Ik zal ech-
ter binnenkort naar U toe komen,
zo Jehovah wil,g en dan zal ik niet
de woorden van die opgeblaze-
nen te weten komen, maar [hun]
kracht. 20 Want het koninkrĳk
Gods [is] niet [gelegen] in woor-
den, maar in kracht.h 21 Wat
wilt GIJ? Zal ik met een roede tot U

komena of met liefde en een geest
van zachtaardigheid?b

5 Er wordt zowaar hoererĳc on-
derU bericht, en zulkeen hoe-

rerĳ als zelfs onder de nati
¨
en niet

voorkomt, dat een zekere [man]
de vrouw heeft van [zĳn] vader.d

2 En zĳt GIJ opgeblazene en hebt
GIJ niet veeleer getreurd,f opdat
de man die deze daad heeft be-
dreven, uit UW midden werdweg-
genomen?g 3 Ik voor mĳ, hoe-
wel lichamelĳk afwezig, maar in
de geest tegenwoordig, heb stel-
lig reeds, als was ik tegenwoor-
dig, het oordeel geveldh over de
man die op zulk een wĳze heeft
gehandeld, 4 dat in de naamvan
onze Heer Jezus, wanneer GIJ te
zamen vergaderd zĳt, ook mĳn
geest met de kracht van onze
Heer Jezus,i 5 GIJ zo iemand aan
S _atan overgeeftj voor de vernieti-
ging van het vlees, opdat de geestk

behouden moge worden in de dag
des Heren.l

6 UW [reden tot] roemenm is
niet fraai. Weet GIJ niet dat een
weinig zuurdeeg het gehele deeg
doet gisten?n 7 Doet het oude
zuurdeeg weg, opdat GIJ een nieuw
deego moogt zĳn, zoals GIJ im-
mers ongezuurd zĳt. Want Chris-
tus,p ons Pascha,q is werkelĳk ge-
slacht.r 8 Laten wĳ het feests

daarom niet met oud zuurdeegt

vieren, noch met zuurdeegu van
slechtheid en goddeloosheid,v

maar met ongezuurde broden
van oprechtheid en waarheid.w

9 In mĳn brief heb ik U ge-
schreven niet langer in het ge-
zelschap te verkeren van hoe-
reerders, 10 niet [bedoelend]
volledig [het gezelschap te mĳ-
den] van de hoereerdersx van
deze wereldy of de hebzuchti-
ge personen en afpersers of af-
godendienaars. Anders zoudt GIJ

feitelĳk uit de wereld moeten
gaan.z 11 Maar nu schrĳf ik U,
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niet langer in het gezelschap te
verkerena van iemand, een broe-
der genoemd, die een hoereer-
der of een hebzuchtigb persoon
of een afgodendienaar of een be-
schimper of een dronkaardc of
een afperser is, en met zo iemand
zelfs niet te eten. 12 Want wat
heb ik te maken met het oor-
delen van hen die buiten zĳn?d

Oordeelt GIJ niet hen die binnen
zĳn,e 13 terwĳl God degenen
oordeelt die buiten zĳn?f „Verwĳ-
dert de goddeloze [man] uit UW

midden.”g

6 Durft iemand van U die een
zaakh tegen een ander heeft,

naar het gerecht te gaan [om]
voor onrechtvaardigen [te ver-
schĳnen]i en niet voor de heili-
gen?j 2 Of weet GIJ niet dat de
heiligen de wereldk zullen oorde-
len?l En indien de wereld door
U geoordeeld zal worden, zĳt GIJ

dan ongeschikt voor het berech-
ten van zeer onbeduidendem za-
ken? 3 Weet GIJ niet dat wĳ en-
gelen zullen oordelen?n Waarom
dan niet zaken van dit leven?
4 Indien GIJ derhalve zaken van
dit leven te berechten hebt,o stelt
GIJ dan degenen als rechters aan
op wie in de gemeente wordt neer-
gezien?p 5 Ik spreek om U tot
schaamte te bewegen.q Is het waar
dat er onder U niet

´
e

´
en wĳs manr

is die tussen zĳn broeders zal kun-
nen oordelen, 6 maar dat de ene
broeder met de andere broeder
naar het gerecht gaat, en dat voor
ongelovigen?s

7 Ja, werkelĳk, het betekent
een volkomen nederlaag voor U

dat GIJ rechtsgedingent met el-
kaar hebt. Waarom laat GIJ U niet
liever onrecht doen?u Waarom
laat GIJ Uniet liever te kort doen?v

8 Integendeel, GIJ doet onrecht en
GIJ doet te kort, en dat aan UW

broeders.w

9 Wat! Weet GIJ niet dat on-
rechtvaardigen Gods koninkrĳk
niet zullen be

¨
erven?x Wordt niet

misleid. Noch hoereerders,y noch
afgodendienaars,z noch overspe-

lers,a nochmannen die er voor te-
gennatuurlĳke doeleinden op na
worden gehouden,b noch mannen
die bĳ mannen liggen,c 10 noch
dieven, noch hebzuchtiged per-
sonen, noch dronkaards,e noch
beschimpers, noch afpersers zul-
len Gods koninkrĳk be

¨
erven.f

11 Toch zĳn sommigen van U dat
geweest.g Maar GIJ zĳt rein ge-
wassen,h maar GIJ zĳt geheiligd,i

maar GIJ zĳt rechtvaardig ver-
klaardj in de naamvan onze Heer
Jezus Christusk en met de geest
van onze God.l

12 Alle dingen zĳn mĳ geoor-
loofd, maar niet alle dingen zĳn
heilzaam.m Alle dingen zĳn mĳ
geoorloofd,n maar ik zal mĳ door
niets onder autoriteit laten bren-
gen.o 13 Het voedsel voor de
buik, en de buik voor het voedsel,p

maar God zal beide tenietdoen.q

Het lichaam nu is niet voor hoere-
rĳ, maar voor de Heer,r en de Heer
is voor het lichaam.s 14 Maar
God heeft de Heer opgewektt en
zal ook ons uit [de dood] opwek-
kenu door zĳn kracht.v

15 Weet GIJ niet dat UW licha-
men ledenw van Christus zĳn?x

Zal ik dan de leden van de Chris-
tus wegnemen en ze tot leden van
een hoer maken?y Moge dat nooit
geschieden! 16 Wat! Weet GIJ

niet dat hĳ die zich met een hoer
verenigt,

´
e

´
en lichaam is? Want

„de twee”, zo zegt hĳ, „zullen
´
e

´
en

vlees zĳn”.z 17 Hĳ daarentegen
die zich met de Heer verenigt,
is

´
e

´
ena geest.b 18 Ontvliedt de

hoererĳ.c Elke andere zonde die
een mens kan begaan, is buiten
zĳn lichaam, maar hĳ die hoererĳ
beoefent, zondigt tegen zĳn eigen
lichaam.d 19 Wat! Weet GIJ niet
dat ulieder lichaam [de] tempele is
van de heilige geest die inU is,f die
GIJ van God hebt? Ook behoort
GIJ UZELF niet toe,g 20 want GIJ
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werdt met een prĳs gekocht.a

Verheerlĳkt dan toch vooral Godb

in ulieder lichaam.c

7 Wat nu de dingen betreft
waarover GIJ hebt geschreven,

het is voor een mens goed geen
vrouw aan te raken;d 2 maar
wegens het algemeen voorkomen
van hoererĳe moet iedere man
zĳn eigenvrouw hebbenf en iedere
vrouw haar eigen man. 3 Laat
de man [zĳn] vrouw geven wat
haar toekomt,g maar laat ook de
vrouw hetzelfde doen ten opzich-
te van [haar] man.h 4 De vrouw
oefent geen autoriteit over haar
eigen lichaam, maar haar man;i

evenzo oefent ook de man geen
autoriteit over zĳn eigen lichaam,
maar zĳn vrouw.j 5 Onthoudt
[het] elkaar niet,k behalve met on-
derling goedvinden voor een be-
stemde tĳdl om tĳd aan gebed te
wĳden en weer samen te komen,
opdat S _atan U niet blĳft verzoe-
kenm vanwege UWgebrek aan zelf-
beheersing.n 6 Ik zeg dit echter
bĳ wĳze van concessie,o niet als
een bevel.p 7 Maar ik wilde wel
dat alle mensen waren zoals ik-
zelf.q Niettemin heeft een ieder
zĳn eigen gaver van God, de een
op deze, de ander op die wĳze.

8 Tot de ongehuwdens en de we-
duwen nu zeg ik dat het goed
voor hen is als zĳ blĳven zoals ik.t

9 Maar indien zĳ geen zelfbeheer-
sing hebben,u laten zĳ dan trou-
wen, want het is beter te trouwenv

dan te branden [van hartstocht].w

10 Aande gehuwden geef ik in-
structies, nochtans niet ik maar
de Heer,x dat een vrouw niet van
haar man dient weg te gaan;y

11 doch indien zĳ werkelĳk zou
weggaan, dan moet zĳ ongehuwd
blĳven of zich anders weer met
haar man verzoenen; en een man
dient zĳn vrouw niet te verlaten.

12 Tot de anderen zeg ik ech-
ter, ja ik, niet de Heer:z Indien
een broeder een ongelovige vrouw
heeft en zĳ het nochtans goed-
vindt bĳ hem tewonen, dan moet
hĳ haar niet verlaten; 13 en
wanneer een vrouw een ongelo-

vige man heeft en hĳ het noch-
tans goedvindt bĳ haar tewonen,
moet zĳ haar man niet verlaten.
14 Want de ongelovigeman is ge-
heiligd met betrekking tot [zĳn]
vrouw, en de ongelovige vrouw
is geheiligd met betrekking tot
de broeder; anders zouden UW kin-
deren werkelĳk onrein zĳn,a maar
nu zĳn zĳ heilig.b 15 Indien de
ongelovige er echter toe overgaat
weg te gaan,c laat hĳ weggaan;
een broeder of een zuster is on-
der zulke omstandigheden niet in
dienstbaarheid, maar God heeft
Utot vrede geroepen.d 16 Want
hoe weet gĳ, vrouw, of gĳ [uw]
man niet zult redden?e Of hoe
weet gĳ, man, of gĳ [uw] vrouw
niet zult redden?f

17 Doch laat een ieder, gelĳk
Jehovah een ieder een deel heeft
gegeven,g zo wandelen als God
hem geroepen heeft.h En zo ver-
ordeni ik het in alle gemeen-
ten. 18 Werd iemand als besne-
dene geroepen?j Hĳ worde niet
onbesneden. Is iemand als on-
besnedene geroepen?k Hĳ late
zich niet besnĳden.l 19 Besnĳ-
denism betekent niets en onbe-
snedenheidn betekent niets, maar
het onderhouden van Gods gebo-
den [wel].o 20 Laat ieder blĳven
in de staat waarin hĳ werd geroe-
pen.p 21 Werdt gĳ als slaaf ge-
roepen? Laat het u geen zorgen
baren;q maar indien gĳ ook vrĳ
kunt worden, grĳp dan liever de
gelegenheid aan. 22 Want ieder-
een in [de] Heer die als slaaf werd
geroepen, is de vrĳgelatene van de
Heer;r evenzo is hĳ die als vrĳ man
werd geroepen,s een slaaft van
Christus. 23 GIJ werdt met een
prĳs gekocht;u wordt niet langer
slavenv van mensen. 24 Broe-
ders, laat ieder blĳven in de toe-
standw waarin hĳ werd geroepen,
in verbondenheid met God.

25 Aangaande maagden nu heb
ik geen bevel van de Heer, maar
ik geef mĳn meningx als iemand
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aan wie door de Heer barmhartig-
heid is betoonda om getrouw te
zĳn.b 26 Daarom denk ik dat dit
goed is met het oog op de bĳ ons
bestaande noodzaak: dat het goed
is dat een mens blĳft zoals hĳ is.c

27 Zĳt gĳ aan een vrouw gebon-
den?d Zoek niet langer vrĳ te ko-
men.e Zĳt gĳ niet meer aan een
vrouw gebonden? Zoek niet lan-
ger een vrouw. 28 Maar ook al
zoudt gĳ trouwen, gĳ zoudt geen
zonde begaan.f En indien een
maagdelĳk [persoon] zou trou-
wen, zo iemand zou geen zonde
begaan. Zĳ echter die het doen,
zullen verdrukking hebben in hun
vlees.g Maar ik spaar U [daarvoor].

29 Bovendien zeg ik dit, broe-
ders: de overgebleven tĳd is kort
geworden.h Laten voortaan zĳ die
een vrouw hebben, zĳn als had-
den zĳ er geen,i 30 en laten ook
zĳ die wenen, zĳn als zĳ die niet
wenen, en zĳ die zich verheugen,
als zĳ die zich niet verheugen, en
zĳ die kopen, als zĳ die niet be-
zitten, 31 en zĳ die van de we-
reld gebruik maken,j als zĳ die er
niet ten volle gebruik van maken;
want het toneel van deze wereld
is bezig te veranderen.k 32 Ja, ik
wil dat GIJ vrĳ van zorgen zĳt.l De
ongehuwde man is bezorgd voor
de dingen van de Heer, hoe hĳ
de goedkeuring van de Heer kan
verwerven. 33 Maar de gehuw-
de man is bezorgdm voor de dingen
van de wereld, hoe hĳ de goed-
keuring van zĳn vrouw kan ver-
werven,n 34 en hĳ is verdeeld.
Voorts is de ongehuwde vrouw,
en ook de maagd, bezorgd voor
de dingen van de Heer,o om zowel
in haar lichaam als in haar geest
heilig te zĳn. Maar de gehuwde
vrouw is bezorgd voor de dingen
van de wereld, hoe zĳ de goed-
keuring vanhaarmankanverwer-
ven.p 35 Ik zeg dit echter tot UW

eigen voordeel, niet omUeen strik
om te werpen, maar om U te bewe-
gen tot dat wat welvoeglĳk isq en
dat wat voortdurende dienst voor
de Heer betekent, zonder te wor-
den afgeleid.r

36 Indien iemand echter denkt
dat hĳ zich ongepast gedraagt
ten opzichte van zĳn maagdelĳk-
heid,a indien die de bloem der
jeugd is gepasseerd, en dit de
wĳze is waarop het dient te ge-
schieden, hĳ doe wat hĳ wil; hĳ
zondigt niet. Laten zĳ trouwen.b

37 Doch indien iemand vaststaat
in zĳn hart, geen noodzaak heb-
bend, maar de macht heeft over
zĳn eigen wil en in zĳn hart de be-
slissing heeft genomen zĳn maag-
delĳkheid te bewaren, hĳ zal goed
doen.c 38 Bĳgevolg doet ook
wie zĳn maagdelĳkheid uithuwe-
lĳkt goed,d maar wie ze niet uithu-
welĳkt, zal beter doen.e

39 Een vrouw is gebonden ge-
durende al de tĳd dat haar man
leeft.f Zou haar man echter ontsla-
pen, dan is zĳ vrĳ te trouwen met
wie zĳ wil, alleen in [de] Heer.g

40 Maar naar mĳn mening is zĳ
gelukkiger indien zĳ blĳft zoals zĳ
is.h Ik denk stellig dat ook ik Gods
geesti bezit.

8 Wat nu voedsel betreft dat
aan afgoden is geofferd:j wĳ

weten dat wĳ allen kennis heb-
ben.k Kennis blaast op, maar lief-
de bouwt op.l 2 Indien iemand
denkt dat hĳ kennis omtrent iets
heeft verworven,m kent hĳ [het]
nog niet zoals hĳ [het] behoort te
kennen.n 3 Maar indien iemand
God liefheeft,o diewordt door hem
gekend.p

4 Wat nu het etenq van voed-
sel betreft dat aan afgoden is ge-
offerd, wĳ weten dat een afgod
niets isr in de wereld en dat er
geen God is dan

´
e

´
en.s 5 Want

ook al zĳn er die „goden” worden
genoemd,t hetzĳ in de hemelu of
op aarde,v zoals er vele „goden”
en vele „heren” zĳn,w 6 in wer-
kelĳkheid is er voor ons maar
´
e

´
en God,x de Vader,y uit wie alle

dingen zĳn en wĳ voor hem;z en
er is

´
e

´
en Heer,a Jezus Christus,b

door bemiddeling van wie alle din-
gen zĳnc en wĳ door bemiddeling
van hem.

7 Niettemin bezitten niet allen
deze kennis;d maar sommigen, die
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tot nu toe aan de afgod gewoon
zĳn, eten voedsel als iets wat aan
een afgod ten slachtoffer is ge-
bracht,a en hun geweten, dat zwak
is, wordt verontreinigd.b 8 Maar
voedsel zal ons niet bĳ God aan-
bevelen;c eten wĳ niet, wĳ zĳn er
niet minder om, en eten wĳ wel,
wĳ hebben geen verdienste voor
onszelf.d 9 Maar blĳft erop toe-
zien dat dit recht van U niet op
de een of andere wĳze een strui-
kelblok wordt voor hen die zwak
zĳn.e 10 Want indien iemand u,
die kennis hebt, in een afgods-
tempel aan een maaltĳd ziet aan-
liggen, zal dan het geweten van
die zwakke niet worden opge-
bouwd tot het eten van voed-
sel dat aan afgoden is geofferd?f

11 Ja, door uw kennis wordt dege-
ne die zwak is, te gronde gericht,
[uw] broeder ter wille van wie
Christus is gestorven.g 12 Maar
wanneer gĳlieden aldus tegenUW

broeders zondigt en hun gewe-
ten,h dat zwak is, kwetst, zondigt
GIJ tegen Christus. 13 Indien
daarom voedsel mĳn broeder tot
struikelen brengt,i zal ik nooit en
te nimmer meer vlees eten, om
mĳn broeder niet tot struikelen
te brengen.j

9 Ben ik niet vrĳ?k Ben ik geen
apostel?l Heb ik Jezus, onze

Heer, niet gezien?m Zĳt GIJ niet
mĳnwerk in [de] Heer? 2 Indien
ik voor anderen geen apostel ben,
dan ben ik het toch zeer zeker
wel voor U, want GIJ zĳt het zegel
waardoor mĳn apostelschap met
betrekking tot [de] Heer wordt be-
krachtigd.n

3 Dit is mĳn verdediging tegen-
over hen die mĳ aan een onder-
zoek onderwerpen:o 4 Hebben
wĳ geen recht om te etenp en
te drinken? 5 Hebben wĳ geen
recht om een zuster als vrouw
mee te nemen,q evenals de overige
apostelen en de broeders des He-
renr en C _efas?s 6 Of hebben al-
leen B _arnabast en ik geen recht
om [werelds] werk achterwege
te laten?u 7 Wie dient ooit op
eigen kosten als soldaat? Wie
plant een wĳngaard en eet niet

van de vrucht ervan?a Of wie
weidt een kudde en eet niet wat
van de melk van de kudde?b

8 Spreek ik deze dingen vol-
gens menselĳke maatstaven?c Of
zegt ook de Wetd niet deze din-
gen? 9 Want in de wet van M _o-
zes staat geschreven: „Gĳ moogt
een stier niet muilbanden wan-
neer hĳ het graan uitdorst.”e Be-
kommert God zich om stieren?
10 Of zegt hĳ het geheel en al ter
wille van ons? Ja, ter wille van
ons werd het geschreven,f om-
dat wie ploegt, in hoop behoort
te ploegen, en wie dorst, dit be-
hoort te doen in de hoop zĳn deel
te ontvangen.g

11 Indien wĳ bĳ U geestelĳke
dingenh hebben gezaaid, is het dan
iets groots als wĳ van U dingen
voor het vlees zullen oogsten?i

12 Indien anderen dit recht op U

kunnen doen gelden,j kunnen wĳ
het dan niet des te meer? Niet-
temin hebben wĳ van dit recht
geen gebruik gemaakt,k maar wĳ
verdragen alle dingen om geen
enkele hindernis voor het goe-
de nieuws omtrent de Christus
op te werpen.l 13 Weet GIJ niet
dat de mannen die heilige plichten
vervullen, de dingen uit de tem-
pel eten,m en dat zĳ die voortdu-
rend bĳ het altaar dienst verrich-
ten,n een deel voor zichzelf hebben
met het altaar? 14 Aldus heeft
de Heer ook voor de verkondigers
van het goede nieuws verordendo

dat zĳ van het goede nieuws le-
ven.p

15 Maar ik heb van geen enkele
van deze [voorzieningen] gebruik
gemaakt.q Voorwaar, ik heb deze
dingen niet geschreven opdat het
in mĳn geval zo zou worden, want
het zou voortreffelĳker voor mĳ
zĳn te sterven dan — geen mens
zal mĳn reden tot roemenr teniet-
doen! 16 Indien ik nu het goe-
de nieuws bekendmaak,s is dat
geen reden voor mĳ om te roe-
men, want de noodzaakt is mĳ
opgelegd. Werkelĳk, weeu mĳ in-
dien ik het goede nieuws niet zou
bekendmaken! 17 Indien ik dit
gewilligv doe, heb ik een belo-
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ning;a maar doe ik het tegen mĳn
wil, mĳ is toch een beheerb toever-
trouwd. 18 Wat is mĳn beloning
dan? Dat ik, terwĳl ik het goe-
de nieuws bekendmaak, het goe-
de nieuws kosteloos mag verschaf-
fen,c ten einde geen misbruik te
maken van mĳn bevoegdheid in-
zake het goede nieuws.

19 Want hoewel ik vrĳ ben van
allen, heb ik mĳzelf tot slaafd

van allen gemaakt, om de mees-
ten te winnen.e 20 En zo ben ik
voor de joden geworden als een
jood,f om joden te winnen; voor
hen die onder de wet staan, ben
ik geworden als [iemand] die on-
der de wet staat,g hoewel ik zelf
niet onder de wet sta,h om hen
die onder de wet staan, te win-
nen. 21 Voor hen die zonder
wet zĳn,i ben ik geworden als
[iemand] zonder wet,j hoewel ik
niet zonder wet ben ten opzichte
van God, maar onder de wetk ten
opzichte van Christus,l om hen
die zonder wet zĳn, te winnen.
22 Voor de zwakken ben ik zwak
geworden, omde zwakken tewin-
nen.m Ik ben voor alle soorten
van mensenn alles geworden, om
er toch maar enkelen te redden.
23 Maar ik doe alles terwille van
het goede nieuws, om er met [an-
deren] deelo aan te mogen ver-
krĳgen.

24 Weet GIJ niet dat de hardlo-
persp in een wedloop allen hardlo-
pen, maar dat slechts

´
e

´
en de prĳsq

ontvangt? Looptr zo dat GIJ hem
moogt behalen.s 25 Bovendien
oefent iedereen die aan een wed-
strĳd deelneemt, zelfbeheersingt

in alle dingen. Nu doen zĳ het
natuurlĳk om een vergankelĳke
kroon te verkrĳgen,u maar wĳ een
onvergankelĳke.v 26 Daarom is
de wĳze waarop ik hardloop,w niet
onzeker; de wĳze waarop ik mĳn
slagen richt, is dusdanig dat ik
niet in de lucht sla;x 27 maar ik
beuk mĳn lichaamy en leid het als
een slaaf, om niet, na tot anderen
te hebben gepredikt, zelf op een
of andere wĳze afgekeurdz te wor-
den.

10 Nu wil ik U er niet onwe-
tend van laten, broeders,

dat onze voorvaders allen onder
de wolk warena en allen door
de zee trokkenb 2 en allen door
middel van de wolk en van de zee
in M _ozesc gedoopt werden; 3 en
allen aten zĳ hetzelfde geestelĳke
voedseld 4 en allen dronken de-
zelfde geestelĳke drank.e Want zĳ
plachten te drinken uit de gees-
telĳke rotsf die hen volgde, en
die rotsg betekende de Christus.h

5 Niettemin heeft God ten aan-
zien van de meesten van hen niet
zĳn goedkeuring tot uitdrukking
gebracht,i want zĳ werden neerge-
veldj in de wildernis.

6 Deze dingen nu zĳn voor-
beelden geworden voor ons, op-
dat wĳ geen mensen zouden zĳn
die schadelĳke dingen zouden be-
geren,k zoals zĳ die hebben be-
geerd. 7 Wordt ook geen afgo-
dendienaars, zoals sommigen van
hen,l gelĳk er staat geschreven:
„Het volk ging zitten om te eten
en te drinken, en zĳ stonden op
om zich te vermaken.”m 8 Laten
wĳ ook geen hoererĳ beoefenen,
zoals sommigen van hen hoererĳ
hebben bedreven,n met als enig re-
sultaat dat zĳ vielen, drie

¨
entwin-

tigduizend [van hen] op
´
e

´
en dag.o

9 Laten wĳ ook niet Jehovahp op
de proef stellen, zoals sommigen
van hen [hem] op de proef hebben
gesteld,q met als enig resultaat dat
zĳ omkwamen door de slangen.r

10 Zĳt ook geen murmureerders,
zoals sommigen van hen hebben
gemurmureerd,s met als enig re-
sultaat dat zĳ omkwamen door de
verdelger.t 11 Deze dingen nu
bleven hun overkomen als voor-
beelden en ze werden opgeschre-
ven tot een waarschuwingu voor
ons, tot wie de einden van de sa-
menstelsels van dingenv gekomen
zĳn.

12 Wie daarom denkt te staan,
moet oppassen dat hĳ niet valt.w

13 Geen verzoeking is over U ge-
komen behalve die welke men-
sen gemeen is.x Maar God is ge-
trouw,y en hĳ zal niet toelaten
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dat GIJ wordt verzocht boven het-
geen GIJ kunt dragen,a maar met
de verzoeking zal hĳ ook voor de
uitweg zorgen,b opdat GIJ ze kunt
doorstaan.

14 Daarom, mĳn geliefden,
ontvliedtc de afgoderĳ.d 15 Ik
spreek als tot mensen die on-
derscheidingsvermogen bezitten;e

oordeelt zelf wat ik zeg. 16 Is
niet de bekerf der zegening die
wĳ zegenen, een deelhebben aan
het bloedvan de Christus? Is niet
het brood dat wĳ breken,g een
deelhebben aan het lichaam van
de Christus?h 17 Omdat er

´
e

´
en

brood is, zĳn wĳ, hoewel velen,i
´
e

´
en lichaam,j want wĳ hebben al-

len deel aan dat ene brood.k

18 Ziet naar dat wat _Isra
¨
el is in

vleselĳk opzicht:l Zĳn niet zĳ die
de slachtoffers eten, deelhebbers
met het altaar?m 19 Wat moet
ik dan zeggen? Dat wat aan een
afgod ten slachtoffer wordt ge-
bracht iets is, of dat een afgod iets
is?n 20 Neen; maar ik zeg dat
de dingen die de nati

¨
en slacht-

offeren, zĳ aan demonen slacht-
offereno en niet aan God; en ik wil
niet dat GIJ deelhebbers met de de-
monenp wordt. 21 GIJ kunt niet
de beker van Jehovahq en de beker
van de demonen drinken; GIJ kunt
niet aan „de tafel van Jehovah”r en
aan de tafel van de demonen deel
hebben. 22 Of „zĳn wĳ Jehovah
tot jaloezie aan het prikkelen”?s

Zĳn wĳ soms sterkert dan hĳ?

23 Alle dingen zĳn geoorloofd,
maar niet alle dingen zĳn heil-
zaam.u Alle dingen zĳn geoor-
loofd,v maar niet alle dingen bou-
wen op.w 24 Laat een ieder niet
zĳn eigen [voordeel] blĳven zoe-
ken,x maar dat van de ander.y

25 Blĳft alles eten wat op een
vleesmarkt wordt verkocht,z zon-
der vanwege UW geweten navraag
te doen,a 26 want „de aarde en
dat wat haar vult, behoort Je-
hovahb toe”.c 27 Indien iemand
van de ongelovigen U uitnodigt
en GIJ wenst te gaan, eet dan al-
les wat U wordt voorgezet,d zonder
vanwege UW geweten navraag te

doen.a 28 Maar zou iemand tot
U zeggen: „Dit is iets wat ten offer
is gebracht”, eet dan niet ter wille
van degene die het heeft onthuld
en vanwege het geweten.b 29 Ik
zeg „geweten”, niet het uwe, maar
dat van de ander. Want waarom
zou mĳn vrĳheid door het gewe-
ten van iemand anders worden
geoordeeld?c 30 Indien ik met
dankzegging iets gebruik, waar-
om moet er dan schimpend over
mĳ worden gesproken met be-
trekking tot datgene waarvoor
ik dankzeg?d

31 Hetzĳ GIJ daarom eet of
drinkt of iets anders doet, doet
alle dingen tot Gods heerlĳkheid.e

32 Geeft zowel joden als Grieken
en de gemeente Gods geen aan-
leiding tot struikelen,f 33 zoals
ook ik alle mensen in alle dingen
behaagg en niet mĳn eigen voor-
deel zoek,h maar dat van de velen,
opdat zĳ gered mogen worden.i

11 Wordt navolgers van mĳ,
zoals ik het ben van Chris-

tus.j

2 Nu prĳs ik Uomdat GIJ in alle
dingen aan mĳ denkt en vast-
houdt aan de overleveringenk

zoals ik [ze] aan U heb doorge-
geven. 3 Ik wil echter dat GIJ

weet dat het hoofdvan iedere man
de Christus is;l de man is op zĳn
beurt het hoofd van de vrouwm

en God het hoofd van de Chris-
tus.n 4 Iedere man die bĳ het
bidden of profeteren iets op het
hoofd heeft, maakt zĳn hoofdo te
schande; 5 maar iedere vrouw
die met ongedekt hoofd bidt of
profeteert,p maakt haar hoofdq te
schande, want het is precies het-
zelfde als was zĳ een [vrouw]
met een kaalgeschoren hoofd.r

6 Want indien een vrouw [haar
hoofd] niet bedekt, moet zĳ ook
maar kortgeknipt worden; indien
het echter voor een vrouw een
schande is kortgeknipt of kaalge-
schoren te zĳn,s dan moet zĳ [haar
hoofd] bedekken.t

o Ef 4:15; p Jo
¨
e 2:28; Han 21:9; q Ef 5:23; r Jer

7:29; 1Kor 11:15; s De 21:12; t Ge 24:65.
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7 Want een man behoort zĳn
hoofd niet gedekt te hebben, daar
hĳ Gods beelda en heerlĳkheidb is;
maar de vrouw is de heerlĳkheid
van de man.c 8 Want de man is
niet uit de vrouw, maar de vrouw
uit de man;d 9 en, wat meer
zegt, de man werd niet ter wil-
le van de vrouw geschapen, maar
de vrouw ter wille van de man.e

10 Daarom behoort de vrouw een
teken van gezag op haar hoofd te
hebbenf ter wille van de engelen.g

11 Bovendien is in verband met
[de] Heer noch de vrouw zon-
der de man, noch de man zon-
der de vrouw.h 12 Want even-
als de vrouw uit de man is,i zo
is ook de man door bemiddeling
van de vrouw;j maar alle dingen
zĳn uit God.k 13 Oordeelt zelf:
Is het passend dat een vrouw
[met] ongedekt [hoofd] tot God
bidt? 14 Leert de natuur zelf U

niet dat indien eenman lang haar
heeft, dit hem tot oneer strekt,
15 maar indien een vrouw lang
haar heeft, het haar tot heer-
lĳkheid strekt?l Want het haar
is haar gegeven in plaats van
een hoofdbedekking.m 16 Indien
iemand echter ten gunste van een
ander gebruik schĳnt te redetwis-
ten:n wĳ hebben geen ander en de
gemeenten van God evenmin.

17 Doch terwĳl ik deze instruc-
ties geef, prĳs ik U niet, omdat GIJ

niet ten goede maar ten kwade sa-
menkomt.o 18 Want in de eerste
plaats hoor ik dat er, wanneer GIJ

in een gemeente samenkomt, ver-
deeldheid onder U heerst,p en tot
op zekere hoogte geloof ik dit.
19 Want er moeten ook sektenq

onder U zĳn, opdat de goedgekeur-
den onder U ook openbaar mogen
worden.r

20 Daarom kunt GIJ, wanneer
GIJ op

´
e

´
en plaats samenkomt, het

avondmaal des Heren niet eten.s

21 Want wanneer GIJ [het] eet,
nuttigt een ieder van tevoren zĳn
eigen avondmaaltĳd, zodat de een
hongerig is, maar de ander dron-
ken. 22 GIJ hebt toch zeker wel
huizen om te eten en te drinken?t

Of veracht GIJ de gemeente van
God en beschaamt GIJ degenen die
niets hebben?a Wat zal ik tot U

zeggen? Zal ik U prĳzen? Hierin
prĳs ik U niet.

23 Want ik heb van de Heer
ontvangen, wat ik ook aan U heb
doorgegeven, dat de Heer Jezus
in de nachtb waarin hĳ overgele-
verd zou worden, een brood nam
24 en, na gedankt te hebben, het
brakc en zei: „Dit betekent mĳn li-
chaam,d dat ten behoeve van U

is. Blĳft dit tot mĳn gedachte-
nis doen.”e 25 Evenzo deed hĳ
ook met betrekking tot de be-
ker,f nadat hĳ het avondmaal had
gebruikt, en hĳ zei: „Deze be-
ker betekent het nieuwe verbondg

krachtens mĳn bloed.h Blĳft dit,
zo dikwĳls als GIJ hem drinkt,
tot mĳn gedachtenisi doen.”
26 Want zo dikwĳlsj als GIJ dit
brood eet en deze beker drinkt,
blĳft GIJ de doodk des Heren ver-
kondigen, totdat hĳ gekomen is.l

27 Al wie dus op onwaardige
wĳze het brood eet of de beker des
Heren drinkt, zal schuldigm zĳn
met betrekking tot het lichaamen
het bloedn des Heren. 28 Laat
iemand eerst zichzelf goedkeu-
ren na zich nauwkeurig te heb-
ben onderzocht,o en laat hĳ aldus
van het brood eten en uit de be-
ker drinken. 29 Want wie eet en
drinkt, eet en drinkt zichzelf een
oordeelp indien hĳ het lichaam
niet onderscheidt. 30 Daarom
zĳn er onder U velen zwak en
ziekelĳk, en vrĳ velen slapenq

[in de dood]. 31 Maar indienwĳ
zouden onderscheiden wat wĳ-
zelf zĳn, zouden wĳ niet geoor-
deeld worden.r 32 Wanneer wĳ
echter geoordeeld worden,s dan
worden wĳ door Jehovah streng
onderricht,t opdat wĳ niet met
de wereldu veroordeeld worden.v

33 Daarom, mĳn broeders, wan-
neer GIJ samenkomt om [het] te
eten,w wacht op elkaar. 34 Als
iemand honger heeft, laat hĳ thuis
eten,x opdat GIJ niet tot een oor-
deel samenkomt.y De overige za-
ken zal ik echter in orde brengen
wanneer ik gekomen zal zĳn.
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12 Omtrent de geestelĳke ga-
vena nu, broeders, wil ik

niet dat GIJ in onwetendheid zĳt.
2 GIJ weet dat GIJ, toen GIJ men-
sen der nati

¨
en waart,b tot die

stommec afgodend werdt gedre-
ven, al naar gelang dat GIJ ge-
leidwerdt. 3 Daaromwil ik dat
GIJ weet dat niemand wanneer hĳ
doorGods geest spreekt, zegt: „Je-
zus is vervloekt!”,e en niemand
kan zeggen: „Jezus is Heer!”, ten-
zĳ door heilige geest.f

4 Nu is er verscheidenheid van
gaven,g maar het is dezelfde geest;h

5 en er is verscheidenheid van be-
dieningen,i en toch is het dezelf-
de Heer;j 6 en er is verschei-
denheid van werkingen,k en toch
is het dezelfde Godl die alle wer-
kingen in allen tot stand brengt.m

7 Doch de manifestatie van de
geest wordt aan een ieder voor
een nuttig doel gegeven.n 8 Aan
de een wordt bĳvoorbeeld door
middel van de geest spraak van
wĳsheido gegeven, aan een ander
spraak van kennisp overeenkom-
stig dezelfde geest, 9 aan een
ander geloofq door dezelfde geest,
aan een ander gaven van gezond-
makingenr door die ene geest,
10 aan weer een ander het doen
van krachtige werken,s aan een
ander het profeteren,t aan een an-
der het onderscheidenu van ge-
inspireerde uitspraken,v aan een
ander verschillende talenw en aan
een ander het uitleggenx van ta-
len. 11 Maar al deze werkingen
worden door een en dezelfde geest
tot stand gebracht,y die aan een
ieder respectievelĳkuitdeeltz zoals
hĳ het wil.a

12 Want evenals het lichaam
´
e

´
en is, maar vele leden heeft,

en alle leden van dat lichaam,
ofschoon er vele zĳn,

´
e

´
en li-

chaam zĳn,b zo ook de Christus.c

13 Want waarlĳk, door
´
e

´
en geest

werden wĳ allen tot
´
e

´
en lichaam

gedoopt,d hetzĳ joden of Grie-
ken, hetzĳ slaven of vrĳen, enwĳ
werden er allen toe gebracht

´
e

´
en

geest te drinken.e

14 Want het lichaam bestaat
immers niet uit

´
e

´
en lid, maar uit

vele.a 15 Indien de voet zou zeg-
gen: „Omdat ik geen hand ben,
ben ik geen deel van het lichaam”,
is dat nog geen reden waarom
hĳ geen deel van het lichaam is.b

16 En indien het oor zou zeggen:
„Omdat ik geen oog ben, ben ik
geen deel van het lichaam”, is dat
nog geen reden waarom het geen
deel van het lichaam is.c 17 Als
het gehele lichaam oog was, waar
zou dan het gehoor zĳn? Als het
helemaal gehoor was, waar zou de
reuk zĳn? 18 Maar nu heeft God
de leden in het lichaam geplaatst,
elk daarvan, zoals het hem heeft
behaagd.d

19 Indien zĳ alle
´
e

´
en lid wa-

ren,e waar zou dan het lichaam
zĳn? 20 Maar nu zĳn zĳ vele le-
den,f doch

´
e

´
en lichaam. 21 Het

oog kan niet tot de hand zeggen:
„Ik heb u niet nodig”; of, weder-
om, het hoofd [niet] tot de voeten:
„Ik heb U niet nodig.” 22 Het
is echter veeleer zo dat de le-
den van het lichaam die zwak-
kerg schĳnen te zĳn, noodzake-
lĳk zĳn, 23 en de lichaamsdelen
waarvan wĳ denken dat ze min-
der eervol zĳn, die omgeven wĳ
met overvloediger eer,h en aldus
hebben onze onwelvoeglĳke delen
des te overvloediger welvoeglĳk-
heid, 24 terwĳl onze welvoeg-
lĳke delen niets nodig hebben.
God heeft niettemin het lichaam
zo samengesteld dat hĳ overvloe-
diger eer gaf aan het deel dat
te kort kwam, 25 opdat er geen
verdeeldheid in het lichaam zou
zĳn, maar de leden ervan dezelfde
zorg voor elkaar zouden hebben.i

26 En wanneer
´
e

´
en lid lĳdt, lĳ-

denj alle andere leden mee; of
wanneer een lid heerlĳkheid ont-
vangt,k delen alle andere leden in
de vreugde.l

27 GIJ nu zĳt Christus’ lichaam
en ieder afzonderlĳk leden.m

28 En God heeft de respectie-
ve personen in de gemeente ge-
plaatst:n ten eerste apostelen,o

ten tweede profeten,p ten derde
leraren;q voorts krachtige wer-
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ken,a dan gaven van gezondma-
kingen,b diensten voor hulpbe-
toon,c bekwaamheden om leiding
te geven,d verschillende talen.e

29 Zĳn soms allen apostelen?
Zĳn soms allen profeten? Zĳn
soms allen leraren? Verrichten
soms allen krachtige werken?
30 Hebben soms allen gaven van
gezondmakingen? Spreken soms
allen in talen?f Zĳn soms allen
vertalers?g 31 Blĳft echter ĳve-
rig naar de grotere gaven stre-
ven.h En toch wĳs ik U een alles-
overtreffende weg.i

13 Al spreek ik de talenj van
mensen en van engelen,

maar heb geen liefde, dan ben ik
een klinkend [stuk] koper of een
schallende cimbaalk geworden.
2 En al heb ik de gave van profe-
terenl en ben vertrouwd met alle
heilige geheimenm en alle kennis,n

en al bezit ik al het geloof, zodat
ik bergen kan verzetten,o maar
heb geen liefde, dan ben ik niets.p

3 En al geef ik al mĳn bezittin-
gen om anderen te spĳzigen,q en
al geef ik mĳn lichaam overr om
te kunnen roemen, maar heb geen
liefde,s dan baat het mĳ in het ge-
heel niet.

4 De liefdet is lankmoedigu en
vriendelĳk.v De liefde is niet ja-
loers,w ze snoeft niet,x wordt niet
opgeblazen,y 5 gedraagt zich
niet onbetamelĳk,z zoekt niet
haar eigen belang,a wordt niet ge-
ergerd.b Ze rekent het kwade niet
aan.c 6 Ze verheugt zich niet
over onrechtvaardigheid,d maar
verheugt zich met de waarheid.e

7 Ze verdraagt alle dingen,f ge-
looft alle dingen,g hoopt alle din-
gen,h verduurt alle dingen.i

8 De liefde faalt nimmer.j Maar
hetzĳ er [gaven van] profeteren
zĳn, ze zullen worden weggedaan;
hetzĳ er talen zĳn, ze zullen op-
houden; hetzĳ er kennis is, ze
zal worden weggedaan.k 9 Want
wĳ hebben gedeeltelĳke kennisl

en wĳ profeteren gedeeltelĳk;m

10 wanneer echter het volledi-
ge gekomen is,n zal dat wat ge-

deeltelĳk is, worden weggedaan.
11 Toen ik een klein kind was,
placht ikals eenklein kind te spre-
ken, als een klein kind te denken,
als een klein kind te overleggen;
nu ik echter een mana ben gewor-
den, heb ik de [trekken] van een
klein kind weggedaan. 12 Want
op het ogenblik zien wĳ door mid-
del van een metalen spiegel vage
omtrekken,b maar dan van aange-
zicht tot aangezicht.c Op het ogen-
blik ken ik gedeeltelĳk, maar dan
zal ik nauwkeurig kennen, even-
als ik nauwkeurig gekend word.d

13 Nu blĳven echter geloof, hoop,
liefde, deze drie; maar de grootste
van deze is de liefde.e

14 Streeft de liefde na, doch
blĳft U beĳveren de gees-

telĳke gavenf te verkrĳgen, maar
bĳ voorkeur dat GIJ moogt profe-
teren.g 2 Want wie in een taal
spreekt, spreekt niet tot mensen,
maar tot God, want niemand luis-
tert,h doch hĳ spreekt heilige ge-
heimeni door de geest. 3 Maar
wie profeteert, bouwt door zĳn
spreken mensen opj en moedigt
hen aan en vertroost hen. 4 Wie
in een taal spreekt, bouwt zichzelf
op, maar wie profeteert, bouwt
een gemeente op. 5 Nu zou ik
wel willen dat GIJ allen in talen
spreekt,k maar ik heb liever dat GIJ

profeteert.l Ja, wie profeteert, is
groter dan wie in talen spreekt,m

tenzĳ hĳ het ook vertaalt, opdat
de gemeente opgebouwd wordt.
6 Maar stel nu, broeders, dat ik
tot U kwam en in talen sprak,
waarin zou ik U dan van nut zĳn
als ik niet tot U sprak hetzĳ met
een openbaringn of met kenniso

of met een profetie of met een le-
ring?

7 Nu is het zo dat de onbeziel-
de dingen geluid geven,p hetzĳ een
fluit of een harp; indien ze tussen
de tonen geen intervallen doen ho-
ren, hoe zal men dan weten wat
er op de fluit of op de harp wordt
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gespeeld? 8 Want waarlĳk, wie
zal zich voor de strĳd gereedma-
ken als de trompet een onduide-
lĳk signaal geeft?a 9 Zo is het
ook met U: indien GIJ door mid-
del van de tong geen gemakkelĳk
te begrĳpen woorden spreekt,b

hoe zal men dan weten wat er
wordt gesproken? GIJ zult feitelĳk
in de lucht spreken.c 10 Nu zĳn
er in de wereld ik weet niet hoe-
veel soorten van spraakklanken,
en toch is geen enkele [soort] zon-
der betekenis. 11 Indien ik dan
de kracht van de spraakklank niet
begrĳp, zal ik een buitenlander
zĳnd voor degene die spreekt, en
degene die spreekt, zal een buiten-
lander voor mĳ zĳn. 12 Daarom
moet ook GIJ, aangezien GIJ ĳverig
naar [gaven van de] geeste streeft,
trachten daarin overvloedig te
zĳn tot opbouw van de gemeente.f

13 Laat daarom degene die in
een taal spreekt, bidden dat hĳ
kan vertalen.g 14 Want indien
ik in een taal bid, bidt mĳn [gave
van de] geest,h maar mĳn ver-
stand is onvruchtbaar. 15 Wat
dan te doen? Ik zal bidden met
de [gave van de] geest, maar ik
zal ook bidden met [mĳn] ver-
stand. Ik zal lofzingeni met de
[gave van de] geest, maar ik zal
ook lofzingen met [mĳn] ver-
stand.j 16 Hoe zal anders wan-
neer gĳ met een [gave van de]
geest lof brengt, degene die de
plaats van de gewone persoon in-
neemt, „Amen”k zeggen op uw
dankzegging, daar hĳ niet weet
wat gĳ zegt? 17 Gĳ spreekt wel-
iswaar een voortreffelĳk dankge-
bed uit, maar de ander wordt niet
opgebouwd.l 18 Ik dank God dat
ik in meer talen spreek dan GIJ al-
len.m 19 Niettemin zou ik in een
gemeente liever vĳf woorden met
mĳnverstand spreken, omookan-
deren mondeling te onderrichten,
dan tienduizend woorden in een
taal.n

20 Broeders, wordt geen jon-
ge kinderen in verstandelĳke
vermogens,o maar weest klei-
ne kinderen ten opzichte van

het slechte;a wordt daarentegen
volwassen in verstandelĳke ver-
mogens.b 21 In de Wet staat ge-
schreven: „’Met de taal van bui-
tenlanders en met de lippen van
vreemdenc wil ik tot dit volk spre-
ken,d en toch zullen zĳ zelfs dan
geen acht op mĳ slaan’, zegt Je-
hovah.”e 22 Talen zĳn bĳgevolg
niet tot een tekenf voor de gelo-
vigen, maar voor de ongelovigen,g

terwĳl profeteren niet voor de on-
gelovigen, maar voor de gelovigen
is.h 23 Indien daarom de gehe-
le gemeente op

´
e

´
en plaats samen-

komt en zĳ allen in talen spreken,i

maar er gewone mensen of on-
gelovigen binnenkomen, zullen zĳ
dan niet zeggen dat GIJ waanzin-
nig zĳt? 24 Maar indien GIJ allen
profeteert en er komt een onge-
lovige of gewone persoon binnen,
dan wordt hĳ door hen allen te-
rechtgewezen,j hĳ wordt door
allen nauwkeurig onderzocht;
25 de geheimen van zĳn hart wor-
den openbaar,k zodat hĳ op [zĳn]
aangezicht zal vallen en God zal
aanbidden en zal verklaren: „God
is werkelĳk in UW midden.”l

26 Wat dan te doen, broeders?
Wanneer GIJ samenkomt, heeft de
een een psalm, de ander heeft een
lering, een ander heeft een open-
baring, een ander heeft een taal,
een ander heeft een uitlegging.m

Laat alle dingen tot opbouw ge-
schieden.n 27 En indien iemand
in een taal spreekt, laat het dan
tot twee of hoogstens drie be-
perkt zĳn, en [ieder] op zĳn beurt;
en laat iemand vertalen.o 28 Is
er echter geen vertaler, laat hĳ
dan zwĳgen in de gemeente en
tot zichzelfp en tot God spreken.
29 Laten verder twee of drie pro-
fetenq spreken en laten de ande-
ren de betekenis onderscheiden.r

30 Maar wanneer een ander,s ter-
wĳl hĳ daar zit, een openbaring
krĳgt, moet de eerste zwĳgen.
31 Want GIJ kunt allen

´
e

´
en voor

´
e

´
en profeteren,t opdat allen leren

en allen aangemoedigd worden.u

32 En [gaven van] de geest van
de profeten moeten door de profe-
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ten onder controle worden gehou-
den. 33 Want God is geen [God]
van wanorde,a maar van vrede.b

Zoals in alle gemeenten van de
heiligen 34 moeten de vrouwen
zwĳgenc in de gemeenten, want
het is hun niet toegestaan te spre-
ken, maar zĳ moeten in onderwor-
penheid zĳn,d zoals ook de Wete

zegt. 35 Indien zĳ dan iets wil-
len leren, moeten zĳ thuis hun
eigen man ernaar vragen, want
het strekt een vrouw tot schandef

in een gemeente te spreken.

36 Wat? Is het woord van God
soms van U uitgegaan,g of heeft
het soms alleen U bereikt?

37 Indien iemand denkt dat hĳ
een profeet is of met de geest
begiftigd is, laat hĳ de dingen
die ik U schrĳf, dan erkennen,
want ze zĳn het gebod des He-
ren.h 38 Maar is iemand onwe-
tend, hĳ blĳft onwetend. 39 Zo
dan, mĳn broeders, blĳft ĳverig
naar het profeteren streven,i zon-
der evenwel het spreken in talen
te verbieden.j 40 Maar laat alle
dingen betamelĳk en volgens re-
geling geschieden.k

15 Nu maak ik U bekend, broe-
ders, het goede nieuwsl dat

ik U verkondigd heb,m dat GIJ ook
ontvangen hebt, waarin GIJ ook
staat,n 2 door middel waarvan
GIJ ook wordt gered,o met de be-
woordingen waarin ik het goede
nieuws aan U heb verkondigd, in-
dien GIJ er tenminste aan vast-
houdt, tenzĳ GIJ in feite voor niets
gelovigen zĳt geworden.p

3 Want een van de eerste din-
gen die ik aanU heb doorgegeven,
was datgene wat ik ook ontvan-
gen heb,q [namelĳk] dat Christus
overeenkomstig de Schriften voor
onze zonden gestorven is,r 4 en
dat hĳ werd begraven,s ja, dat hĳ
overeenkomstig de Schriftent op
de derde dagu is opgewekt,v 5 en
dat hĳ aan C _efas is verschenen,w

daarna aan de twaalf.x 6 Vervol-
gens is hĳ aan meer dan vĳfhon-
derd broeders tegelĳk versche-
nen, van wie de meesten tot op dit
ogenblik nog in leven zĳn,y maar

sommigen zĳn ontslapen. 7 Ver-
volgens is hĳ aan Jak _obusa ver-
schenen, daarna aan alle aposte-
len;b 8 doch het laatst van allen
is hĳ ook aan mĳ verschenenc als
aan een te vroeg geborene.

9 Want ik ben de geringsted

van de apostelen en ik ben niet
waard een apostel genoemd te
worden, omdat ik de gemeente
van God vervolgde heb. 10 Maar
door Gods onverdiende goedheidf

ben ik wat ik ben. En zĳn onver-
diende goedheid jegens mĳ is niet
vergeefs gebleken,g maar ik heb
meer dan zĳ allen gearbeid,h ech-
ter niet ik, doch de onverdiende
goedheid van God die met mĳ is.i

11 Maar of ik het nu ben of zĳ het
zĳn, z

´
o prediken wĳ en z

´
o hebt GIJ

geloofd.j

12 Indien er nu vanChristus ge-
predikt wordt dat hĳ uit de do-
den is opgewekt,k hoe kunnen dan
sommigen onder U zeggen dat er
geen opstanding van de doden is?l

13 Indien er werkelĳk geen op-
standing van de doden is, dan
is ook Christus niet opgewekt.m

14 Maar indien Christus niet is
opgewekt, is onze prediking stel-
lig vergeefs, en ons geloof is ver-
geefs.n 15 Dan blĳkenwĳ boven-
dien valse getuigen van God te
zĳn,o want dan hebben wĳ tegen
God in getuigdp dat hĳ de Chris-
tus heeft opgewekt,q die hĳ ech-
ter niet opgewekt heeft indien de
doden werkelĳk niet worden op-
gewekt.r 16 Want indien de do-
den niet worden opgewekt, is ook
Christus niet opgewekt. 17 In-
dien bovendien Christus niet is
opgewekt, is UW geloof nutteloos;
GIJ zĳt nog in UW zonden.s 18 Ja,
dan zĳn ook zĳ die in eendracht
met Christus zĳn ontslapen,t ver-
gaan.u 19 Indien wĳ alleen in
dit leven op Christus hebben ge-
hoopt,v zĳn wĳ van alle mensen
het meest te beklagen.

20 Maar nu is Christus uit de
doden opgewekt,w de eerstelingx

van hen die ontslapen zĳn.y

x Le 23:10; Kol 1:18; y Han 26:23.
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21 Want aangezien de dooda door
een mens is, is ook de opstan-
dingb der doden door een mens.
22 Want evenals in _Adam allen
sterven,c zo zullen ook in de Chris-
tus allen levend gemaakt wor-
den.d 23 Maar een ieder in zĳn
eigen rangorde: Christus, de eer-
steling,e daarna zĳ die de Chris-
tus toebehoren, gedurende zĳn
tegenwoordigheid.f 24 Vervol-
gens het einde, wanneer hĳ het
koninkrĳk aan zĳn God en Vader
overdraagt, wanneer hĳ alle rege-
ring en alle autoriteit en kracht
heeft tenietgedaan.g 25 Want
hĳ moet als koning regeren totdat
[God] alle vĳanden onder zĳn voe-
ten heeft gelegd.h 26 Als laat-
ste vĳand wordt de dood teniet-
gedaan.i 27 Want [God] „heeft
alle dingen onder zĳn voeten on-
derworpen”.j Maar wanneer hĳ
zegt dat ’alle dingen onderwor-
pen zĳn’,k is het duidelĳk dat dit
met uitzondering is van degene
die alle dingen aan hem onder-
wierp.l 28 Wanneer echter alle
dingen aan hem onderworpen zul-
len zĳn,m dan zal ook de Zoon
zelf zich onderwerpen aan Dege-
nen die alle dingen aan hem on-
derwierp, opdat God alles zĳ voor
iedereen.o

29 Wat zullen anders zĳ doen
die worden gedoopt met het doel
doden [te zĳn]?p Indien de doden
in het geheel niet worden opge-
wekt,q waarom worden zĳ ook ge-
dooptr met het doel zodanigen [te
zĳn]? 30 Waarom zĳn ook wĳ
elk uur in gevaar?s 31 Dagelĳks
zie ik de dood onder de ogen.t

Dit verzeker ik krachtens de uit-
bundige vreugdeu over U, broe-
ders, welke ik in Christus Jezus,
onze Heer, heb. 32 Indien ik, ge-
lĳk mensen, te _Efeze met wilde
beesten heb gevochten,v wat baat
het mĳ? Indien de doden niet wor-
den opgewekt, „laat ons [dan] eten
en drinken, want morgen ster-
ven wĳ”.w 33 Wordt niet mis-
leid. Slechte omgang bederft nut-
tige gewoonten.x 34 Ontwaakt
en wordt nuchtery op een recht-

vaardige manier en beoefent geen
zonde, want sommigen hebben
geen kennis van God.a Ik spreek
om U tot schaamte te bewegen.b

35 Niettemin zal iemand zeg-
gen: „Hoe worden de doden opge-
wekt? Ja, met wat voor lichaam
komen zĳ?”c 36 Onredelĳke
mens! Wat gĳ zaait, wordt niet
levend gemaakt tenzĳ het eerst
sterft;d 37 en aangaande wat gĳ
zaait, gĳ zaait niet het lichaam dat
zich zal ontwikkelen, maar louter
een korrel,e misschien van tarwe
of een van de overige [graansoor-
ten]; 38 maar God geeft er een
lichaam aanf zoals het hem heeft
behaagd,g en aan elk van de za-
den zĳn eigen lichaam. 39 Niet
alle vlees is hetzelfde vlees, maar
er is dat van mensen, en er is an-
der vlees van vee en ander vlees
van vogels en een ander van vis-
sen.h 40 En er zĳn hemelsei li-
chamen en aardse lichamen,j maar
de heerlĳkheidk van de hemelse li-
chamen is

´
e

´
en soort en die van

de aardse lichamen is een andere
soort. 41 De heerlĳkheid van de
zonl is

´
e

´
en soort en de heerlĳkheid

van de maanm is een andere, en de
heerlĳkheid van de sterrenn is een
andere, ja, de ene ster verschilt in
heerlĳkheid van de andere.

42 Zo is het ook met de op-
standing der doden.o Het wordt
gezaaid in verderfelĳkheid, het
wordt opgewekt in onverderfe-
lĳkheid.p 43 Het wordt gezaaid
in oneer,q het wordt opgewekt in
heerlĳkheid.r Het wordt gezaaid
in zwakheid,s het wordt opge-
wekt in kracht.t 44 Het wordt
gezaaid als een fysiek lichaam,u

het wordt opgewekt als een gees-
telĳk lichaam.v Indien er een fy-
siek lichaam is, dan is er ook een
geestelĳk lichaam. 45 Zo staat
er ook geschreven: „De eerste
mens, _Adam, werd een levende
ziel.”w De laatste _Adam werd een
levengevendex geest.y 46 Niet-
temin is dat wat geestelĳk is niet
het eerst, maar dat wat fysiek
is, daarna dat wat geestelĳk is.z

47 De eerste mens is uit de aarde
en van stof gemaakt;a de tweede
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mens is uit de hemel.a 48 Zoals
hĳ [is] die van stof gemaakt is,b

zo [zĳn] ook zĳ die van stof ge-
maakt zĳn; en zoals de hemel-
sec [is], zo [zĳn] ook zĳ die he-
mels zĳn.d 49 En evenals wĳ
het beelde hebben gedragen van
degene die van stof gemaakt is,
zullen wĳ ook het beeldf van de
hemelse dragen.

50 Dit zeg ik evenwel, broeders,
dat vlees en bloed Gods konink-
rĳk niet kunnen be

¨
erven,g en de

verderfelĳkheid be
¨
erft de onver-

derfelĳkheid niet.h 51 Ziet! Ik
vertel Ueen heilig geheim: Wĳ zul-
len niet allen ontslapen, maar wĳ
zullen allen veranderd worden,i

52 in een ogenblik, in een oog-
wenk, gedurende de laatste trom-
pet. Want de trompetj zal klinken
en de doden zullen onverderfe-
lĳk worden opgewekt, en wĳ zul-
len veranderd worden. 53 Want
dit wat verderfelĳk is, moet onver-
derfelĳkheid aandoen,k en dit wat
sterfelĳk is,l moet onsterfelĳk-
heid aandoen. 54 Maar wanneer
[dit wat verderfelĳk is, onver-
derfelĳkheid aandoet en] dit wat
sterfelĳk is, onsterfelĳkheid aan-
doet, dan zal het woord in vervul-
ling gaan dat geschreven staat:
„De doodm is voor eeuwig ver-
zwolgen.”n 55 „Dood, waar is
uw overwinning? Dood, waar is
uwangel?”o 56 De angelp die de
dood veroorzaakt, is de zonde,
maar de kracht tot zonde is de
Wet.q 57 MaarGod zĳ gedankt,
want hĳ geeft ons de overwin-
ning door bemiddeling van onze
Heer Jezus Christus!r

58 Dientengevolge, mĳn ge-
liefde broeders, wordt standvas-
tig,s onwrikbaar, altĳd volop te
doen hebbend in het werk van de
Heer,t wetend dat UW arbeid niet
tevergeefs isu in verband met [de]
Heer.

16 Wat nu de inzamelingv be-
treft die voor de heiligen

is,w doet ook GIJ zoals ik de ge-
meenten van Gal _ati

¨
ex opgedra-

gen heb. 2 Laat een ieder vanU

op elke eerste dag van de week

in zĳn eigen huis iets opzĳ leg-
gen en opsparen, naar gelang hĳ
voorspoed heeft, opdat er niet
pas inzamelingen gehouden zul-
len worden wanneer ik gekomen
ben. 3 Wanneer ik echter een-
maal daar ben, zal ik de man-
nen die GIJ door middel van brie-
ven goedkeurt,a zenden om UW

liefdegave naar Jer _uzalem te bren-
gen. 4 Zo het echter gepast is
dat iker eveneens naar toe ga, dan
zullen zĳ met mĳ daarheen gaan.

5 Maar ik zal naar U toe ko-
men wanneer ik Maced _oni

¨
e ben

doorgetrokken, want ik ga door
Maced _oni

¨
e;b 6 en misschien zal

ik bĳ U blĳven of zelfs de win-
ter bĳ U doorbrengen, opdat GIJ

mĳ een eindweegs kunt vergezel-
lenc ongeacht waar ik naar toe
ga. 7 Want ik wil Uniet slechts
nu op [mĳn] doorreis zien, want
ik hoop enige tĳd bĳ U te blĳ-
ven,d als Jehovahe het vergunt.f

8 Tot het pinkster[feest] blĳf ik
echter in _Efeze,g 9 want er is
een grote deur die tot activiteit
leidt voor mĳ geopend,h maar er
zĳn veel tegenstanders.

10 Indien Tim _othe
¨
usi echter

komt, zorgt er dan voor dat hĳ
vrĳ van vrees onder U wordt,
want hĳ verricht het werk van
Jehovah,j evenals ik. 11 Laat
niemand daarom op hem neer-
zien.k Vergezelt hem in vrede een
eindweegs, opdat hĳ naar mĳ toe
kan komen, want ik wacht op hem
met de broeders.

12 Wat nu onze broeder Ap _ol-
losl betreft, ik heb hem herhaal-
delĳk dringend verzocht met de
broeders naar U toe te gaan, en
toch was het volstrekt niet zĳn
wil om nu te komen; hĳ zal ech-
ter komen wanneer hĳ de gele-
genheid heeft.

13 Blĳftwakker,m staat vast in
het geloof,n gedraagt U als man-
nen,o wordt sterk.p 14 Laat al
UW aangelegenheden met liefde
geschieden.q

15 Nu vermaan ik U, broe-
ders: GIJ weet dat het huisgezin
van St _efanas de eerstelingr van
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cccdccc

Ach _aje is en dat zĳ zich ten dien-
ste van de heiligen hebben ge-
steld.a 16 Moogt ook GIJ U aan
dat soort van personen blĳven
onderwerpen en aan een ieder
die meewerkt en arbeidt.b 17 Ik
verheug mĳ echter over de tegen-
woordigheidvanSt _efanasc en For-
tun _atus en Ach _a

¨
ıkus, want zĳ heb-

ben het vergoed dat GIJ niet hier
zĳt. 18 Want zĳ hebben mĳn
geest en de UWE verkwikt.d Er-
kent daarom dat soort van men-
sen.e

19 De gemeenten van _Asia zen-
denU hun groeten.f Aq _u _ila en Pr _is-

ka en ook de gemeente die in hun
huis is,a groeten U hartelĳk in [de]
Heer. 20 Alle broeders groeten
U. Groet elkaar met een heilige
kus.b

21 [Dit is] mĳn groet, die van
P _a _ulus, in mĳn eigen hand-
schrift.c

22 Als iemand geen genegen-
heid voor de Heer heeft, hĳ zĳ
vervloekt.d O onze Heer, kom!e

23 Moge de onverdiende goedheid
van de Heer Jezus met U zĳn.
24 Moge mĳn liefde zĳn met U

allen in eendracht met Christus
Jezus.
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1 P _a _ulus, door Gods wil een
apostela van Christus Jezus,

en Tim _othe
¨
us,b [onze] broeder,

aan de gemeente van God die in
Kor _inthe is, alsmede aan alle hei-
ligenc die in geheel Ach _ajed zĳn:

2 Mogen onverdiende goedheid
en vrede U ten deel vallen van
God, onze Vader, en [de] Heer Je-
zus Christus.e

3 Gezegend zĳ de God enVaderf

van onze Heer Jezus Christus, de
Vader der tedere barmhartighe-
deng en de God van alle vertroos-
ting,h 4 die ons vertroost in al
onze verdrukking,i opdat wĳ hen
die in enigerlei verdrukking zĳn,
kunnen vertroostenj door middel
van de vertroosting waarmee wĳ-
zelf door God worden vertroost.k

5 Want evenals het lĳden voor de
Christus overvloedig is in ons,l zo
is ook de vertroosting die wĳ ont-
vangen overvloedig door bemidde-
ling van de Christus.m 6 Hetzĳ
wĳ dan in verdrukking zĳn, het is
tot UW vertroosting en redding;n

of hetzĳ wĳ vertroost worden, het
is tot UW vertroosting, die werk-
zaam is om U hetzelfde lĳden te
doen verduren dat ook wĳ onder-
gaan.o 7 Onze hoop voorU is dan

ookonwankelbaar, daar wĳ weten
dat GIJ, evenals GIJ deel hebt aan
het lĳden, op dezelfde wĳze ook
zult delen in de vertroosting.a

8 Want wĳ willen U niet onwe-
tend laten, broeders, omtrent de
verdrukking die ons in het [dis-
trict] _Asiab is overkomen, dat er
een zeer sterke druk, die onze
krachten te boven ging, op ons
werd uitgeoefend, zodat wĳ zelfs
zeer in het onzekere verkeerden
over ons leven.c 9 Ja, inwendig
hadden wĳ het gevoel dat wĳ het
doodvonnis hadden ontvangen.
Dit geschiedde opdat wĳ ons ver-
trouwend niet op onszelf zouden
stellen, maar op de God die de
doden opwekt.e 10 Van zo iets
groots als de dood heeft hĳ ons
verlost en zal hĳ ons verlos-
sen;f en op hem hebben wĳ onze
hoop gevestigd dat hĳ ons ook
verder zal verlossen.g 11 Ook
GIJ kunt meehelpen door UW sme-
king voor ons,h opdat velen ten
behoeve van ons danki mogen
brengen voor wat ons goedgun-
stig is gegeven ten gevolge van

g Ps 34:7; 2Ti 4:18; h Ro 15:30; Fil 1:19; Flm 22;

i 2Kor 9:11.
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vele [in gebed opgeheven] gezich-
ten.a

12 Want datgene waarover wĳ
roemen, waarvan ons geweten
getuigenis aflegt,b is dat wĳ ons
met heiligheid en godvruchtige
oprechtheid, niet met vleselĳ-
ke wĳsheid,c maar met Gods on-
verdiende goedheid, in de wereld
hebben gedragen, doch zeer in
het bĳzonder ten aanzien van U.
13 Want wĳ schrĳven U werke-
lĳk niets anders dan dingen die
GIJ goed weet of ook erkent, en
waarvan ik hoop dat GIJ ze tot
het einde toe zult blĳven erken-
nen,d 14 zoals GIJ ook tot op ze-
kere hoogte hebt erkend dat wĳ
voorUeen reden tot roemen zĳn,e

zoals GIJ dit ook voor ons zult
zĳn op de dag van onze Heer
Jezus.f

15 Met dit vertrouwen daarom
was ik reeds eerder van plan naar
U toe te komen,g opdat GIJ een
tweedeh [gelegenheid tot] vreug-
de zoudt hebben, 16 en om na
een kort oponthoud bĳ U naar Ma-
ced _oni

¨
ei te gaan envan Maced _oni

¨
e

bĳ U terug te komenj en een eind-
weegs doorU vergezeldk teworden
naar Jud _ea. 17 Nu dan, toen ik
zulk een plan had, gaf ik mĳ toch
niet aan lichtvaardigheid over?l

Of neem ik mĳ de dingen die
ik mĳ voorneem, overeenkomstig
het vleesm voor, opdat het bĳ mĳ
„Ja, Ja” en „Neen, Neen” zou zĳn?n

18 Maar God staat er borg voor
dat ons tot U gerichte woord niet
Ja en toch Neen is. 19 Want de
Zoon van God,o Christus Jezus,
die door bemiddeling van ons, dat
wil zeggen door bemiddeling van
mĳ en Silv _anus en Tim _othe

¨
us,p

onder U werd gepredikt, is niet
Ja en toch Neen geworden, maar
in zĳn geval is Ja, Ja geworden.q

20 Want ongeacht hoe vele Gods
beloftenr zĳn, ze zĳn Ja geworden
door tussenkomst van hem.s Daar-
om wordt ook door bemiddeling
vanhem het „Amen”t [gezegd], tot
heerlĳkheid van God door bemid-
deling van ons. 21 Doch hĳ die

waarborgt dat GIJ en wĳ Christus
toebehoren en hĳ die ons heeft ge-
zalfd,a is God. 22 Hĳ heeft ook
zĳn zegelb op ons gedrukt en ons
in ons hart het onderpandc van
wat komen zal gegeven, namelĳk
de geest.d

23 Nu roep ik God aan tot ge-
tuigee tegen mĳn eigen ziel dat
ik om U te sparenf nog niet naar
Kor _inthe ben gekomen. 24 Niet
dat wĳ de meestersg over UW ge-
loof zĳn, maar wĳ zĳn medewer-
kersh tot UW vreugde, want GIJ

staati door [UW] geloof.j

2 Dit heb ik namelĳk bĳ mĳzelf
besloten: niet weer in droef-

heidk tot U te komen. 2 Want
als ik U bedroefd maak,l wie an-
ders kan mĳ dan eigenlĳk opmon-
teren dan degene die door mĳ
bedroefd is gemaakt? 3 Daarom
juist heb ik dit geschreven, om bĳ
mĳn komst niet bedroefd te wor-
denm vanwege hen over wie ik mĳ
eigenlĳk moet verheugen;n want
ik heb vertrouweno in U allen dat
de vreugde die ik heb, [ook] die
van U allen is. 4 Want uit veel
verdrukking en beklemming van
hart heb ik U onder veel tranenp

geschreven, niet om U bedroefd te
maken,q maar opdat GIJ de liefde
zoudt kennen die ik zeer in het bĳ-
zonder voor U heb.

5 Indien iemand nu droefheid
heeft veroorzaakt,r dan heeft hĳ
niet mĳ bedroefd, maar in zeke-
re mate U allen — om mĳ niet
te hard uit te drukken. 6 Deze
bestraffing,s die door de meerder-
heid is gegeven, is voldoende voor
zo iemand, 7 zodat GIJ [hem] nu
integendeel goedgunstig dient te
vergevent en dient te vertroosten,
opdat zo iemand niet op de een of
andere wĳze door zĳn overmatige
bedroefdheid wordt verzwolgen.u

8 Daarom vermaan ik U, UW lief-
dev jegens hem te bevestigen.
9 Want ook met dit doel schrĳf ik,
om het bewĳs van U te verkrĳgen
of GIJ in alle dingen gehoorzaam
zĳt.w 10 Alles wat GIJ iemand
goedgunstig vergeeft, vergeef ik
ook.x Trouwens, wat mĳ aangaat,
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alles wat ik goedgunstig heb ver-
geven, zo ik iets goedgunstig
vergeven heb, is ter wille van
U geweest voor het aangezicht
van Christus, 11 opdat wĳ niet
door S _atanworden overmeesterd,a

want wĳ zĳn niet onwetend van
zĳn bedoelingen.b

12 Toen ik nu in Tr _oasc aan-
kwam om het goede nieuws over
de Christus bekend te maken en
er een deur voor mĳ werd ge-
opend in [de] Heer,d 13 kreeg ik
geenverlichting inmĳn geest, om-
dat ik er mĳn broeder T _ituse niet
aantrof, maar ik namafscheid van
hen en vertrok naar Maced _oni

¨
e.f

14 Doch God zĳ gedankt, die
ons altĳd in een triomftocht
meevoertg in gezelschaph van de
Christus en de geur van de ken-
nis van hem door bemiddeling
van ons in elke plaats waarneem-
baar maakt! i 15 Want voor God
zĳn wĳ een welriekende geurj van
Christus onder hen die gered wor-
den en onder hen die vergaan;k

16 voor de laatsten een geur uit-
gaande van dood tot dood,l voor de
eersten een geur uitgaande van le-
ven tot leven. En wie is voldoen-
de bekwaam voor deze dingen?m

17 [Wĳ,] want wĳ zĳn geen ven-
ters van het woord van Godn zoals
vele mensen,o maar als uit op-
rechtheid, ja, als door God ge-
zonden, onder het oog van God,
in gezelschap van Christus, spre-
ken wĳ.p

3 Beginnen wĳ ons weer aan te
bevelen?q Of hebben wĳ mis-

schien, zoals sommigen, aanbeve-
lingsbrievenr voor U of van U no-
dig? 2 GIJZELF zĳt onze brief,s

geschreven op ons hart en ge-
kend en gelezen door alle men-
sen.t 3 Want het is duidelĳk dat
GIJ een brief van Christus zĳt,
geschreven door ons als bediena-
ren,u niet met inkt geschreven,
maar met geestv van een levende
God, niet op stenen tafelen,w maar
op vleselĳke tafelen, op harten.x

4 Dank zĳ de Christus nu heb-
ben wĳ zulk een vertrouweny je-
gens God. 5 Niet dat wĳ uit ons-

zelf voldoende bekwaam zĳn om
iets als uit onszelf komend te kun-
nen beschouwen,a maar dat wĳ
voldoende bekwaam zĳn, komt
van God,b 6 die ons werkelĳk
voldoende bekwaam heeft ge-
maakt omdienarenvan een nieuw
verbond te zĳn,c niet van een ge-
schreven reglement,d maar van
geest;e want het geschreven regle-
ment veroordeeltf ter dood, maar
de geest maakt levend.g

7 Indien bovendien het regle-
ment dat de dood toedienth en
dat met letters in stenen werd
gegrift,i in heerlĳkheid tot stand
kwam,j zodat de zonen van _Isra

¨
el

hun blik niet oplettendop het aan-
gezicht van M _ozes konden vesti-
gen wegens de heerlĳkheid van
zĳn aangezicht,k [een heerlĳk-
heid] die weggedaan zou worden,
8 waarom zou dan het toedienen
van de geestl niet [nog] veelmeer
met heerlĳkheid gepaard gaan?m

9 Want indien het reglement dat
veroordeling toedienden heerlĳk
was,o veelmeer is het toedienen
van rechtvaardigheidp overvloe-
dig in heerlĳkheid.q 10 Ja, zelfs
dat wat eens heerlĳk is gemaakt,
is in dit opzicht van heerlĳkheid
ontdaanr wegens de heerlĳkheid
waardoor het wordt overtroffen.s

11 Want indien dat wat wegge-
daan zou worden, met heerlĳk-
heid werd ingevoerd,t veelmeer
zou dan dat wat blĳft, met heer-
lĳkheid zĳn.u

12 Daar wĳ dan zulk een hoop
hebben,v gebruikenwĳ grote vrĳ-
moedigheid van spreken 13 en
doen niet als M _ozes, die altĳd een
sluierw voor zĳn aangezicht deed
opdat de zonen van _Isra

¨
el hun blik

niet oplettend zouden vestigen op
het eindex van dat wat wegge-
daan zou worden. 14 Maar hun
geestelĳke vermogens waren af-
gestompt.y Want tot op de hui-
dige dag blĳft dezelfde sluier bĳ
het lezen van het oude verbond
onopgetild,z omdat hĳ door be-
middeling van Christus wordt
weggedaan.a 15 Ja, tot heden
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toe ligt er telkens wanneer M _o-
zes wordt gelezen,a een sluier
over hun hart.b 16 Maar wan-
neer men zich tot Jehovah keert,
wordt de sluier weggenomen.c

17 Jehovah nu is de Geest,d en
waar de geeste van Jehovahf is,
daar is vrĳheid.g 18 En wĳ al-
lenh worden, terwĳl wĳ met onge-
sluierde aangezichten de heerlĳk-
heid van Jehovah gelĳk spiegels
weerkaatsen,i van heerlĳkheid tot
heerlĳkheidj in hetzelfde beeldk

veranderd,l precies zoals het door
Jehovah, [de] Geest, wordt ge-
daan.m

4 Daarom, aangezien wĳ deze
bedieningn hebben overeen-

komstig de barmhartigheid die
ons werd betoond,o geven wĳ de
moed niet op; 2 maar wĳ heb-
ben gebroken met de achterbak-
se dingenwaarovermen zich dient
te schamen,p daar wĳ niet met lis-
tigheid wandelen noch het woord
van God vervalsen,q maar door de
waarheid openbaar te maken, ons-
zelf aan ieder menselĳk geweten
aanbevelenvoor het oog van God.r

3 Als er nu in werkelĳkheid een
sluier ligt over het goede nieuws
dat wĳ bekendmaken, dan is het
gesluierd onder hen die vergaan,s

4 onder wie de god van dit sa-
menstel van dingent de geest van
de ongelovigen heeft verblindu op-
dat het verlichtende lichtv van
het glorierĳke goede nieuwsw over
de Christus, die het beeldx van
God is, niet zou doorschĳnen.y

5 Want wĳ prediken niet onszelf,
maar Christus Jezus als Heer,z en
onszelf als UW slavena om Jezus’
wil. 6 Want het is God die ge-
zegd heeft: „Het licht schĳne uit
de duisternis”,b en hĳ heeft op ons
hart geschenen om [het] te ver-
lichtenc met de glorierĳke kennisd

van God door het aangezicht van
Christus.e

7 Wĳ hebben deze schatf ech-
ter in aardeng vaten,h opdat de
krachti die datgene wat normaal
is te boven gaat, van God zou
zĳnj en niet uit onszelf.k 8 Wĳ
worden in elk opzicht bestookt,l

maar toch niet zo in het nauw
gedreven dat wĳ ons niet meer
kunnen bewegen; wĳ zĳn ten ein-
de raad, maar niet totaal zonder
uitweg;a 9 wĳ worden vervolgd,
maar niet in de steek gelaten;b

wĳ worden neergeworpen,c maar
niet vernietigd.d 10 Altĳd ver-
duren wĳ overal in ons lichaam
de dodelĳke behandeling die men
Jezus deed toekomen,e opdat ook
het levenvan Jezus in ons lichaam
openbaar gemaakt moge worden.f

11 Want wĳ die leven, worden om
Jezus’ wil altĳd met de dood ge-
confronteerd,g opdat ook het le-
ven van Jezus in ons sterfelĳ-
ke vlees openbaar gemaakt moge
worden.h 12 Dientengevolge is
in ons de dood aan het werk, maar
in U het leven.i

13 Omdat wĳ nu dezelfde geest
van geloof hebben als waarvan
geschreven staat: „Ik heb geloof
geoefend, daarom heb ik gespro-
ken”,j oefenen ook wĳ geloof en
daarom spreken wĳ, 14 daar wĳ
weten dat hĳ die Jezus heeft opge-
wekt, ook ons te zamen met Jezus
zal opwekken en ons te zamen met
U zal aanbieden.k 15 Want alles
geschiedt ter wille vanU,l opdat de
onverdiende goedheid, die werd
vermeerderd, overvloedig zou zĳn
wegens de dankzegging van nog
velen meer tot de heerlĳkheid van
God.m

16 Daarom geven wĳ de moed
niet op, maar ook al vervalt de
mens diewĳ uiterlĳk zĳn, de mens
die wĳ innerlĳk zĳn,n wordt stel-
lig van dag tot dag vernieuwd.
17 Want alhoewel de verdrukking
van korte duuro en licht is, be-
werkt ze voor ons een heerlĳk-
heid die van een steeds meer alles-
overtreffend gewicht is en eeuwig
duurt,p 18 terwĳl wĳ onze ogen
niet gericht houden op de din-
gen die men ziet, maar op de din-
gen die men niet ziet.q Want de
dingen die men ziet, zĳn tĳdelĳk,r
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maar de dingen die men niet ziet,
zĳn eeuwig.a

5 Want wĳ weten dat wanneer
ons aardse huis,b deze tent,c

ontbonden zou worden,d wĳ een
gebouw van God zullen hebben,
een niet met handen gemaakt,e

eeuwigf huis in de hemelen.
2 Want in dit woonhuis zuchteng

wĳ inderdaad en verlangen wĳ er
vurig naar het voor ons [bestem-
de] uit de hemel aan te doen,h

3 zodatwĳ, wanneerwĳ het wer-
kelĳk hebben aangedaan, niet
naakt bevonden zullen worden.i

4 Ja, wĳ die in deze tent zĳn,
zuchten, omdat wĳ bezwaard zĳn;
want wĳ willen het niet uitdoen,
maar het andere aandoen,j opdat
het sterfelĳke door het leven ver-
zwolgen moge worden.k 5 Hĳ nu
die ons juist hiertoe heeft voort-
gebracht, is God,l die ons het on-
derpandm vanwat komen zal heeft
gegeven, namelĳk de geest.n

6 Wĳ zĳn daarom altĳd vol goe-
de moed en weten dat wĳ, zolang
wĳ thuis zĳn in het lichaam, af-
wezig zĳn van de Heer,o 7 want
wĳ wandelen door geloof, niet
door aanschouwen.p 8 Maar wĳ
zĳn vol goede moed en willen lie-
ver afwezig geraken van het li-
chaam en onze intrek nemen bĳ
de Heer.q 9 Daarom stellen wĳ
het ons ook ten doel om, het-
zĳ wĳ ons tehuis bĳ hem heb-
ben, hetzĳ wĳ van hem afwe-
zig zĳn,r hem welgevallig te zĳn.s

10 Want wĳ moeten allen voor
de rechterstoel van de Christus
openbaar gemaakt worden,t opdat
een ieder het hemtoegekende ont-
vangt voor de dingen die hĳ door
middel van het lichaam heeft ge-
daan, overeenkomstig de dingen
die hĳ heeft beoefend, hetzĳ goed
of kwaad.u

11 Daar wĳ dus de vreesv des
Heren kennen, blĳven wĳ mensen
overreden,w maar voor God zĳn
wĳ openbaar gemaakt. Ik hoop
echter dat wĳ ook voor UW ge-
weten openbaar zĳn gemaakt.x

12 Wĳ bevelen ons niet weer bĳ

U aan,a maar geven U een aan-
leiding om met betrekking tot
ons te roemen,b opdat GIJ [iets
te antwoorden] hebt aan dege-
nen die roemen over de uiterlĳ-
ke verschĳning,c maar niet over
het hart.d 13 Want zo wĳ bui-
ten ons verstandwaren,e danwas
het voor God; zĳn wĳ gezond
van verstand,f dan is het voor U.
14 Want de liefde die de Christus
heeft, dringt ons, want wĳ heb-
ben z

´
o geoordeeld, dat

´
e

´
en mens

voor allen is gestorven;g allenwa-
ren dus gestorven; 15 en hĳ is
voor allen gestorven, opdat zĳ die
leven, niet langer voor zichzelf
zouden leven,h maar voor hemi

die voor hen gestorven is enwerd
opgewekt.j

16 Dientengevolge kennen wĳ
vannu af niemand naar het vlees.k

Ook al hebben wĳ Christus naar
het vlees gekend,l dan kennen
wĳ hem nu stellig niet meer zo.m

17 Indien iemand derhalve in
eendracht met Christus is, dan
is hĳ een nieuwe schepping;n de
oude dingen zĳn voorbĳgegaan,o

zie! nieuwe dingen zĳn ontstaan.p

18 Maar alle dingen komen van
God, die ons door Christus met
zich heeft verzoendq en ons de be-
dieningr van de verzoening heeft
gegeven, 19 namelĳk dat God
door bemiddeling van Christuss

eenwereldt met zichzelf verzoen-
de,u waarbĳ hĳ hun hun overtre-
dingen niet aanrekende,v en hĳ
heeft aan ons het woordw van de
verzoening toevertrouwd.x

20 Wĳy zĳn daarom gezantenz

die optreden in de plaats van
Christus,a alsof God door ons
een dringend verzoek deed.b Als
plaatsvervangers van Christus
smeken wĳ:c „Wordt met God
verzoend.” 21 Degene die geen
zonde kende,d heeft hĳ voor ons
tot zonde gemaakt,e opdat wĳ
door bemiddeling van hem Gods
rechtvaardigheidf zouden wor-
den.
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6 Met hem samenwerkend,a ver-
zoeken wĳ U ook dringend,

de onverdiende goedheid van God
niet te aanvaarden en dan het
doel ervan te missen.b 2 Want
hĳ zegt: „In een tĳd van aanvaar-
ding heb ik U verhoord, en op een
dag van redding ben ik U te hulp
gekomen.”c Ziet! Nu in het bĳzon-
der is het de tĳd van aanvaar-
ding.d Ziet! Nu is het de dag van
redding.e

3 In geen enkel opzicht geven
wĳ enige aanleiding tot struike-
len,f opdat er geen aanmerkingen
op onze bediening gemaakt kun-
nen worden,g 4 maar in elk op-
zicht bevelen wĳ ons als Gods die-
naren aan:h door veel te verduren,
door verdrukkingen, door noden,
door moeilĳkheden,i 5 door sla-
gen, door gevangenissen,j door on-
geregeldheden, door moeizame ar-
beid, door slapeloze nachten, door
tĳden zonder voedsel,k 6 door
zuiverheid, door kennis, door lank-
moedigheid,l door goedheid,m door
heilige geest, door liefde vrĳ van
huichelarĳ,n 7 door waarachti-
ge woorden, door Gods kracht;o

door middel van de wapenenp

der rechtvaardigheid ter rechter-
en ter linkerzĳde, 8 door middel
van heerlĳkheid en oneer, door
middel van slecht bericht en goed
bericht; als bedriegersq en toch
waarachtig, 9 als onbekend en
toch herkend,r als stervend en
toch, ziet! wĳ leven,s als streng
onderrichtt en toch niet overge-
geven aan de dood,u 10 als be-
droefd, maar ons altĳd verheu-
gend, als arm, maar velen rĳk
makend, als niets hebbend en toch
alles bezittend.v

11 Onze mond heeft zich voor
U geopend, Korinthi

¨
ers, ons hartw

heeft zich verruimd. 12 In ons
zĳt GIJ niet eng behuisd,x maar GIJ

zĳt eng behuisd in UWeigen tede-
re genegenheden.y 13 Bĳ wĳze
van vergelding dan, om iets terug
te doen — ik spreek als tot kinde-
renz — verruimt GIJ U eveneens.

14 Komt niet onder een onge-
lĳk juk met ongelovigen.a Want

wat voor deelgenootschap hebben
rechtvaardigheid en wetteloos-
heid?a Of wat heeft licht met duis-
ternis gemeen?b 15 Welke over-
eenstemming bestaat er voorts
tussen Christus en B _elial?c Of
welk deeld heeft een gelovige met
een ongelovige? 16 En welke
overeenkomst heeft Gods tem-
pel met afgoden?e Want wĳ zĳn
een tempelf van een levende God,
zoals God heeft gezegd: „Ik zal
onder hen verblĳveng en onder
[hen] wandelen, en ik zal hun God
zĳn en zĳ zullen mĳn volk zĳn.”h

17 „’Gaat daarom uit hun midden
vandaan en scheidt U af’, zegt Je-
hovah, ’en raakt het onreine niet
langer aan’”;i „’en ik wil U aan-
nemen.’ ”j 18 „’En ik zal U tot
een vader zĳnk en GIJ zult mĳ tot
zonen en dochters zĳn’,l zegt Je-
hovah, de Almachtige.”m

7 Daar wĳ dan deze beloften
hebben,n geliefden, laten wĳ

ons reinigeno van elke verontrei-
niging van vlees en geest,p en in
de vrees voor God heiligheid ver-
volmaken.q

2 Gunt ons plaats.r Wĳ hebben
niemand onrecht gedaan, wĳ heb-
ben niemand verdorven, wĳ heb-
ben van niemand voordeel getrok-
ken.s 3 Ik zeg dit niet om U te
veroordelen. Want ik heb al eer-
der gezegd dat GIJ in ons hart zĳt
ommet ons te sterven ente leven.t

4 Ik heb grote vrĳmoedigheidvan
spreken tegenover U. Ik roem veel
met betrekking tot U.u Ik ben met
troost vervuld,v ik vloei over van
vreugde in al onze kwelling.w

5 Ja, toen wĳ in Maced _oni
¨
ex

aankwamen, kreeg ons vlees geen
verlichting,y maar wĳ werden
voortdurend op alle manieren ge-
kweldz — van buitenwas er strĳd,
van binnen vrees. 6 Maar God,
die de terneergeslagenen troost,a

heeft ons getroost door de tegen-
woordigheid van T _itus, 7 doch

r Ro 12:10; 2Kor 6:12; s Han 20:33; 2Kor 12:17;

t 2Kor 6:12; u 1Kor 1:4; 2Kor 1:14; v 2Kor 1:4;
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4:8; a 2Kor 1:3.
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niet alleen door zĳn tegenwoor-
digheid, maar ook door de troost
waarmee hĳ getroost was over U,
want hĳ deed ons weer verslaga

van UW verlangen, UW treuren,
UW ĳver voor mĳ, zodat ik mĳ
nog meer verheugde.

8 Al heb ik Udan ook door mĳn
brief bedroefd,b ik heb er geen
spĳt van. Ook al had ik er eerst
spĳt van (ik zie dat die brief U,
al was het maar voor een korte
tĳd, bedroefd heeft), 9 nu ver-
heug ik mĳ, niet omdat GIJ slechts
bedroefd zĳt geworden, maar om-
dat UW droefheid U tot berouw
heeft gebracht,c want GIJ zĳt op
een godvruchtige wĳze bedroefd
geworden,d opdat GIJ in geen en-
kel opzicht door ons toedoen
schade zoudt lĳden. 10 Want op
godvruchtige wĳze bedroefd te
zĳn, bewerkt berouw dat tot red-
ding leidt en waarvan men geen
spĳt krĳgt;e maar de droefheid
van de wereld bewerkt de dood.f

11 Want zie eens welk een gro-
te ernst juist het feit dat GIJ op
godvruchtige wĳze bedroefd zĳt
geweest,g in U heeft teweegge-
bracht, ja, zuivering UWERZIJDS

van schuld, ja, verontwaardiging,
ja, vrees, ja, verlangen, ja, ĳver, ja,
het herstellenvanhet onrecht!h In
elk opzicht hebt GIJ bewezen zui-
ver te zĳn in deze zaak. 12 Of-
schoon ikU heb geschreven, heb ik
het beslist niet gedaan om degene
die het onrecht had begaan,i noch
om degene die het onrecht had
geleden, maar opdat UW ernstige
zorg voor ons onderUopenbaar ge-
maakt zou wordenvoor het aange-
zicht van God. 13 Daarom zĳn
wĳ getroost.

Bĳ onze troost echter hebben
wĳ ons nog overvloediger ver-
heugdwegens de vreugde van T _i-
tus, daar zĳn geestj door U allen
verkwikt is. 14 Want indien ik
tegenover hem in enig opzicht
over U geroemd heb, dan ben ik
niet beschaamd gemaakt; maar
zoals wĳ alles in waarheid tot U

hebben gesproken, zo is ook ons
roemenk bĳ T _itus waar gebleken.

15 En zĳn tedere genegenheden
zĳn nog overvloediger jegens U,
terwĳl hĳ zich de gehoorzaam-
heida van U allen herinnert, hoe
GIJ hem met vrees en beving hebt
ontvangen. 16 Ik verheug mĳ
dat ik wegens U in elk opzicht vol
goede moed kan zĳn.b

8 Nu doen wĳ U weten, broe-
ders, aangaande de onverdien-

de goedheid van God die aan de
gemeenten van Maced _oni

¨
ec is ge-

schonken, 2 dat gedurende een
grote beproeving onder kwelling
hun overvloedige vreugde en hun
diepe armoede de rĳkdomvan hun
edelmoedigheid overvloedig heb-
ben doen zĳn.d 3 Want zĳ heb-
ben dit naar hun werkelĳke ver-
mogen gedaan,e ja, ik getuig dat
het boven hun werkelĳke ver-
mogen is geweest, 4 terwĳl zĳ
ons uit eigen beweging met grote
aandrang bleven smeken om het
[voorrecht] op weldadige wĳze te
geven en een aandeel te hebben
aan de bediening bestemd voor de
heiligen.f 5 En niet slechts zoals
wĳ hadden gehoopt, maar eerst
gaven zĳ zichzelf aan de Heerg

en door Gods wil aan ons. 6 Dit
bracht ons ertoe T _itus aan te moe-
digenh om, evenals hĳ degene was
geweest die er onder U een begin
mee had gemaakt, nu ook ditzelf-
de weldadige geven van UW zĳde
te voltooien. 7 Moogt GIJ niette-
min, evenals GIJ in alles overvloe-
dig zĳt,i in geloof enwoord en ken-
nisj en alle ernst en in deze liefde
van ons voor U, ook overvloedig
zĳn in dit weldadige geven.

8 Ik zeg Udit niet bĳ wĳze van
bevel,k maar met het oog op de
ernst van anderen en om de echt-
heid van UW liefde te toetsen.
9 Want GIJ kent de onverdien-
de goedheid van onze Heer Jezus
Christus, dat hĳ, hoewel hĳ rĳk
was, ter wille van Uarm is gewor-
den,l opdat GIJ door zĳn armoede
rĳk zoudt worden.m

10 En ik opper hierover een me-
ning:n want deze aangelegenheid
is nuttig voor U,o daar GIJ reeds
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een jaar geleden niet alleen begon-
nen zĳt met het doen, maar ook
met het willen [doen];a 11 vol-
eindigt nu dan ook het doen er-
van, opdat, evenals de bereidheid
om te willen er was, het ook vol-
eindigd mag worden naar wat GIJ

hebt. 12 Want indien de bereid-
heid er eerst is, dan is ze vooral
aanvaardbaar naar hetgeen men
heeft,b niet naar hetgeen men niet
heeft. 13 Want ik bedoel niet
dat het voor anderen gemakke-
lĳk zou zĳn,c doch zwaar voor U,
14 maar opdat door gelĳkheid tot
stand te brengen, UW teveel voor
het ogenblik hun tekort zou dek-
ken, opdat ook hun teveel eens
UW tekort zou dekken en er zo-
doende gelĳkheid zou ontstaan,d

15 zoals er staat geschreven: „Hĳ
die veel had, had niet te veel, en
hĳ die weinig had, had niet te
weinig.”e

16 God nu zĳ gedankt dat hĳ
dezelfde ernstige toewĳding voor
U in het hart van T _itus heeft
gelegd,f 17 want hĳ heeft aan
onze aanmoediging werkelĳk
gehoor gegeven, maar daar hĳ
zeer ernstig toegewĳd is, gaat hĳ
uit eigen beweging naar U toe.
18 Met hem zenden wĳ echter
de broeder wiens lof in verband
met het goede nieuws door alle
gemeenten verbreid is. 19 Dat
niet alleen, maar hĳ werd ook
door de gemeenten aangesteldg

als onze reisgezel in verband met
deze liefdegave, waarvoor wĳ zorg
dragen tot heerlĳkheidh van de
Heer en als bewĳs van onze be-
reidwilligheid.i 20 Aldus vermĳ-
den wĳ dat iemand aanmerkin-
gen op ons zou kunnen makenj

in verband met deze milde bĳ-
drage,k waarvoor wĳ zorg dra-
gen. 21 Want wĳ „treffen eerlĳ-
ke voorzieningen, niet alleen voor
het oog van Jehovah, maar ook
voor het oog van de mensen”.l

22 Bovendien zenden wĳ met
hen onze broeder die, naar ons
dikwĳls is gebleken, in vele din-
gen ernstig toegewĳd is, maar
die nu nog veel ernstiger toege-

wĳd is wegens zĳn grote vertrou-
wen in U. 23 Mocht er evenwel
enige twĳfel bestaan omtrent T _i-
tus, hĳ is een deelhebber met mĳ
en een medewerkera voor UW be-
langen; of omtrent onze broeders,
zĳ zĳn apostelen van gemeenten
en een heerlĳkheid van Chris-
tus. 24 Toont hun daarom ten
aanschouwen van de gemeenten
het bewĳs van UW liefdeb en van
datgene waarover wĳ in verband
met U hebben geroemd.c

9 Wat nu de bedieningd betreft
die voor de heiligen is, het

is overbodig dat ik U daarover
schrĳf, 2 want ik kenUW bereid-
willigheid, waarover ik bĳ de Ma-
cedoni

¨
ers met betrekking tot U

roem, dat Ach _aje nu al een jaar
gereedstaat,e en UW ĳver heeft
de meesten van hen aangespoord.
3 Maar ik zend de broeders opdat
ons roemen over U in dit opzicht
niet ĳdel zou blĳken, doch GIJ wer-
kelĳk, zoals ik altĳd over U gezegd
heb, gereed moogt zĳn.f 4 An-
ders zouden wĳ — om niet te zeg-
gen GIJ — als er Macedoni

¨
ers met

mĳ zouden meekomen en zĳ Uniet
gereed zoudenvinden, in zeker op-
zicht beschaamd worden gemaakt
in deze door ons gedane verze-
kering. 5 Daarom achtte ik het
noodzakelĳk de broeders aan te
moedigen van tevoren naar U toe
te gaan en UW milde gave, die GIJ

reeds eerder hadt beloofd,g van te-
voren in gereedheid te brengen,
opdat deze gereed zou zĳn als een
milde gave en niet als iets wat is
afgedwongen.h

6 Het is hiermee echter zo, dat
wie spaarzaam zaait,i ook spaar-
zaam zal oogsten; en wie over-
vloedig zaait,j zal ook overvloe-
dig oogsten. 7 Laat een ieder
doen zoals hĳ in zĳn hart heeft
besloten, niet met tegenzink of
onderdwang,wantGod heeft een
blĳmoedige gever lief.l

8 God is bovendien in staat al
zĳn onverdiende goedheid over-
vloedig te doen zĳn jegens U, op-
dat GIJ, terwĳl GIJ altĳd in alles
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volledig van het nodige zĳt voor-
zien, volop moogt hebben voor
ieder goed werk.a 9 (Zoals ge-
schreven staat: „Hĳ heeft wĳd
en zĳd uitgedeeld, hĳ heeft ge-
geven aan de armen, zĳn recht-
vaardigheid blĳft in eeuwigheid.”b

10 Hĳ nu die de zaaier overvloe-
dig zaad verschaft en brood om te
eten,c zal U het zaad ter zaaiing
verschaffen en het vermenigvul-
digen en zal de producten van
UW rechtvaardigheid doen toene-
men.d) 11 In alles wordt GIJ ver-
rĳkt voor elke soort van edelmoe-
digheid, die door bemiddeling van
ons een dankbetuiging aan God
teweegbrengt;e 12 want de be-
diening van deze openbare dienst
heeft niet alleen tot doel over-
vloedig in de noden van de heili-
gen te voorzien,f maar ook rĳk te
zĳnmet vele dankbetuigingen aan
God. 13 Ten gevolge van het be-
wĳs dat deze bediening geeft, ver-
heerlĳken zĳ God omdat GIJ on-
derdanig zĳt aanhet goede nieuws
omtrent de Christus,g [welke on-
derdanigheid] GIJ in het openbaar
bekendmaakt, en omdat GIJ edel-
moedig zĳt inUW bĳdrage aan hen
en aan allen;h 14 enmet smekin-
genvoorU verlangen zĳ naarU we-
gens de allesovertreffende onver-
diende goedheidi van God [die] op
U [rust].

15 God zĳ gedankt voor zĳn on-
beschrĳflĳke vrĳe gave.j

10 Ikzelf nu, P _a _ulus, die wel
gering in verschĳningk on-

der U ben, maar wanneer afwezig
stoutmoedig ben tegenover U,l doe
U bĳ de zachtaardigheidm en goed-
heidn van de Christus een drin-
gend verzoek. 2 Ja, ik smeek
dat ik, wanneer ik tegenwoordig
ben, geen stoutmoedigheid hoef
te gebruiken met dat vertrou-
wenwaarmee ik denk stoutmoedi-
ge maatregelen te nemeno tegen
sommigen die ons beschouwen
als wandelden wĳ overeenkom-
stig [datgene wat wĳ zĳn in het]
vlees. 3 Want al wandelenwĳ in
het vlees,p wĳ voeren geen oorlog

overeenkomstig [datgene wat wĳ
zĳn in het] vlees.a 4 Want dewa-
penenvan onze oorlogvoering zĳn
niet vleselĳk,b maar krachtig door
Godc tot omverwerping van sterk
verschanste dingen. 5 Want wĳ
werpen redeneringen omver en
elke hoogte die wordt opgericht
tegen de kennis van God;d en wĳ
brengen elke gedachte in gevan-
genschap ten einde ze gehoor-
zaam te maken aan de Christus;
6 en wĳ houden ons gereed om
bestraffing toe te dienen voor
elke ongehoorzaamheid,e zodra
UW eigen gehoorzaamheid vol-
ledig is betracht.f

7 GIJ beziet de dingen naar hun
uiterlĳke waarde.g Indien iemand
bĳ zichzelf het vertrouwen heeft
dat hĳ Christus toebehoort, moet
hĳ dit feit nog eens bĳ zichzelf
in aanmerking nemen, dat ook
wĳ Christus toebehoren, even-
goed als hĳ.h 8 Want ook al zou
ik iets te veel roemeni over de
autoriteit die de Heer ons heeft
gegeven om U op te bouwen en
niet om U af te breken,j ik zou
niet beschaamd worden gemaakt,
9 opdat ik niet de schĳn wek dat
ik U door [mĳn] brieven vrees
wil aanjagen. 10 Want, zo zegt
men: „[Zĳn] brieven zĳn gewich-
tig en krachtig, maar [zĳn] tegen-
woordigheid in persoon is zwakk

en [zĳn] spreken verachtelĳk.”l

11 Laat zo iemand dit in aanmer-
king nemen, dat wĳ, wanneer wĳ
tegenwoordig zĳn, net zo in onze
daden zullen zĳn als wĳ, wanneer
afwezig, door middel van brieven
in onze woorden zĳn.m 12 Want
wĳdurven ons niet te rekenen tot
of te vergelĳken met sommigen
die zichzelf aanbevelen.n Door
zich onderling naar elkaar af te
meten en zich onderling met el-
kaar te vergelĳken, tonen zĳ stel-
lig hun onverstand.o

13 Wĳ van onze kant zullen
niet roemen buiten de ons toe-
gewezen grenzen,p maar overeen-
komstig de grens van het gebied
dat God ons heeft toegemeten en

HFDST. 9

a Sp 28:27

Mal 3:10

Ef 4:28

Fil 4:19

Tit 2:14

b Ps 112:9

c De30:9

Jes 55:10

d Ho 10:12

e 2Kor 1:11

2Kor 4:15

f Ro 15:27

2Kor 8:14
Ga 6:6

Fil 4:18

g Ro 6:17

2Kor 7:15

h Mt5:16

Heb 13:16

Jak 1:27

1Jo 3:17

i Han 20:24

j Jo 1:17

Ro 3:24

Ro 5:15

Ef 3:7

�����������������������������

HFDST. 10

k 1Kor 2:3

l 2Kor 10:10

m Mt11:29

n Mt11:30

o 1Kor 4:21

2Kor 13:2

2Kor 13:10

p Ga 2:20

�����������������������������

2ekolom

a Ro 8:13

Ef 6:12

b Mt26:52

Ro 13:12

Ef 6:13

1Th 5:8

1Ti 1:18

2Ti 2:24

c Ro 8:14

2Kor 6:7

d 1Kor 1:19
1Kor 3:19

2Ti 2:25

e 1Ti 1:20

Heb 12:10

f 2Kor 2:9

2Kor 7:15

g 2Kor 5:12

h 1Jo 4:6

i 2Kor 12:6

j 2Kor 13:10

Heb 13:17

k 2Kor 10:1
Ga 4:13

l 2Kor 11:6

m 2Kor 12:20

2Kor 13:2

n 2Kor 3:1

2Kor 5:12

o Sp 25:27

Sp 26:12

Ga 6:3

Ga 6:4

p Ro 12:3

2 KORINTHI
¨
ERS 9:9–10:13 Onze wapenen komen van God 1446



zelfs helemaal tot aan U heeft
doen reiken.a 14 Werkelĳk, wĳ
strekken onszelf niet te ver uit,
alsof wĳ niet tot aan U zouden
reiken, want wĳ waren de eer-
sten die met het bekendmaken
van het goede nieuws over de
Christus zelfs helemaal tot aan
U zĳn gekomen.b 15 Neen, wĳ
roemen niet buiten de ons toege-
wezen grenzen in de arbeid van
iemand anders,c maar wĳ koes-
teren de hoop dat, met het toe-
nemen van UW geloof,d wĳ onder
U grootgemaakt mogen worden
met betrekking tot ons gebied.e

Dan zullen wĳ nog overvloediger
zĳn, 16 om het goede nieuws
bekend te maken aan de landen
die nog verderdanUgelegen zĳn,f

ten einde niet te roemen in het
gebied van iemand anders, waar
de dingen reeds voorbereid zĳn.
17 „Maar wie roemt, roeme in Je-
hovah.”g 18 Want niet hĳ die
zichzelf aanbeveelt, wordt goed-
gekeurd,h maar hĳ die door Jeho-
vahi wordt aanbevolen.j

11 Ik wenste dat GIJ een klein
beetje onredelĳkheid van

mĳ zoudt willen verdragen.k Maar
in werkelĳkheid verdraagt GIJ mĳ!
2 Want ik ben jaloers over U met
een goddelĳke jaloezie,l want ik
persoonlĳk heb U aan

´
e

´
en manm

ten huwelĳk beloofdn om U als een
eerbareo maagd aan de Christus
aan te bieden.p 3 Maar ik ben
bevreesd dat op de een of ande-
re wĳze, zoals de slang door haar
listigheid _Eva verleid heeft,q UW

geest verdorven zou kunnen wor-
denr en zou afwĳken van de op-
rechtheid en de eerbaarheid die
de Christus toekomen.s 4 Want
het is zo gesteld, dat indien er
iemand komt die een andere Je-
zus predikt dan degene die wĳ ge-
predikt hebben,t of GIJ een andere
geest ontvangt dan GIJ ontvangen
hebtu of ander goed nieuwsv dan
GIJ aanvaard hebt, dan verdraagt
GIJ [hem] gemakkelĳk.w 5 Want
ik meen dat ik in niets ook maar
inferieur ben geblekenx aanUW su-
perfĳney apostelen. 6 Maar ook

al ben ik onbedreven in het spre-
ken,a in kennis ben ik het stellig
niet;b doch in elk opzicht hebben
wĳ [dit] in alle dingen aan U open-
baar gemaakt.c

7 Of heb ik een zonde begaan
door mĳ te vernederend opdat GIJ

verhoogd zoudt worden, omdat
ik U het goede nieuws van God
gaarne kosteloose heb bekend-
gemaakt? 8 Andere gemeenten
heb ik beroofd door dingen voor
mĳn onderhoud aan te nemen om
U te kunnen dienen,f 9 en toch
ben ik toen ik bĳ U tegenwoor-
dig was en gebrek kreeg, nie-
mand tot last geworden,g want de
broeders die uit Maced _oni

¨
e kwa-

men,h hebben mĳn tekort over-
vloedig aangevuld. Ja, in elk op-
zicht heb ik mĳ ervoor gewacht U

tot last te zĳn en dit zal ik blĳven
doen.i 10 Het is een waarheidj

van Christus in mĳn geval, dat
aan dit roemen van mĳ geen paal
en perk gesteld zal wordenk in
de streken van Ach _aje. 11 Om
welke reden? Omdat ik Uniet lief-
heb? God weet [dat dit wel zo is].l

12 Nu zal ik wat ik doe, als-
nog doen,m om het voorwendsel af
te snĳden van hen die een voor-
wendsel willen hebben ten einde
aan ons gelĳk bevonden te wor-
den in het ambt waarop zĳ roe-
men. 13 Want zulkemensen zĳn
valse apostelen, bedrieglĳke wer-
kers,n die zich veranderen in apos-
telen van Christus.o 14 En geen
wonder, want S _atan zelf blĳft
zich veranderen in een engel des
lichts.p 15 Het is daarom niets
groots indien ook zĳn dienarenq

zich blĳven veranderen in diena-
ren van rechtvaardigheid. Maar
hun einde zal zĳn overeenkom-
stig hun werken.r

16 Nogmaals zeg ik: Laat nie-
mand denken dat ik onredelĳk
ben. Maar doet GIJ het toch, aan-
vaardt mĳ dan ook al ben ik on-
redelĳk, opdat ook ik een wei-
nig moge roemen.s 17 Wat ik
spreek, spreek ik niet volgens het

r Mt 16:27; Ro 2:6; Ga 5:10; Fil 3:19; 2Ti 4:14;

s 2Kor 10:8.
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voorbeeld van de Heer, maar als
in onredelĳkheid, in deze zelfbe-
wustheid die aan roemena eigen
is. 18 Daar velen roemen naar
het vlees,b zal ook ik roemen.
19 Want GIJ verdraagt gaarne de
onredelĳke personen, aangezien
GIJ redelĳk zĳt. 20 Ja, GIJ ver-
draagt een ieder die U in slaver-
nĳ brengt,c een ieder die verslindt
[wat GIJ hebt], een ieder die grĳpt
[wat GIJ hebt], een ieder die zich
boven [U] verheft, een ieder die U

in het gezicht slaat.d

21 Ik zeg dit tot [onze] oneer,
als was onze positie zwak geweest.

Maar indien iemand anders er-
gens stoutmoedig in optreedt —
ik spreek onredelĳke — treed ook
ik er stoutmoedig in op. 22 Zĳn
zĳ Hebree

¨
en? Ik ook.f Zĳn zĳ Is-

ra
¨
elieten? Ik ook. Zĳn zĳ _Abra-

hams zaad? Ik ook.g 23 Zĳn zĳ
dienaren van Christus? Ik ant-
woord als een waanzinnige, ik
ben het op een meer in het oog
springende wĳze:h in moeizame
arbeid overvloediger,i in gevan-
genissen overvloediger,j in sla-
gen uitermate, dikwĳls de dood
nabĳ.k 24 Van de joden heb ik
vĳfmaal veertig slagenl min

´
e

´
en

ontvangen, 25 driemaal werd ik
met roeden geslagen,m eenmaal
werd ik gestenigd,n driemaal heb
ik schipbreuk geleden,o een nacht
en een dag heb ik in de diepte
[der zee] doorgebracht; 26 dik-
wĳls op reis, in gevaren van ri-
vieren, in gevaren van struikro-
vers,p in gevaren van [mĳn eigen]
ras,q in gevaren van de nati

¨
en,r

in gevaren in de stad,s in geva-
ren in de wildernis, in gevaren op
zee, in gevaren onder valse broe-
ders, 27 in arbeid en zwoegen,
dikwĳls in slapeloze nachten,t in
honger en dorst,u vele malen in
onthouding van voedsel,v in kou-
de en naaktheid.

28 Behalve die dingen, welke
van uitwendige aard zĳn, be-
stormt mĳ nog van dag tot dag
de zorg voor alle gemeenten.w

29 Wie is er zwakx en ik ben niet
zwak? Wie wordt tot struikelen

gebracht en ik ontsteek niet in
toorn?

30 Als er geroemd moet wor-
den, zal ik roemena op de dingen
die met mĳn zwakheid te maken
hebben. 31 De GodenVader van
de Heer Jezus, ja, Degene die ge-
loofd moet worden in eeuwigheid,
weet dat ik niet lieg. 32 In Da-
m _askus bewaakte de stadhouder
onder koning Ar _etas de stad der
Damascenen om mĳ te grĳpen,b

33 maar door een venster in de
muur werd ik in een tenen mand
neergelatenc en ontsnapte aan
zĳn handen.

12 Ik moet roemen. Nuttig is
het niet, maar ik zal over-

gaan tot bovennatuurlĳke visioe-
nend en openbaringen van [de]
Heer. 2 Ik ken een mens in een-
dracht met Christus, die veertien
jaar geleden — hetzĳ in het li-
chaam, ik weet het niet, of bui-
ten het lichaam, ik weet het niet,
God weet het — als zodanig werd
weggerukte naar de derde hemel.
3 Ja, ik ken zulk een mens — het-
zĳ in het lichaam of gescheiden
van het lichaam,f ik weet het niet,
God weet het — 4 dat hĳ werd
weggerukt tot in het paradĳsg

en onuitsprekelĳke woorden hoor-
de, die het een mens niet geoor-
loofd is te spreken. 5 Over zo
iemand zal ik roemen, maar ik zal
niet over mĳzelf roemen, behalve
met betrekking tot [mĳn] zwakhe-
den.h 6 Want als ik ooit wil roe-
men,i zal ik niet onredelĳk zĳn,
want ik zal de waarheid zeggen.
Maar ik onthoud mĳ ervan, op-
dat niemand mĳ meer toeschrĳft
dan wat hĳ ziet dat ik ben of hĳ
van mĳ hoort, 7 enkel op grond
van de overmaat der openbarin-
gen.

Daarom werd mĳ, opdat ik mĳ
niet te zeer verheven zou voelen,j

een doorn in het vlees gegeven,k

een engel van S _atan, om mĳ te
blĳven slaan, opdat ik mĳ niet te
zeer zou verheffen. 8 Dienaan-
gaande heb ik de Heer driemaall

dringend verzocht dat die van mĳ
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zou wĳken; 9 en toch heeft hĳ
werkelĳk tot mĳ gezegd: „Mĳn
onverdiende goedheid is voldoen-
dea voor u, want [mĳn] kracht
wordt in zwakheid tot volmaakt-
heid gebracht.”b Zeer gaarne zal
ik daarom veeleer ten aanzien
van mĳn zwakheden roemen,c op-
dat de kracht van de Christus ge-
lĳk een tent over mĳ moge blĳ-
ven. 10 Daarom heb ik behagen
in zwakheden, in beledigingen, in
noden, in vervolgingen en moei-
lĳkheden, om Christus’ wil. Want
wanneer ik zwak ben, dan ben ik
krachtig.d

11 Ik ben onredelĳk geworden.
GIJ hebt mĳ ertoe gedwongen,e

want eigenlĳk had ik door U aan-
bevolen moeten worden. Want
in niets ben ik ook maar infe-
rieur gebleken aan [UW] superfĳ-
nef apostelen, ook al ben ik niets.g

12 Waarlĳk, de tekenen van een
apostelh werden onder U verricht
door alle volhardingi en door te-
kenen en wonderen en krachti-
ge werken.j 13 Want in welk op-
zicht zĳt GIJ minder dan de overige
gemeenten geworden, behalve dat
ikzelf U niet tot last ben gewor-
den?k Weest zo goed mĳ dit on-
recht te vergeven.

14 Ziet! Dit is de derde keerl dat
ik gereed ben naar U toe te komen,
en toch zal ik geen last worden.
Want ik zoek niet UW bezittin-
gen,m maar U; want de kinderenn

behoren niet voor [hun] ouders
te sparen, maar de ouders voor
[hun] kinderen.o 15 Wat mĳ be-
treft, ik zal heel graag de kosten
dragen en volledig ten koste wor-
den gelegd voor UW zielen.p Als
ik U des te overvloediger liefheb,
moet ik dan des te minder bemind
worden? 16 Maar hoe het ook
zĳ, ik ben U niet tot last geweest.q

Niettemin zegt GIJ dat ik „sluw”
was en U „door slinksheid” heb ge-
vangen.r 17 Ik heb mĳ toch niet
door bemiddeling van iemand van
hen die ik tot U heb gezonden, ten
koste van U bevoordeeld? 18 Ik
heb T _itus aangespoord en ik heb
de broeder met hem gezonden. T _i-

tus heeft zich toch geenszins ten
koste van U bevoordeeld?a Hebben
wĳ niet in dezelfde geest gewan-
deld,b in dezelfde voetstappen?

19 Hebt GIJ al die tĳd gedacht
dat wĳ ons voor U verdedigd heb-
ben? Wĳ spreken voor het aan-
gezicht van God [en] in verband
met Christus. Maar, geliefden,
alle dingen zĳn tot UW opbouw.c

20 Want ik ben bevreesd dat ik U,
wanneer ik gekomen zal zĳn,d op
de een of andere wĳze niet zo zal
aantreffen als ik het wel zou wen-
sen en dat ik voor Uniet zo zal blĳ-
ken te zĳn als GIJ het wel zoudt
wensen, maar dat er in plaats
daarvan op de een of anderewĳze
twist zal zĳn, jaloezie,e gevallen
van toorn, ruzies, achterklap, in-
fluisteringen, gevallen van op-
geblazenheid, wanordelĳkheden.f

21 Misschien zal mĳn God, als ik
weer kom, mĳ wel in UW midden
vernederen en zal ik moeten treu-
ren over velen van hen die vroe-
ger gezondigd hebbeng maar geen
berouw hebben gehad over de on-
reinheid en hoererĳh en losbandig-
heidi welke zĳ beoefend hebben.

13 Dit is de derde keerj dat
ik naar U toe kom. „Uit de

mond van twee getuigen of van
driemoet elke zaak bevestigdwor-
den.”k 2 Ik heb al eerder gezegd
en — als was ik de tweede keer
tegenwoordig en thans toch afwe-
zig— zeg vooruit tot hen die vroe-
ger gezondigd hebben en tot alle
overigen, dat ik als ik ooit weer
kom, niet zal sparen,l 3 want GIJ

zoekt een bewĳs dat Christus in
mĳ spreekt,m [Christus,] die je-
gens U niet zwak is, maar onder
U krachtig is. 4 Het is inderdaad
waar dat hĳ ten gevolge van zwak-
heidn aan een paal werd gehan-
gen,o maar hĳ leeft ten gevolge
van Gods kracht.p Weliswaar zĳn
ook wĳ zwak met hem, maar wĳ
zullen te zamen met hem levenq

ten gevolge van Gods krachtr je-
gens U.

5 Blĳft beproeven of GIJ in het
geloof zĳt, blĳft bewĳzen dat GIJ

goedgekeurd zĳt.s Of erkent GIJ
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cccdccc

niet dat Jezus Christus in een-
dracht met U is?a Tenzĳ GIJ afge-
keurd zĳt. 6 Ik hoop waarlĳk
dat GIJ te weten zult komen dat
wĳ niet afgekeurd zĳn.

7 Nu biddenb wĳ tot God dat GIJ

niets verkeerds moogt doen, niet
opdat wĳzelf goedgekeurd mogen
schĳnen, maar opdat GIJ moogt
doen wat voortreffelĳk is, ook
al moge het schĳnen dat wĳ-
zelf afgekeurd zĳn. 8 Want wĳ
kunnen niets tegen de waarheid
doen, maar alleen v

´
o

´
or de waar-

heid.c 9 Wĳverheugen ons stel-
lig wanneer wĳ zwak zĳn, maar
GIJ krachtig zĳt;d en hiervoor bid-
den wĳ,e dat GIJ weer terechtge-
bracht wordt. 10 Daarom schrĳf
ik deze dingen terwĳl ik afwezig

ben, opdat ik, wanneer ik tegen-
woordig ben, niet met gestreng-
heid hoef op te tredena overeen-
komstig de autoriteit die de Heer
mĳ heeft gegeven om op te bou-
wenb en niet om af te breken.

11 Ten slotte, broeders, gaat
voort U te verheugen, weer te-
rechtgebracht te worden, ver-
troost te worden,c gelĳk te den-
ken,d vreedzaam te leven;e en de
God van liefde en van vredef zal
met U zĳn. 12 Groet elkaarmet
een heilige kus.g 13 Alle heili-
gen zenden U hun groeten.

14 De onverdiende goedheid
van de Heer Jezus Christus en
de liefde van God en het deelheb-
ben aan de heilige geest zĳ met U

allen.h
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1 P _a _ulus,a een apostel,b noch
vanwege mensen noch door

bemiddeling van een mens, maar
door bemiddeling van Jezus Chris-
tusc en God, deVader,d die hemuit
de doden heeft opgewekt,e 2 en
alle broeders die bĳ mĳ zĳn,f aan
de gemeenten van Gal _ati

¨
e:g

3 Mogen onverdiende goedheid
en vredeh U ten deel vallen van
God, onze Vader, en [de] Heer Je-
zus Christus. 4 Hĳ heeft zich-
zelf voor onze zonden gegeveni

om ons te bevrĳden van het te-
genwoordige goddeloze samen-
stel van dingen,j volgens de wilk

van onze God en Vader, 5 aan
wie de heerlĳkheid zĳ in alle eeu-
wigheid.l Amen.

6 Het verwondert mĳ dat GIJ U

zo vlug laat afbrengen van De-
genem die U met Christus’ on-
verdiende goedheidn heeft geroe-
pen en U tot een ander soort van
goed nieuws keert.o 7 Maar het
is geen ander; alleen zĳn er ze-
kere mensen die onrust onder U

stokena en het goede nieuws over
de Christus willen verdraaien.b

8 Maar ook al zouden wĳ of een
engel uit de hemel U iets als goed
nieuws bekendmaken buiten het-
geen wĳ U als goed nieuws hebben
bekendgemaakt, hĳ zĳ vervloekt.c

9 Zoals wĳ in het bovenstaan-
de hebben gezegd, zeg ik ook nu
weer: Wie het ook is die U iets als
goed nieuws bekendmaakt bui-
ten hetgeen GIJ hebt aanvaard,d

hĳ zĳ vervloekt.

10 Tracht ik nu eigenlĳk men-
sen te overreden of God? Of zoek
ik mensen te behagen?e Indien
ik nog mensen behaagde,f zou
ik geen slaaf van Christus zĳn.g

11 Want ik laat U weten, broe-
ders, dat het goede nieuws dat
door mĳ als goed nieuws werd
bekendgemaakt, niet iets men-
selĳks is,h 12 want ik heb het
niet van een mens ontvangen en
ook werd [het] mĳ niet geleerd
dan door middel van een open-
baring door Jezus Christus.i
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13 GIJ hebt natuurlĳk gehoord
van mĳn vroegere levenswandel
in het juda

¨
ısme,a dat ik de ge-

meente van God tot het uiterste
bleef vervolgenb en verwoesten,c

14 en ik maakte grotere vorde-
ringen in het juda

¨
ısme dan ve-

len van mĳn leeftĳd in mĳn ras,d

daar ik veel ĳverigere was voor
de overleveringenf van mĳn va-
deren. 15 Maar toen het God,
die mĳ van de schoot van mĳn
moeder af heeft afgezonderd en
[mĳ] door zĳn onverdiende goed-
heidg heeft geroepen,h goeddacht
16 zĳn Zoon in verband met mĳ
te openbaren,i opdat ik het goe-
de nieuws over hem aan de nati

¨
en

zou bekendmaken,j ben ik niet ter-
stond te rade gegaan bĳ vlees en
bloed.k 17 Ook ben ik niet opge-
gaannaar Jer _uzalem, naar hen die
v

´
o

´
or mĳ apostelen waren,l maar

ik ben naar Ar _abi
¨
e vertrokken

en weer naar Dam _askus terugge-
keerd.m

18 Vervolgens ben ik drie jaar
later naar Jer _uzalem opgegaann

om C _efaso te bezoeken, en ik ben
vĳftien dagen bĳ hem gebleven.
19 Maar ik heb niemand anders
van de apostelen gezien, alleen
Jak _obus,p de broerq van de Heer.
20 Aangaande de dingen nu die
ik U schrĳf, ziet! voor het aange-
zicht van God, ik lieg niet.r

21 Daarna ben ik naar de stre-
ken van S _yri

¨
e en van Cil _ici

¨
e ge-

gaan.s 22 Maar ik was aan de
gemeenten van Jud _ea, die in een-
dracht met Christus waren,t van
aangezicht onbekend; 23 zĳ had-
den alleen horen [zeggen]: „Hĳ die
ons vroeger vervolgde,u verkon-
digt nu het goede nieuws over het
geloof dat hĳ vroeger verwoest-
te.”v 24 Derhalve gingen zĳ we-
gens mĳ God verheerlĳken.w

2 Vervolgens ben ik na verloop
van veertien jaar weer naar

Jer _uzalem opgegaanx met B _arna-
bas,y terwĳl ik ook T _itus meenam.
2 Maar ik ging op grond van een
openbaring.z En ik legde hun het
goede nieuws voora dat ik onder

de nati
¨
en predik, echter in beslo-

ten kring aan hen die mannen van
aanzien waren, uit vrees dat ik
op een of andere wĳze tevergeefsa

liepb of gelopen had. 3 Niette-
min werd zelfs T _itus,c die bĳ mĳ
was, niet gedwongen zich te laten
besnĳden,d ofschoon hĳ een Griek
was. 4 Maar vanwege de heime-
lĳk binnengebrachtee valse broe-
ders,f die waren binnengeslopen
om onze vrĳheidg die wĳ in een-
dracht met Christus Jezus hebben
te bespieden, ten einde ons vol-
ledig in slavernĳ te brengenh —
5 voor dezen zĳn wĳ zelfs nog
geen uur in onderdanigheid ge-
weken,i opdat de waarheidj van
het goede nieuws bĳ U zou blĳven.

6 Maar wat hen betreft die
iets schenen te zĳnk — wat voor
mensen zĳ vroeger geweest zĳn,
maakt voor mĳ geen verschill —
God gaat niet op de uiterlĳke ver-
schĳning van een mens afm — die
mannen van aanzien hebben mĳ
in feite niets nieuws meegedeeld.
7 Maar integendeel, toen zĳ za-
gen dat aan mĳ het goede nieuws
voor de onbesnedenenn was toe-
vertrouwd,o zoals P _etrus [het had]
voor de besnedenenp — 8 want
Hĳ die aan P _etrus de kracht heeft
gegeven welke nodig is voor een
apostelschap onder de besnede-
nen, heeft ook aan mĳ kracht
geschonkenq voor hen die uit de
nati

¨
en zĳn — 9 ja, toen zĳ de

onverdiende goedheidr die mĳ was
gegeven,s leerden kennen, reik-
ten Jak _obust en C _efas en Joh _an-
nes, degenen die pilaren schenen
te zĳn,u mĳ en B _arnabasv de rech-
terhand van gezamenlĳke deel-
neming,w opdat wĳ naar de na-
ti

¨
en zouden gaan, maar zĳ naar

de besnedenen. 10 Alleen moes-
ten wĳ de armen blĳven geden-
ken.x Ik heb er dan ook ernstig
naar gestreefd juist dat te doen.y

11 Toen C _efasz echter te Antio-
ch _i

¨
ea kwam, weerstond ik hem
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van aangezicht tot aangezicht om-
dat hĳ te laken was.a 12 Want
voordat er zekere mensen van Ja-
k _obusb waren gekomen, atc hĳ al-
tĳd met mensen uit de nati

¨
en,

maar toen diewaren aangekomen,
ging hĳ zich terugtrekken en af-
zonderen, uit vreesd voor hen die
tot de klasse der besnedenen be-
hoorden.e 13 Ook de overige jo-
den sloten zich bĳ hem aan in het
aannemen van deze schĳn,f zodat
zelfs B _arnabasg werd meegesleept
in hun schĳn. 14 Maar toen ik
zag dat zĳ niet recht wandelden
overeenkomstig de waarheid van
het goede nieuws,h zei ik tot C _e-
fas, waar allen bĳ waren:i „In-
dien gĳ, ofschoon gĳ een jood zĳt,
leeft zoals de nati

¨
en en niet zoals

de joden, hoe komt het dan dat gĳ
mensen uit de nati

¨
en dwingt om

overeenkomstig joods gebruik te
leven?”j

15 Wĳ die van nature joden
zĳnk en geen zondaarsl uit de na-
ti

¨
en, 16 en die weten dat een

mens niet ten gevolge van wer-
ken der wet rechtvaardig ver-
klaard wordt,m maar alleen door
middel van geloofn jegens Chris-
tus Jezus, ook wĳ hebben ons ge-
loof in Christus Jezus gesteld, op-
dat wĳ ten gevolge van geloof
jegens Christus rechtvaardig ver-
klaard mogen wordeno en niet ten
gevolge van werken der wet, want
ten gevolge van werken der wet
zal geen vlees rechtvaardig ver-
klaard worden.p 17 Indien wĳ
nu, terwĳl wĳ trachten door be-
middeling van Christus recht-
vaardig verklaard te worden,q ook
zelf zondaars zĳn gebleken,r is
Christus dan in werkelĳkheid een
dienaar van de zonde?s Dat ge-
schiede nooit! 18 Want indien ik
dezelfde dingen die ik eens heb af-
gebroken, weer ga opbouwen,t be-
wĳs ik dat ikzelf een overtreder
ben.u 19 Wat mĳ betreft, ik ben
door middel van de wet gestor-
ven ten aanzien van de wet,v op-
dat ik levend zou worden ten aan-

zien van God.a 20 Ik ben met
Christus aan de paal gehangen.b

Ik ben het niet langer die leeft,c

maar Christus leeft in eendracht
met mĳ.d Ja, het leven dat ik thans
leefe in het vlees, leef ik door het
geloof jegens de Zoon van God,
die mĳ heeft liefgehad en zich-
zelf voor mĳ heeft overgegeven.f

21 Ik schuif de onverdiende goed-
heid van God niet terzĳde,g want
indien rechtvaardigheid door mid-
del van de wet is,h dan is Christus
inwerkelĳkheid voor niets gestor-
ven.i

3 O onverstandige Galaten, wie
heeft U onder kwade invloed

gebracht,j U voor wier ogen Je-
zus Christus openlĳk als aan een
paal gehangen werd afgeschil-
derd?k 2 Ik wil alleen het vol-
gende van U vernemen: Hebt GIJ

de geest ontvangenl ten gevol-
ge van werken der wetm of ten
gevolge van een horenn door ge-
loof? 3 Zĳt GIJ zo onverstan-
dig? Na begonnen te zĳn in de
geest,o wordt GIJ nu voltooid in
het vlees?p 4 Hebt GIJ voor niets
zoveel lĳden ondergaan?q Indien
het werkelĳk voor niets is ge-
weest. 5 Hĳ daarom die U de
geest verschaftr en krachtige wer-
ken onder U verricht,s doet hĳ dit
ten gevolge van werken der wet
of ten gevolge van een horen door
geloof? 6 Evenals _Abraham ’ge-
loof in Jehovah stelde, en het werd
hem als rechtvaardigheid toege-
rekend’.t

7 Stellig weet GIJ dat zĳ die aan
geloof vasthouden,u zonen van

_Abraham zĳn.v 8 De Schrift nu,
tevoren ziende dat God mensen
uit de nati

¨
en rechtvaardig zou

verklaren ten gevolge van geloof,
heeft het goede nieuws vooraf aan
_Abraham bekendgemaakt, name-
lĳk: „Door bemiddeling van u zul-
len alle nati

¨
en gezegendworden.”w

9 Dientengevolge worden zĳ die
aan geloof vasthouden, met de ge-
lovige _Abrahamx gezegend.y

10 Want allen die zich op wer-
ken der wet verlaten, zĳn onder
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een vloek; er staat namelĳk ge-
schreven: „Vervloekt is een ieder
die niet blĳft in alle dingen die
in de boekrol der Wet geschre-
ven staan om ze te volbrengen.”a

11 Bovendien is het duidelĳk dat
door de wet niemand rechtvaar-
dig verklaard wordtb bĳ God,
want „de rechtvaardige zal we-
gens geloof leven”.c 12 De Wet
nu hangt niet aan geloof, maar
„hĳ die ze doet, zal erdoor leven”.d

13 Christus heeft ons losgekochte

van de vloek der Wet door voor
ons in de plaats een vloek te wor-
den,f want er staat geschreven:
„Vervloekt is een ieder die aan een
paal is gehangen.”g 14 Het doel
was dat de zegen van _Abraham
door bemiddeling van Jezus Chris-
tus aan de nati

¨
en ten deel zou val-

len,h opdat wĳ door middel van
ons geloofi de beloofde geestj zou-
den ontvangen.

15 Broeders, ik spreekmet een
menselĳke illustratie: Niemand
stelt een bekrachtigd verbond,
ook al is het van een mens, ter-
zĳde of hecht er bĳvoegsels aan
vast.k 16 De beloften nu werden
tot _Abrahaml en tot zĳn zaadm ge-
sproken. Er staat niet: „En aan
zaden”, zoals in het geval van vele
daarvan, maar zoals in het geval
van

´
e

´
en:n „En aan uw zaad”,o dat

is Christus.p 17 Bovendien zeg
ik dit: Wat het tevoren door God
bekrachtigde verbondq betreft,
de Wet die vierhonderd dertig
jaarr later is ontstaan, maakt het
niet krachteloos, om aldus de be-
lofte teniet te doen.s 18 Want
indien de erfenis ten gevolge van
de wet komt, dan komt ze niet
langer ten gevolge van de belof-
te,t terwĳl God ze toch door mid-
del van een belofte goedgunstig
aan _Abraham heeft gegeven.u

19 Waartoe dient dan de Wet?
Ze werd toegevoegd om overtre-
dingen openbaar te maken,v tot-
dat het zaad gekomen zou zĳnw

aan wie de belofte was gedaan,
en ze werd door bemiddeling van

engelena door de hand van een
middelaarb overgebracht. 20 Nu
is er geen middelaar waar het
slechts

´
e

´
en persoon betreft, maar

God is slechts
´
e

´
en.c 21 Is de Wet

daarom tegen de beloften van
God?d Dat geschiede nooit! Want
indien er een wet was gegeven
die leven kon geven,e dan zou
rechtvaardigheid inderdaad door
middel van [de] wet zĳn gekomen.f

22 Maar de Schriftg heeft alle din-
gen te zamen aan de hoede van de
zonde overgeleverd,h opdat de be-
lofte die voortvloeit uit geloof ten
aanzien van Jezus Christus, aan
hen gegeven zou worden die ge-
loof oefenen.i

23 Voordat het geloof echter
was gekomen,j werden wĳ be-
waakt onder de wet,k daar wĳ
te zamen in verzekerde bewaring
waren gesteld, in afwachting van
het geloof dat stellig geopenbaard
zou worden.l 24 Dientengevolge
is de Wet onze leermeester gewor-
den die tot Christus leidt,m opdat
wĳ ten gevolge van geloof recht-
vaardig verklaardn zouden wor-
den. 25 Maar nu het geloof ge-
komen is,o staan wĳ niet meer
onder een leermeester.p

26 In werkelĳkheid zĳt GIJ al-
len zonenq van God door middel
van UW geloof in Christus Jezus.
27 Want GIJ allen die in Chris-
tus werdt gedoopt,r hebt Chris-
tus aangedaan.s 28 Er is noch
jood noch Griek,t er is noch slaaf
noch vrĳe,u er is noch man noch
vrouw,v want GIJ zĳt allen

´
e

´
en

[persoon] in eendracht met Chris-
tus Jezus.w 29 Bovendien, wan-
neer GIJ Christus toebehoort, zĳt
GIJ werkelĳk _Abrahams zaad,x erf-
genamen met betrekking tot een
belofte.y

4 Nu zeg ik dat zolang de erfge-
naam een klein kind is, hĳ in

het geheel niet van een slaaf ver-
schilt,z ook al is hĳ heer van alle
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dingen, 2 maar hĳ staat tot op
de dag die tevoren door zĳn vader
bepaald is, onder mensen die met
het toezicht belast zĳna en onder
beheerders. 3 Zo bleven ook wĳ,
toen wĳ kleine kinderen waren,
als slaven onderworpen aan de ele-
mentaireb dingen die tot dewereld
behoren. 4 Maar toen de volle-
dige tĳdgrens was gekomen,c zond
God zĳn Zoon uit,d die uit een
vrouw werd [geboren]e en die on-
der de wet kwam te staanf 5 om
hen die onder de wet stonden, los
te kopen,g opdat wĳ op onze beurt
de aanneming als zonen zouden
ontvangen.h

6 Omdat GIJ nu zonen zĳt, heeft
God de geesti van zĳn Zoon in
ons hart gezonden, die uitroept:
„Abba, Vader!”j 7 Gĳ zĳt dus
geen slaaf meer, maar een zoon;
en indien een zoon, dan ook een
erfgenaam, dank zĳ God.k

8 Destĳds echter, toen GIJ God
niet kende,l hebt GIJ hen die van
nature geen goden zĳn, als slaven
gediend.m 9 Maar nu GIJ God
hebt leren kennen, of liever ge-
zegd, nu GIJ door God gekend zĳt,n

hoe komt het dan dat GIJ weer te-
rugkeert tot de zwakkeo en arm-
zalige elementairep dingen en die
opnieuw als slaven wilt dienen?q

10 GIJ onderhoudt nauwgezet da-
genr en maandens en vaste tĳden
en jaren. 11 Ik vrees voor U dat
ik op een of andere wĳze voor
nietst met betrekking tot U heb
gezwoegd.

12 Broeders, ik smeek U: Wordt
zoals ik,u want ook ik was eens
zoals GIJ.v GIJ hebt mĳ geen on-
recht gedaan.w 13 Maar GIJ weet
dat ik de eerste keerx ten gevol-
ge van een ziekte van mĳn vlees
het goede nieuws aan U heb be-
kendgemaakt. 14 En wat voor
U een beproeving was in mĳn
vlees, hebt GIJ niet met verach-
ting behandeld, noch hebt GIJ er
uit afkeer tegen gespuwd, maar
GIJ hebt mĳ ontvangen als een
engely van God, als Christus Je-
zus.z 15 Waar is dan dat geluk,

hetwelk GIJ hadt?a Want ik leg
dit getuigenis over U af, dat GIJ,
indien het mogelĳk was geweest,
UWogen uitgedrukt en ze aan mĳ
gegeven zoudt hebben.b 16 Ben
ik nu dan UW vĳand gewordenc

omdat ik U de waarheid zeg?d

17 Zĳ zoeken U ĳverig,e niet op
eenvoortreffelĳkewĳze,maar zĳ
willen U [van mĳ] afsluiten, op-
dat GIJ h

´
en ĳverig zoudt zoeken.f

18 Het is echter voortreffelĳk
wanneer GIJ te allen tĳde ĳverig
gezocht wordt in een voortreffe-
lĳke zaak,g en niet alleen wan-
neer ik bĳ U tegenwoordig ben,h

19 mĳn kindertjes,i om wie ik
weer in barenswee

¨
en ben tot-

dat Christus in U gevormd is.j

20 Maar ik zou op het ogenblik
wel bĳ U tegenwoordig willen
zĳnk en op een andere wĳze wil-
len spreken, want ik sta perplexl

over U.

21 Zegt mĳ, GIJ die onder de
wet wilt staan:m Hoort GIJ de
Wet niet?n 22 Er staat bĳvoor-
beeld geschreven dat _Abraham
twee zonen kreeg,

´
e

´
en bĳ de

dienstmaagdo en
´
e

´
en bĳ de vrĳe

vrouw;p 23 maar die bĳ de
dienstmaagd werd in werkelĳk-
heid naar de wĳze van het vlees
geboren,q de andere bĳ de vrĳe
vrouw uit kracht van een belof-
te.r 24 Deze dingen vormen een
symbolisch drama,s want deze
[vrouwen] betekenen twee ver-
bonden:t het ene, afkomstig van
de berg S _ina

¨
ı,u brengt kinderen

ter slavernĳ voort, en dat is H _a-
gar. 25 Deze H _agar nu betekent
S _ina

¨
ı,v een berg in Ar _abi

¨
e, en

zĳ komt overeen met het tegen-
woordige Jer _uzalem, want zĳ is
met haar kinderen in slavernĳ.w

26 Maar het Jer _uzalemx dat bo-
ven is, is vrĳ, en dat is onze moe-
der.y

27 Want er staat geschreven:
„Wees vrolĳk, gĳ onvruchtbare
vrouw, die niet baart; breek uit
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en roep luid, gĳ vrouw die geen
barenswee

¨
en hebt, want de kin-

deren van de eenzame vrouw
zĳn talrĳker dan [die] van haar
die de man heeft.”a 28 Wĳ nu,
broeders, zĳn kinderen die tot de
belofte behoren, evenals _Isa

¨
ak.b

29 Maar evenals destĳds degene
die naar de wĳze van het vlees
geboren was, hem ging vervol-
genc die naar de wĳze van de
geest geboren was, zo ook nu.d

30 Maar wat zegt de Schrift?
„Verjaag de dienstmaagd en haar
zoon, want de zoon van de dienst-
maagd zal geenszins erfgenaam
zĳn met de zoon van de vrĳe
vrouw.”e 31 Daarom zĳn wĳ,
broeders, geen kinderen van een
dienstmaagd,f maar van de vrĳe
vrouw.g

5 Voor zulk een vrĳheid heeft
Christus ons vrĳgemaakt.h

Staat daarom vasti en laat U

niet opnieuw een slavenjuk op-
leggen.j

2 Ziet! Ik, P _a _ulus, zeg U dat in-
dien GIJ U laat besnĳden,k Chris-
tus van geen nut voor U zal zĳn.
3 Bovendien leg ik nogmaals ge-
tuigenis af aan ieder mens die zich
laat besnĳden, dat hĳ verplicht
is de gehele Wet na te komen.l

4 GIJ zĳt gescheiden van Chris-
tus, wie GIJ ook zĳt die tracht
door middel van de wet rechtvaar-
dig verklaard te worden;m GIJ zĳt
van zĳn onverdiende goedheid
afgevallen.n 5 Wat ons betreft,
wĳ verwachten vurig door geest
de rechtvaardigheid ten gevolge
van geloof, waarop wĳ hopen.o

6 Want met betrekking tot Chris-
tus Jezus heeft noch besnĳdenis
noch onbesnedenheid enige waar-
de,p maar geloofq dat werkzaam is
door middel van liefde.r

7 GIJ liept goed.s Wie heeft U

verhinderd de waarheid te blĳ-
ven gehoorzamen?t 8 Dit soort
van overreding is niet afkomstig
van Degene die U roept.u 9 Een
weinig zuurdeeg doet de gehe-
le massa gisten.v 10 Ik heb aan-

gaande U, die in eendrachta met
[de] Heer zĳt, het vaste vertrou-
wenb dat GIJ niet anders zult gaan
denken; maar degene die onrust
onder U stookt,c zal [zĳn] oor-
deel dragen,d ongeacht wie hĳ
is. 11 Wat mĳ betreft, broeders,
indien ik nog de besnĳdenis pre-
dik, waarom word ik dan nog
vervolgd? Dan is inderdaad het
struikelbloke van de martelpaalf

tenietgedaan.g 12 Ik wenste dat
de mannen die U trachten omver
te werpen,h zich ook maar lieten
ontmannen.i

13 GIJ werdt natuurlĳk tot vrĳ-
heid geroepen,j broeders; gebruikt
deze vrĳheid alleen niet als een
aanleiding voor het vlees,k maar
dient elkaar als slaven door mid-
del van de liefde.l 14 Want de
gehele Wet wordt in

´
e

´
en gezeg-

de vervuld,m namelĳk: „Gĳ moet
uw naaste liefhebben als uzelf.”n

15 Maar als GIJ elkaar blĳft bĳten
en verslinden,o past er dan voor op
dat GIJ niet door elkaar wordt ver-
delgd.p

16 Maar ik zeg: Blĳft door geest
wandelenq en GIJ zult in het ge-
heel geen vleselĳke begeerte vol-
voeren.r 17 Want het vlees gaat,
wat zĳn begeerte betreft, in te-
gen de geest,s en de geest te-
gen het vlees; want deze staan
vĳandig tegenover elkaar, zodat
GIJ juist de dingen die GIJ zoudt
willen doen, niet doet.t 18 In-
dien GIJ bovendien door geest
wordt geleid,u zĳt GIJ niet onder
de wet.v

19 De werken van het vlees nu
zĳn openbaar,w en die zĳn: hoere-
rĳ,x onreinheid, een losbandig ge-
drag,y 20 afgoderĳ, beoefening
van spiritisme,z vĳandschappen,
twist, jaloezie, vlagen van toorn,
ruzies, verdeeldheid, sekten,
21 uitingen van afgunst, drinkge-
lagen,a brasserĳen en dergelĳke.
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Aangaande deze dingen waar-
schuw ik U van tevoren, zoals ik U

reeds van tevoren gewaarschuwd
heb, dat wie zulke dingen beoefe-
nen,a Gods koninkrĳk niet zullen
be

¨
erven.b

22 De vruchtc van de geest
daarentegen is liefde, vreugde,
vrede, lankmoedigheid, vrien-
delĳkheid, goedheid,d geloof,
23 zachtaardigheid, zelfbeheer-
sing.e Tegen zulke dingen is geen
wet.f 24 Bovendien hebben zĳ
die Christus Jezus toebehoren,
het vlees met zĳn hartstochten
en begeerten aan de paal gehan-
gen.g

25 Indien wĳ door geest leven,
laten wĳ dan ook door geest or-
delĳk blĳven wandelen.h 26 La-
ten wĳ niet egotistisch worden,
doordat wĳ onderlinge wedĳveri

aanwakkeren en elkaar benĳden.j

6 Broeders, zelfs al doet iemand
een misstapk voordat hĳ zich

ervan bewust is, tracht GIJ, die
geestelĳkel hoedanigheden hebt,
zo iemand in een geest van zacht-
aardigheidm weer terecht te bren-
gen, terwĳl gĳ uzelf in het oog
houdt,n opdat ook gĳ niet ver-
zocht wordt.o 2 Blĳft elkaars
lasten dragenp en vervult aldus de
wet van deChristus.q 3 Want in-
dien iemand denkt dat hĳ iets is,
terwĳl hĳ niets is,r dan bedriegt
hĳ zĳn eigen geest. 4 Maar laat
een ieder zich ervan vergewissen
wat zĳn eigen werk is,s en dan zal
hĳ alleen met betrekking tot zich-
zelf, en niet in vergelĳkingt met
de andere persoon, reden tot opge-
togenheid hebben. 5 Want een
ieder zal zĳn eigen vracht dra-
gen.u

6 Bovendien moet een ieder die
mondelingv in het woord wordt
onderwezen, degene die dat mon-
delinge onderricht geeft,w in alle
goede dingen laten delen.x

7 Wordt niet misleid:y God laat
niet met zich spotten.z Want wat
een mens zaait, dat zal hĳ ook
oogsten;a 8 want wie met het

oog op zĳn vlees zaait, zal uit zĳn
vlees verderf oogsten,a maar wie
met het oog op de geest zaait,b

zal uit de geest eeuwig leven oog-
sten.c 9 Laten wĳ het derhalve
niet opgeven te doen wat voor-
treffelĳk is,d want te zĳner tĳd
zullen wĳ oogsten indien wĳ het
niet moe worden.e 10 Laten wĳ
daarom dus, zolang de tĳd voor
ons er nog gunstig voor is,f het
goede doen jegens allen, maar
vooral jegens hen die aan [ons]
verwant zĳn in het geloof.g

11 Ziet met wat een grote let-
ters ik Umet mĳn eigen hand heb
geschreven.h

12 Allen die zich een innemend
voorkomen willen geven in het
vlees, trachten U ertoe te dwin-
gen U te laten besnĳden,i alleen
om niet ter wille van de martel-
paal van de Christus, Jezus, ver-
volgd te worden.j 13 Want zĳ
die zich laten besnĳden, onder-
houden zelf de Wet niet eens,k

maar zĳ willen dat GIJ U laat be-
snĳden om in UW vlees reden
tot roemen te hebben. 14 Moge
het nooit gebeuren dat ik zou
roemen, behalve in de martel-
paall van onze Heer Jezus Chris-
tus, door bemiddeling van wie de
wereld voor mĳ aan een paal is
gehangenm en ik voor de we-
reld. 15 Want noch besnĳde-
nis noch onbesnedenheid is iets,n

maar een nieuwe scheppingo [is
iets]. 16 En allen die volgens
deze gedragsregel ordelĳk zullen
wandelen, op hen zĳ vrede en
barmhartigheid, ja, op het _Isra

¨
el

Gods.p

17 Laat voortaan niemand mĳ
meer lastig vallen, want ik draag
op mĳn lichaam de brandmerkenq

[van een slaaf] van Jezus.r

18 De onverdiende goedheid
van onze Heer Jezus Christus
[zĳ] met de geests die GIJ [aan de
dag legt], broeders. Amen.
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1 P _a _ulus, door Gods wila een
apostelb van Christus Jezus,

aan de heiligen die [te _Efeze] zĳn
en [de] getrouwenc in eendrachtd

met Christus Jezus:

2 Mogen onverdiende goedheide

en vredef U ten deel vallen van
God, onze Vader, en [de] Heer Je-
zus Christus.

3 Gezegend zĳ deGodenVader
van onze Heer Jezus Christus,g

want hĳ heeft ons gezegendh met
elke geestelĳke zegen in de he-
melse gewesteni in eendracht met
Christus, 4 evenals hĳ ons in
eendracht met hemv

´
o

´
or de grond-

leggingj der wereld heeft uitgeko-
zen,k opdat wĳ heilig en zonder
smetl voor hem zouden zĳn in lief-
de.m 5 Want hĳ heeft ons door
tussenkomst van Jezus Christus
voorbestemdn als zĳn zoneno te
worden aangenomen,p overeen-
komstig het welbehagen van zĳn
wil,q 6 tot lofr van zĳn glorierĳ-
ke onverdiende goedheid,s die hĳ
ons door bemiddeling van [zĳn]
geliefdet goedgunstig heeft ge-
schonken. 7 Door bemiddeling
van hem hebben wĳ de verlos-
sing door losprĳs door middel van
diens bloed,u ja, de vergevingv

van [onze] overtredingen, over-
eenkomstig de rĳkdom van zĳn
onverdiende goedheid.w

8 Dezeheeft hĳ overvloedig je-
gens ons doen zĳn in alle wĳsheidx

en gezond verstand, 9 doordat
hĳ ons het heilige geheimy van
zĳn wil heeft bekendgemaakt.
Het is overeenkomstig zĳn wel-
behagen, dat hĳ bĳ zichzelf had
voorgenomen,z 10 aan de volle-
dige grens van de bestemde tĳ-
dena een bestuurb te hebben, om
namelĳk alle dingen weer bĳeen
te vergaderenc in de Christus,d

de dingen in de hemelene en de
dingen op de aarde.f [Ja,] in hem,
11 in eendracht met wie wĳ ook
tot erfgenameng werden aange-
steld, doordat wĳ werden voorbe-
stemd overeenkomstig het voor-

nemen van hem die alle dingen
werkzaam doet zĳn naar het
raadsbesluit van zĳnwil,a 12 op-
dat wĳ tot lof van zĳn heerlĳkheid
zouden dienen,b wĳ die de eer-
sten zĳn geweest die op de Chris-
tus hebben gehoopt.c 13 Maar
ook GIJ hebt op hem gehoopt nadat
GIJ het woord der waarheid,d het
goede nieuws over UW redding,e

hadt gehoord. Door bemiddeling
van hem werdt ook GIJ, nadat GIJ

hadt geloofd, met de beloofde hei-
lige geestf verzegeld,g 14 die een
van tevoren gegeven onderpandh

van onze erfenisi is, met het oog
op de verlossing door losprĳsj van
[Gods] eigen bezit,k tot lof van zĳn
heerlĳkheid.

15 Dat is de reden waarom ook
ik, aangezien ik heb gehoord van
het geloof dat GIJ in de Heer Je-
zus en jegens alle heiligen hebt,l

16 niet ophoud voor U te dan-
ken. Ik blĳf U in mĳn gebeden ge-
denken,m 17 opdat de God van
onze Heer Jezus Christus, de Va-
der der heerlĳkheid, U een geest
van wĳsheidn en van openba-
ring in de nauwkeurige kennis
van hem moge geven,o 18 zo-
dat GIJ, doordat de ogenp van UW

hart verlicht zĳn,q moogt weten
wat de hoopr is waartoe hĳ U

heeft geroepen, wat de glorierĳ-
ke rĳkdoms is die hĳ als een er-
fenis voor de heiligent bewaart,
19 en wat de allesovertreffende
grootheid van zĳn krachtu is je-
gens ons gelovigen. Het is over-
eenkomstig de werkingv van de
macht van zĳn sterkte, 20 die
hĳ werkzaam heeft doen zĳn in
het geval van de Christus, toen
hĳ hem uit de doden opwektew

en hem aan zĳn rechterhandx in
de hemelse gewesteny deed zit-
ten, 21 hoog boven elke rege-
ring en autoriteit en kracht en
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heerschappĳa en elke naam die
genoemd wordt,b niet alleen in
dit samenstel van dingen,c maar
ook in het toekomende.d 22 Ook
heeft hĳ alle dingen onder zĳn
voeten onderworpene en heeft
hem hoofd over alle dingen ge-
maaktf met betrekking tot de ge-
meente, 23 welke zĳn lichaamg

is, de volheidh van hem die alles
in allen vervult.i

2 Bovendien [heeft God]
´

U [le-
vend gemaakt], ofschoon GIJ

dood waart in UW overtredingen
en zonden,j 2 waarin GIJ eens
hebt gewandeld overeenkomstig
het samenstelk van dingen van
deze wereld, overeenkomstig de
heerserl van de autoriteit der
lucht, de geestm die thans werk-
zaam is in de zonen der onge-
hoorzaamheid.n 3 Ja, onder hen
hebben wĳ allen ons eens over-
eenkomstig de begeerten van
ons vlees gedragen,o doordat wĳ
de dingen deden die het vleesp

en de gedachten wilden, en wĳ
waren van nature kinderen der
gramschap,q evenals de overigen.
4 Maar God, die rĳk is aan barm-
hartigheid,r heeft ons wegens zĳn
grote liefde waarmee hĳ ons heeft
liefgehad,s 5 te zamen met de
Christus levend gemaakt, zelfs
toen wĳ dood waren in overtre-
dingent — door onverdiende goed-
heid zĳt GIJ geredu — 6 en hĳ
heeft ons mede opgewektv en ons
mede plaats doen nemen in de
hemelse gewestenw in eendracht
met Christus Jezus, 7 opdat in
de komendex samenstelsels van
dingen de allesovertreffende rĳk-
domy van zĳn onverdiende goed-
heid getoond zou worden in zĳn
goedgunstigheid jegens ons in
eendrachtz met Christus Jezus.

8 Ja, door deze onverdiende
goedheid zĳt GIJ door middel van
geloofa gered; en dit hebt GIJ niet
aanUZELF te danken,b het is Gods
gave.c 9 Neen, het is niet aan
werken te danken,d opdat nie-
mand reden tot roemen zou heb-
ben.e 10 Want wĳ zĳn een pro-
duct van zĳn werkf en werden

in eendrachta met Christus Jezus
geschapenb voor goede werken,c

die God tevorend heeft bereid op-
dat wĳ erin zouden wandelen.

11 Blĳft er daaromaan denken
dat GIJ vroeger met betrekking
tot het vlees mensen uit de na-
ti

¨
en geweest zĳt;e GIJ werdt „on-

besneden” genoemd door dat wat
„besnĳdenis”wordt genoemd, wel-
ke met de hand in het vlees wordt
aangebrachtf — 12 dat GIJ in die
tĳd zonder Christus waart,g ver-
vreemdh van de staat _Isra

¨
el en

vreemden met betrekking tot de
verbonden der belofte,i en GIJ hadt
geenhoopj enwaart zonderGod in
de wereld.k 13 Maar nu zĳt GIJ

die eens veraf waart, in eendracht
met Christus Jezus dichtbĳ geko-
men, door het bloedl van de Chris-
tus. 14 Want hĳ is onze vrede,m

hĳ die de twee groepenn
´
e

´
en heeft

gemaakto en de tussenmuur,p die
hen scheidde,q heeft vernietigd.
15 Door middel van zĳn vleesr

heeft hĳ de vĳandschap,s de uit
verordeningen bestaande Wet der
geboden,t tenietgedaan, opdat hĳ
de twee volkenu in eendracht met
zichzelf tot

´
e

´
en nieuwe mensv zou

kunnen scheppen en vrede zou
kunnen maken, 16 en opdat hĳ
door middel van de martelpaalw

beide volken in
´
e

´
en lichaamx volle-

dig met God zou kunnen verzoe-
nen,y omdat hĳ door bemiddeling
van zichzelf de vĳandschapz had
gedood. 17 En hĳ is gekomen en
heeft het goede nieuws van vrede
bekendgemaakta aan U die veraf
waart, en vrede aan hen die dicht-
bĳ waren,b 18 want door bemid-
deling van hem hebben wĳ, beide
volken,c door

´
e

´
en geestd de toe-

gange tot de Vader.

19 GIJ zĳt daarom stellig geen
vreemdenf en inwonende vreem-
delingeng meer, maar medebur-
gersh van de heiligeni en le-
den van het huisgezinj van God,
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20 en GIJ zĳt opgebouwd op het
fundamenta van de apostelenb en
profeten,c terwĳl Christus Jezus
zelf de fundament-hoeksteend is.
21 In eendracht met hem groeit
het gehele gebouw, harmonisch
samengevoegd,e uit tot een hei-
lige tempel voor Jehovah.f 22 In
eendracht met hemg wordt ook GIJ

mede opgebouwd tot een plaats
waarin God door geest woont.h

3 Daarom is het dat ik, P _a _ulus,
de gevangenei van Christus

Jezus ten behoeve van U, de men-
sen uit de nati

¨
enj — 2 indien

GIJ althans hebt gehoord over het
beheerk van de onverdiende goed-
heidvan God, hetwelk mĳ met het
oog op U werd gegeven, 3 dat
mĳ door middel van een openba-
ring het heilige geheim werd be-
kendgemaakt,l zoals ik reeds eer-
der in het kort heb geschreven.
4 Dit in aanmerking genomen,
kunt GIJ, wanneer GIJ dit leest,
U een begrip vormen van het in-
zichtm dat ik in het heilige ge-
heimn van de Christus heb. 5 In
andere geslachten werd dit [ge-
heimo] niet aan de zonen der men-
sen bekendgemaakt zoals het nu
door geest aan zĳn heilige aposte-
len en profetenp is geopenbaard,q

6 namelĳk dat mensen uit de na-
ti

¨
enmede-erfgenamen zouden zĳn

en medeleden van het lichaamr en
met ons deelgenoten van de be-
loftes in eendracht met Christus
Jezus door middel van het goede
nieuws. 7 Hiervan ben ik een
bedienaart geworden overeen-
komstig de vrĳe gave van de on-
verdiende goedheid van God, die
mĳ werd gegeven overeenkom-
stig de wĳze waarop zĳn kracht
werkzaam is.u

8 Aan mĳ, de allerminstev van
alle heiligen, werd deze onver-
diende goedheidw gegeven, opdat
ik het goede nieuws over de on-
peilbare rĳkdomx van de Chris-
tus aan de nati

¨
en zou bekendma-

keny 9 en de mensen zou doen
zien hoe het heilige geheimz vol-
voerd wordt,a dat sinds het onbe-
paalde verleden verborgen is ge-

weest in God, die alle dingen heeft
geschapen.a 10 [Dit geschiedde]
opdat nu aan de regeringen en de
autoriteitenb in de hemelse gewes-
ten door middel van de gemeentec

de rĳkgevarieerde wĳsheid van
Godd bekendgemaakt zou worden,
11 overeenkomstig het eeuwige
voornemen dat hĳ heeft opgevat
in verband met de Christus,e Je-
zus onze Heer, 12 door bemid-
deling van wie wĳ, door middel
van ons geloof in hem, deze vrĳ-
moedigheid van spreken bezitten
en vol vertrouwen toegang heb-
ben.f 13 Daarom vraag ik U, de
moed niet op te geven wegens
deze verdrukkingeng die ik ten
behoeve vanUdoorsta, want deze
betekenen heerlĳkheid voor U.

14 Daarom buig ik mĳn knie
¨
enh

voor de Vader,i 15 aan wie elke
familiej in de hemel en op aar-
de haar naam te danken heeft,k

16 opdat hĳ U overeenkomstig
de rĳkdoml van zĳn heerlĳkheid
moge geven dat GIJ sterk gemaakt
wordt naar de mens die GIJ inner-
lĳk zĳt,m met kracht door middel
van zĳn geest,n 17 dat de Chris-
tus door middel van [UW] geloof in
UW hart woont met liefde;o dat GIJ

geworteldp moogt zĳn en beves-
tigd op het fundament,q 18 op-
dat GIJ volledig in staat moogt
zĳnmet alle heiligen geestelĳk te
vattenr wat de breedte en lengte
en hoogte en dieptes is, 19 en
de liefde van de Christust te ken-
nen, welke de kennis te boven
gaat, opdat GIJ vervuld moogt
worden met alle volheidu die God
geeft.

20 Aan degene nu die overeen-
komstig zĳn kracht die in ons
werkzaam is,v overvloedig veel
meer kan doen dan alles wat
wĳ vragen of waarvan wĳ ons
een denkbeeld kunnen vormen,w

21 aan hem zĳ de heerlĳkheid
door middel van de gemeente
en door bemiddeling van Chris-
tus Jezus tot in alle geslachten,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.x

Amen.

HFDST. 2

a 1Kor 3:10

b Opb 21:14

c 1Kor 12:28

d Jes 28:16

e Kol 2:19

f Za 6:12

1Kor 3:16
1Kor 6:19

g Jo 17:23

h 1Pe 2:5

�����������������������������

HFDST. 3

i Ef 4:1

Ef 6:20

j 1Th 2:16

2Ti 4:17

k 1Kor 9:17

Kol 1:25

l Kol 1:26

m 2Kor 11:6

n 1Kor 4:1

Ef 6:19

o Kol 1:26

p Mt16:17

Ef 2:20

q Ro 11:25

Ro 16:25

r Ef 2:16

s Lu24:49

Han 1:8
Ga 3:14

t Ro 12:7

Kol 1:25

u Ro 15:15

v 1Kor 15:9

w 1Ti 1:14

x Kol 1:27

y Ga 1:16

z 1Kor 2:7

Ef 1:9

a Ef 1:10

Kol 1:18

�����������������������������

2ekolom

a Jes 40:28

Kol 1:16

Heb 1:2

b 1Pe 3:22

c 1Pe 1:12

1Pe 2:9

d Ro 11:33

e Ef 1:11

f Jo 14:6

Ro 5:2

Heb 4:16

g Han 14:22

2Ti 2:10

h Han 20:36

i Ef 1:3

j Jes 54:1

k Jes 54:5

Jes 62:2

l Ro 9:23

Fil 4:19

m Ro 7:22

2Kor 4:16

n Ro 15:19

o Jo 14:23

p Kol 2:7

q Kol 1:23

r Jo 17:3

Ef 1:18

s Ro 11:33

t Ro 8:35

u Jo 1:16

Kol 2:9

v Kol 1:29

w Mr 11:24

1Kor 2:9

x Heb 13:21

1459 Het heilige geheim EFEZI
¨
ERS 2:20–3:21



4 Daaromverzoek ik, de gevan-
genea in [de] Heer, U dringend

zo tewandelen dat GIJ Ude roeping
waarmee GIJ werdt geroepen,b

waardig toont,c 2 met volledi-
ge ootmoedigheid des geestesd

en zachtaardigheid, met lank-
moedigheid,e elkaar in liefdef ver-
dragend, 3 er ernstig naar stre-
vend de eenheid des geestes te
bewaren in de verenigende band
van vrede.g 4 E

´
en lichaamh is er

en
´
e

´
en geest,i zoals GIJ ook werdt

geroepen in de ene hoopj waar-
toe GIJ werdt geroepen; 5

´
e

´
en

Heer,k
´
e

´
en geloof,l

´
e

´
en doop;m

6
´
e

´
en Godn en Vader van allen,

die boven allen en door allen en
in allen is.

7 Aan een ieder van ons nu
werd onverdiende goedheido ge-
geven naar de wĳze waarop de
Christus de vrĳe gave heeft toe-
gemeten.p 8 Daarom zegt hĳ:
„Toen hĳ naar boven opsteeg,
heeft hĳ gevangenen meegevoerd;
hĳ heeft gaven [in] mensen ge-
geven.”q 9 Wat betekent de uit-
drukking dat ’hĳ opsteeg’r nu an-
ders dan dat hĳ ook naar de lagere
gewesten, dat wil zeggen de aar-
de, is neergedaald?s 10 Hĳ die is
neergedaald, is dezelfde die ook
tot hoog boven alle hemelent is
opgestegen,u om volheidv aan alle
dingen te geven.

11 En hĳ heeft sommigen ge-
geven als apostelen,w sommigen
als profeten,x sommigen als evan-
geliepredikers,y sommigen als her-
ders en leraren,z 12 met het oog
op het terechtbrengena van de hei-
ligen, voor het werk der bedie-
ning, tot opbouw van het lichaam
van de Christus,b 13 totdat wĳ
allen geraken tot de eenheid in
het geloof en in de nauwkeurige
kennis van de Zoon van God, tot
een volwassenc man, tot de mate
van wasdom die tot de volheid
van de Christus behoort;d 14 op-
dat wĳ niet langer kleine kinderen
zouden zĳn, heen en weer geslin-
gerde als door golven en her- en
derwaarts gevoerd door elke wind
van leerf door middel van de be-

driegerĳa van mensen, door mid-
del van listigheid in het beramen
van dwaling. 15 Laten wĳ ech-
ter, de waarheidb sprekend, door
liefde opgroeienc in alle dingen in
hem die het hoofdd is, Christus.
16 Van hem uit bevordert het ge-
hele lichaam,e doordat het harmo-
nisch is samengevoegd en zo ge-
maakt dat het samenwerkt door
middel van elk gewricht dat geeft
wat nodig is, naar gelang elk res-
pectief lid in de juiste mate werk-
zaam is, de groei van het lichaam
tot opbouw van zichzelf in liefde.f

17 Dit zeg ik daarom en leg
daarvan getuigenis af in [de] Heer,
dat GIJ niet langer moet blĳven
wandelen zoals ook de nati

¨
eng

wandelen in de vruchteloosheid
van hun denken,h 18 verduis-
terd als zĳ zĳn in hun verstandi

en vervreemdj van het leven dat
God toebehoort,wegens de onwe-
tendheidk die in hen is, wegens
de ongevoeligheidl van hun hart.
19 Daar zĳ elk zedelĳkheidsbe-
grip hebben verloren,m hebben zĳ
zich overgegeven aan een losban-
dign gedrag omhebzuchtigo aller-
lei onreinheidp te bedrĳven.

20 Maar GIJ hebt de Christus
zo niet leren kennen,q 21 mits
GIJ hem althans hebt gehoord en
door bemiddeling van hem werdt
onderwezen,r gelĳk [de] waar-
heids in Jezus is, 22 dat GIJ de
oude persoonlĳkheid, die met UW

vroegere levenswandel overeen-
komt en die naar haar bedrieglĳ-
ke begeertent wordt verdorven,u

dient weg te doen,v 23 maar dat
GIJ nieuw gemaakt dient te wor-
den in de kracht die UW denken
aandrĳft,w 24 en de nieuwe per-
soonlĳkheidx dient aan te doen,y

die naar Gods wil werd gescha-
penz in ware rechtvaardigheida en
loyaliteit.

25 Nu GIJ daarom onwaarheid
hebt weggedaan,b spreekt waar-
heid, een ieder van U met zĳn
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naaste,a want wĳ zĳn leden die
elkaar toebehoren.b 26 Weest
toornig en zondigt toch niet;c

laat de zon niet ondergaan terwĳl
GIJ in een ge

¨
ergerde stemming

verkeert,d 27 en staat ook de
Duivel geen plaats toe.e 28 Wie
steelt, stele niet meer,f maar laat
hĳ liever hard werken, door met
zĳn handen goed werk te doen,g

opdat hĳ iets aan een behoefti-
ge kan uitdelen.h 29 Laat geen
verdorven woord uit UW mond
voortkomen,i maar elk woord dat
goed is tot opbouw waar het no-
dig is, opdat daardoor iets meege-
deeld mag worden wat gunstig is
voor de hoorders.j 30 Bedroeft
ook Gods heilige geest niet,k

waarmee GIJ verzegeld zĳtl voor
een dag van verlossing door los-
prĳs.m

31 Alle kwaadaardige bitter-
heidn en toorn en gramschap en
geschreeuw en schimpend ge-
praato worde uit UW midden weg-
genomen, evenals alle slechtheid.p

32 Maar wordt vriendelĳkq je-
gens elkaar, teder meedogend,r

elkaar vrĳelĳk vergevend, zoals
ook God door Christus U vrĳelĳk
vergeven heeft.s

5 Wordt daarom navolgers van
God,t als geliefde kinderen,

2 en blĳft in liefde wandelen,u

zoals ook de Christus U heeft lief-
gehadv en zich voor U heeft over-
geleverd als een offergavew en een
slachtoffer, tot een welriekende
geur voor God.x

3 Laat hoererĳy en allerlei on-
reinheid of hebzuchtz onder U

zelfs niet ter sprake komen,a zo-
als het heiligen past;b 4 ook
geen schandelĳk gedragc noch
dwaas gepraat noch ontuchtigd

gescherts, dingen die niet wel-
voeglĳk zĳn, doch veeleer dank-
zegging.e 5 Want dit weet en
erkent GIJ, dat geen hoereerderf

of onreine of hebzuchtigeg — het-
geen wil zeggen een afgodendie-
naar [te zĳn]—enig erfdeel heeft
in het koninkrĳk van deChristus
en van God.h

6 Laat niemand U met ĳdele
woorden bedriegen,a want we-
gens de voornoemde dingen komt
de gramschap van God over de
zonen der ongehoorzaamheid.b

7 Wordt daarom niet hun deelge-
noten;c 8 want eens waart GIJ

duisternis,d maar nu zĳt GIJ lichte

in verband met [de] Heer. Blĳft
als kinderen van het licht wande-
len, 9 want de vrucht van het
licht bestaat in elke soort van
goedheid en rechtvaardigheid en
waarheid.f 10 Blĳft U ervan ver-
gewissen wat de Heer welgeval-
lig is,g 11 en hebt niet langer
met [hen] deelh aan de onvrucht-
bare werken die tot de duisternis
behoren,i maar wĳst [ze] veeleer
zelfs terecht,j 12 want de din-
gen die door hen in het geheim
worden gedaan, zĳn te schande-
lĳk om zelfs ook maar te ver-
tellen.k 13 Alle dingen nu die
worden terechtgewezen,l worden
door het licht openbaar gemaakt,
want alles wat openbaar gemaakt
wordt,m is licht. 14 Daarom zegt
hĳ: „Ontwaak,n o slaper, en sta op
uit de doden,o en de Christus zal
over u schĳnen.”p

15 Ziet er daarom nauwlettend
op toe hoe GIJ wandelt,q niet als
onwĳzen, maar als wĳzen, 16 de
gelegen tĳd voor UZELF uitko-
pend,r omdat de dagen godde-
loos zĳn.s 17 Wordt daarom niet
langer onredelĳk, maar blĳft in-
zient wat de wilu van Jehovah is.
18 Bedrinktv U ook niet aan wĳn,
waarin losbandigheid is,w maar
blĳft vervuld worden met geest,x

19 en spreekt tot elkaar met psal-
meny en lofzangenz voor God en
geestelĳke liederen, waarbĳ GIJ

zingta en UZELF begeleidt met mu-
ziekb in UW hart voor Jehovah,
20 terwĳl GIJ altĳd voor alle din-
gen onze God enVader in de naam
van onze Heer Jezus Christus
dankzegt.c

k Ro 1:26; l Jo 3:20; m 1Kor 4:5; n Jes 26:19; Ro

13:11; o Ef 2:5; Kol 2:13; p Jo 8:12; 2Ti 1:10; q Mt

10:16; 1Ti 4:8; 2Ti 2:22; r Kol 4:5; s 2Ti 3:1; t Ps

143:10; Sp 2:5; Jo 7:17; u Ro 12:2; 1Th 4:3; 1Th

5:18; 1Pe 4:2; v Jes 5:11; w Hab 2:15; x Han 2:4;

y Jak 5:13; z Han 16:25; a 1Kor 14:15; Kol 3:16;

b Ps 33:2; c Kol 3:17; 1Th 5:18.

HFDST. 4

a Za 8:16

Kol 3:9

Opb 21:8

b Ro 12:5

c Ps 4:4

d Le 19:17

Kol 3:13
1Pe 4:8

e Jak 4:7

f De5:19

g 1Th 4:11

2Th 3:10

h Han 20:35

i Mt15:11

Jak 3:10

j Kol 4:6

k Jes 63:10

2Kor 6:1
1Th 5:19

l Ef 1:13

m Ro 8:23

n Jak 3:14

o Kol 3:8

p Tit 3:2

q Mi 6:8

2Kor 6:6

r Kol 3:12

1Pe 3:8

s Mt6:14

Mt 18:35

Mr 11:25
2Kor 2:10

�����������������������������

HFDST. 5

t Mt5:48

Lu 6:36

u 1Kor 16:14

v Jo 13:34

1Jo 3:23

w Ga 2:20

Heb 10:10

x Ex 29:18

2Kor 2:15

y 2Kor 12:21

z 1Kor 5:11

a Kol 3:5

b 1Th 4:3

c Ro 1:28

d Ro 1:27

Kol 3:8

e 1Th 5:18

f Han 15:29

Ga 5:19

g 1Ti 3:8

Tit 1:7

h 1Kor 6:9

Ga 5:21

�����������������������������

2ekolom

a Kol 2:4

Kol 2:8

b Ef 2:2

c 2Kor 6:14

d Han 26:18

1Pe 2:9

e Mt5:16

Jo 12:36
1Jo 2:9

f Ga 5:22

g Ro 12:2

Fil 1:10

h Jes 52:11

Ro 16:17
2Th 3:6
2Ti 3:5

i Ro 13:12

j Sp 28:23

1Ti 5:20
Tit 1:9
Tit 1:13

Opb 3:19

1461 Niet meer stelen. Tĳd uitkopen EFEZI
¨
ERS 4:26–5:20



21 Weest aan elkaar onderwor-
pena in de vrees van Christus.
22 Laten vrouwen onderworpen
zĳnb aan hun man als aan de
Heer, 23 want de man is het
hoofd van zĳn vrouw,c evenals
ook de Christus het hoofd van de
gemeente is,d hĳ als redder van
[dit] lichaam. 24 Ja, evenals de
gemeente onderworpen is aan de
Christus, zo moeten ook vrou-
wen het zĳn aan hun man, in al-
les.e 25 Mannen, blĳft UW vrouw
liefhebben,f evenals ook de Chris-
tus de gemeente heeft liefgehad
en zich voor haar heeft over-
geleverdg 26 om haar te heili-
gen,h haar reinigend met het bad
des waters door middel van het
woord,i 27 opdat hĳ de gemeen-
te in haar luister aan zich zou
kunnen aanbieden,j zonder vlek
of rimpel of iets dergelĳks, maar
dat ze heilig zou zĳn en zonder
smet.k

28 Aldus behoren mannen hun
vrouw lief te hebben als hun eigen
lichaam. Wie zĳn vrouw liefheeft,
heeft zichzelf lief, 29 want nie-
mand heeft ooit zĳn eigen vlees
gehaat, maar hĳ voedt en koes-
tert het,l zoals ook de Christus dit
doet ten aanzienvan de gemeente,
30 want wĳ zĳn leden van zĳn
lichaam.m 31 „Daarom zal een
man [zĳn] vader en [zĳn] moeder
verlaten en hĳ zal zich hechten
aan zĳn vrouw, en de twee zullen
´
e

´
en vlees worden.”n 32 Dit heili-

ge geheimo is groot. Nu spreek ik
met betrekking tot Christus en de
gemeente.p 33 Laat niettemin
ook een ieder van U afzonderlĳk
zĳn vrouw zo liefhebbenq als zich-
zelf; de vrouw daarentegen moet
diepe achtingr voor haar man heb-
ben.

6 Kinderen, weest gehoorzaam
aan UW ouderss in eendrachtt

met [de] Heer, want dit is recht-
vaardig:u 2 „Eer uw vader en
[uw] moeder”,v wat het eerste ge-
bod met een belofte is:w 3 „Op-
dat het u goed moge gaan en gĳ
lange tĳd op de aarde moogt blĳ-

ven.”a 4 En GIJ, vaders, irriteert
UW kinderen niet,b maar blĳft hen
in het strenge onderrichtc en de
ernstige vermaningd van Jehovah
grootbrengen.e

5 GIJ slaven, weest gehoorzaam
aan hen die [UW] meesters zĳn in
vleselĳk opzicht,f met vrees en be-
ven,g in de oprechtheid van UW

hart, als aan de Christus, 6 niet
met ogendienst als mensenbe-
hagers,h maar als Christus’ sla-
ven, die met geheel [hun] ziel de
wil van God doen.i 7 Weest sla-
ven met goede neigingen, als voor
Jehovah,j en niet voor mensen,
8 want GIJ weet dat een ieder,
hetzĳ slaaf of vrĳe,k al het goe-
de dat hĳ doet, van Jehovah zal
terugontvangen.l 9 En GIJ mees-
ters, blĳft dezelfde dingen jegens
hen doen, en laat dreigementen
achterwege,m want GIJ weet dat zo-
wel hun als UW Meestern in de he-
melen is, en bĳ hem is geen partĳ-
digheid.o

10 Ten slotte, blĳft kracht ver-
wervenp in [de] Heer en in de
machtq van zĳn sterkte. 11 Doet
de volledige wapenrusting van
God aan,r opdat GIJ pal kunt staan
tegen de kuiperĳens van de Dui-
vel; 12 want onze strĳdt is niet
tegen bloed en vlees, maar te-
gen de regeringen,u tegen de auto-
riteiten,v tegen de wereldheer-
sersw van deze duisternis, tegen
de goddeloze geestenkrachtenx in
de hemelse gewesten. 13 Neemt
daarom de volledige wapenrus-
ting van God op,y opdat GIJ op de
boze dag weerstand kunt bieden
en, na alle dingen grondig gedaan
te hebben, pal kunt staan.z

14 Staat daarom pal, UW len-
denen omgorda met waarheid,b

en aan hebbend het borstharnas
van rechtvaardigheid,c 15 en
UW voetend geschoeid met de toe-
rusting van het goede nieuws van
vrede.e 16 Neemt bovenal het
grote schild des geloofs op,f waar-
mee GIJ alle brandende projectie-
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cccdccc

len van de goddeloze zult kun-
nen blussen.a 17 Neemt ook de
helmb der redding aan en het
zwaardc van de geest,d dat is Gods
woord,e 18 terwĳl GIJ met elke
vorm van gebedf en smeking bĳ
elke gelegenheid in geest blĳft
bidden.g En blĳft daartoe wakker
met alle standvastigheid en met
smeking ten behoeve van alle hei-
ligen, 19 ook voor mĳ, dat mĳ
bekwaamheid om te sprekenh ge-
geven mag worden wanneer ik
mĳn mond open, om met vrĳ-
moedigheid van sprekeni het heili-
ge geheim van het goede nieuws
bekend te maken,j 20 waarvoor
ik als een gezantk in ketenen op-
treed, opdat ik in verband daar-

mee vrĳmoedig mag spreken zoals
ik behoor te spreken.a

21 Opdat GIJ echter ook van
mĳn aangelegenheden op de hoog-
te moogt zĳn, hoe ik het maak, zal
T_ychikus,b een geliefde broeder
en getrouwe dienaar in [de] Heer,
U alles bekendmaken.c 22 Juist
daarom zend ik hem naar U toe,
opdat GIJ de dingen aangaande ons
moogt weten en opdat hĳ UW hart
moge vertroosten.d

23 Moge vrede de broeders ten
deel vallen en liefde met geloof,
van God de Vader en de Heer Je-
zus Christus. 24 Moge de onver-
diende goedheide met allen zĳn
die onze Heer Jezus Christus in
onverderfelĳkheid liefhebben.
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1 P _a _ulus en Tim _othe
¨
us, slavena

van Christus Jezus, aan alle
heiligen in eendracht met Chris-
tus Jezus die in Fil _ippib zĳn, met
de opzieners en dienaren in de be-
diening:c

2 Mogen onverdiende goedheid
en vrede U ten deel vallen van
God, onze Vader, en [de] Heer Je-
zus Christus.d

3 Telkens wanneer ik aan U

denk, dank ik mĳn God altĳde

4 in al mĳn smekingen voor U al-
len,f terwĳl ik mĳn smeking met
vreugde opzend, 5 wegens de
bĳdrageg die GIJ van de eerste
dag af tot dit ogenblik toe aan
het goede nieuws hebt geschon-
ken. 6 Want dit vaste vertrou-
wen heb ik, dat hĳ die een goed
werk in U is begonnen, het tot
voltooiing zal brengenh tot op de
dagi van Jezus Christus. 7 Het
is volkomen juist dat ik dit met
betrekking tot Uallen denk, want
ik draag U in mĳn hart,j daar GIJ

allen met mĳ deelhebbersk zĳt
aan de onverdiende goedheid, zo-
wel in mĳn [gevangenis]boeienl

als in het verdedigena en wet-
telĳkb bevestigen van het goede
nieuws.

8 Want God is mĳn getuige
hoezeer ik naar U allen verlang
met zulk een tedere genegen-
heidc als Christus Jezus heeft.
9 En dit blĳf ik bidden, dat UW

liefde steeds overvloediger mag
zĳnd met nauwkeurige kennise

en volledig onderscheidingsver-
mogen,f 10 opdat GIJ U van de
belangrĳker dingen moogt ver-
gewissen,g zodat GIJ tot op de
dag van Christus onberispelĳkh

moogt zĳn en anderen niet tot
struikeleni brengt, 11 en ver-
vuld moogt zĳn met de vrucht
der rechtvaardigheid,j die door
bemiddeling van Jezus Christus
is, tot heerlĳkheid en lof van
God.k

12 Nu wil ik dat GIJ weet, broe-
ders, dat mĳn aangelegenheden
veeleer tot de vooruitgang van
het goede nieuws hebben bĳge-
dragen,l 13 zodat onder de ge-
hele pretoriaanse lĳfwacht en
alle overigenm algemeen bekend
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is gewordena dat mĳn boeienb

in verband met Christus zĳn;
14 en de meeste broeders in [de]
Heer tonen, doordat zĳ wegens
mĳn [gevangenis]boeien vertrou-
wen hebben gekregen, des te meer
moed om het woord van God on-
bevreesd te spreken.c

15 Sommigen prediken de Chris-
tus weliswaar door afgunst en
wedĳver,d maar anderen ook door
welwillendheid.e 16 De laatsten
verkondigen de Christus uit lief-
de, want zĳ weten dat ik hier
ben gesteld voor de verdedigingf

van het goede nieuws; 17 maar
de eersten doen het uit twist-
gierigheid,g niet met een zuivere
beweegreden, want zĳ menen
verdrukkingh [voor mĳ] teweeg
te brengen in mĳn [gevange-
nis]boeien. 18 Wat dan nog?
[Niets,] behalve dat op elke wĳze,
hetzĳ in schĳni hetzĳ in waar-
heid, Christus wordt verkondigd,j

en hierover verheug ik mĳ. Ja,
ik zal mĳ ook blĳven verheugen,
19 want ik weet dat dit zal uitlo-
pen op mĳn redding, door middel
van UW smekingk en een toevoer
van de geest van Jezus Christus,l

20 in overeenstemming met mĳn
vurige verwachtingm en hoopn

dat ik in geen enkel opzicht be-
schaamdo zal worden, maar dat in
alle vrĳmoedigheid van sprekenp

Christus, zoals altĳd voordien,
ook nu door middel van mĳn li-
chaam grootgemaakt zal worden,q

hetzĳ door levenhetzĳ door dood.r

21 Want te leven is in mĳn ge-
val Christuss en te stervent winst.
22 Zou het nu verder leven in het
vlees zĳn, dan is dit een vrucht
van mĳn werku — en toch maak
ik niet bekend wat ik moet kie-
zen. 23 Ik sta onder druk van
deze twee dingen;v wat ik ech-
ter werkelĳk verlang, is de los-
making en met Christus te zĳn,w

want dit is ongetwĳfeld veel be-
ter.x 24 Maar ter wille van U

is het noodzakelĳker dat ik in
het vlees blĳf.y 25 Omdat ik dit
vaste vertrouwen heb, weet ik
ook dat ik zal blĳvenz en bĳ U al-

len zal vertoeven tot UW vooruit-
ganga en de vreugde die tot [UW]
geloof behoort, 26 zodat wegens
mĳ, doordat ik weer bĳ U tegen-
woordig ben, UW juichen overvloe-
dig moge zĳn in Christus Jezus.

27 Alleen, gedraagt U op een
wĳze die het goede nieuws over de
Christus waardig is,b opdat ik, het-
zĳ ik kom en U zie, hetzĳ ik afwe-
zig ben, over de dingen aangaande
U mag horen dat GIJ vaststaat in
´
e

´
en geest,

´
e

´
en van zielc zĳde aan

zĳde strĳdend voor het geloof van
het goede nieuws, 28 zonder U

in enig opzicht te laten verschrik-
ken door UW tegenstanders.d Voor
hen is dit juist een bewĳs van ver-
nietiging, maar voor U van red-
ding;e en dit is [een aanwĳzing]
van Godswege, 29 want aan U

werd ten behoeve van Christus
het voorrecht gegeven niet al-
leen UWgelooff in hem te stellen,
maar ook ten behoeve van hem
te lĳden.g 30 Want GIJ hebt de-
zelfde strĳd als GIJ in mĳn geval
hebt gezienh enwaarvan GIJ nu in
mĳn geval hoort.i

2 Indien er dan enige aanmoe-
diging in Christus is,j enige

vertroosting der liefde, enig delen
in geest,k en er enige [gevoelens]
van tedere genegenheidl en me-
dedogen zĳn, 2 maakt dan mĳn
vreugde volkomen doordat GIJ

gelĳkgezind zĳtm en dezelfde lief-
de hebt, in ziel samengevoegd,
het ene in gedachte houdend,n

3 niets doende uit twistgierig-
heido of uit egotisme,p maar met
ootmoedigheid des geestes de an-
deren superieur aan UZELF ach-
tend,q 4 terwĳl GIJ niet alleen
uit persoonlĳke belangstelling het
oog houdt op UW eigen zaken,r

maar ook uit persoonlĳke belang-
stelling op die van de anderen.s

5 Bewaart die geestesgesteld-
heid in U welke ook in Christus
Jezus was,t 6 die, alhoewel hĳ in
Gods gedaante bestond,u geen ge-
welddadige inbezitneming heeft
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overwogen, namelĳk om aan God
gelĳk te zĳn.a 7 Neen, maar hĳ
heeft zichzelf ontledigd en de ge-
daante van een slaaf aangenomenb

en is aan de mensen gelĳk gewor-
den.c 8 Meer nog, toen hĳ zich
in de hoedanigheid van een mens
bevond,d heeft hĳ zich vernederd
en is gehoorzaam geworden tot de
dood,e ja, de dood aan een martel-
paal.f 9 Juist daarom heeft God
hem ook tot een superieure posi-
tie verhoogdg en hem goedgunstig
de naam gegeven die boven elke
[andere] naam is,h 10 zodat in de
naam van Jezus elke knie zich zou
buigen van hen die in de hemel en
die op aarde en die onder de grond
zĳn,i 11 en iedere tong openlĳk
zou erkennenj dat Jezus Christus
Heerk is tot heerlĳkheid van God,
de Vader.l

12 Mĳn geliefden, blĳft dienten-
gevolge, gelĳk GIJ altĳd gehoor-
zaam zĳt geweest,m niet alleen ge-
durende mĳn tegenwoordigheid,
maar nu nog veel bereidwilliger
gedurendemĳn afwezigheid, met
vreesn en beven UW eigen red-
ding bewerken, 13 want God is
het die, ter wille van [zĳn] wel-
behagen, in U werkt,o opdat GIJ

zowel wilt als werkt.p 14 Blĳft
alle dingen zonder gemurmureerq

en tegenspraakr doen, 15 opdat
GIJ onberispelĳks en onschuldig
moogt worden, kinderent van God
zonder smet te midden van een
krom en verdraaid geslacht,u on-
der wie GIJ schĳnt als lichtgevers
in de wereld,v 16 het woord des
levensw stevig vasthoudend, op-
dat ik op de dag van Christusx re-
den tot juichen kan hebben dat
ik niet tevergeefs heb gelopen
of tevergeefs hard heb gewerkt.y

17 Niettegenstaande dat, ook al
word ik als een drankofferz uit-
gegoten op het slachtoffera en
de openbare dienst waartoe ge-
loof U heeft geleid,b dan ben ik
blĳ en verheugc mĳ met U allen.
18 Weest nu ook GIJ evenzo blĳ en
verheugt U met mĳ.d

19 Wat mĳ betreft, in vertrou-
wen op de Heer Jezus hoop ik bin-
nenkort Tim _othe

¨
us naar U toe te

zenden, opdat ik een blĳmoedige
ziel moge zĳna wanneer ik het een
en ander aangaande U verneem.
20 Want ik heb niemand anders
van gelĳke gezindheid als hĳ, die
echt zorg zal dragenb voor de din-
gen dieU betreffen. 21 Want alle
anderen zoeken hun eigen belan-
gen,c niet die van Christus Jezus.
22 Maar GIJ weet welk bewĳs hĳ
van zichzelf heeft geleverd, dat
hĳ, gelĳk een kindd met een vader,
met mĳ als een slaaf heeft gediend
ter bevordering van het goede
nieuws. 23 Hem hoop ik daar-
om te zenden, zodra ik heb ge-
zien hoe de zaken er met betrek-
king tot mĳ voorstaan. 24 Ja,
ik heb het vaste vertrouwen in
[de] Heer dat ik ook zelf binnen-
kort zal komen.e

25 Ik acht het echter nodig
Epafrod _itus,f mĳn broeder en
medewerkerg en medestrĳder,h

maar UW afgezant en persoonlĳ-
ke dienaar om in mĳn behoeften
te voorzien, naar U toe te zenden,
26 want hĳ verlangt ernaar U al-
len te zien en is terneergeslagen
omdat GIJ hebt gehoord dat hĳ
ziek was geworden. 27 Ja, hĳ is
inderdaad ziek geworden, zelfs op
de rand van de dood, maar God
is hem barmhartig geweest,i en
niet alleen hem, maar ook mĳ, op-
dat ik niet droefheid op droefheid
zou hebben. 28 Daarom zend ik
hem met des te meer spoed op-
dat GIJ, wanneer GIJ hem ziet, U

weer moogt verheugen en ik min-
der droefheid heb. 29 Ontvangt
hem daarom op de gebruikelĳke
wĳzej in [de] Heer, met alle vreug-
de, en blĳft dat soort van mannen
dierbaar achten,k 30 want ter
wille van het werk des Heren is hĳ
de dood zeer nabĳ geweest, door-
dat hĳ zĳn ziel aan gevaar heeft
blootgesteldl ten einde het volle-
dig te vergoeden dat GIJ niet hier
waart om persoonlĳke dienst voor
mĳ te verrichten.m
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3 Ten slotte,mĳn broeders, blĳft
U verheugen in [de] Heer.a U

dezelfde dingen te schrĳven, valt
mĳ niet zwaar, maar het dient U

tot veiligheid.

2 Past op voor de honden,b past
op voor degenen die schade be-
rokkenen, past op voor hen die
het vlees verminken.c 3 Want
wĳ zĳn degenen met de ware be-
snĳdenis,d wĳ die door Gods geeste

heilige dienst verrichten en in
Christus Jezus roemenf en ons ver-
trouwen niet in het vlees stellen,g

4 hoewel ik, meer dan iemand an-
ders, wel redenen heb om ook in
het vlees vertrouwen te stellen.

Als iemand anders denkt dat hĳ
redenen heeft om vertrouwen in
het vlees te stellen, ik nog meer:h

5 besneden op de achtste dag,i

uit het familiegeslacht van _Is-
ra

¨
el, uit de stam B _enjamin,j een

Hebree
¨
er [geboren] uit Hebree

¨
en;k

wat de wet betreft, een Farizee
¨
er;l

6 wat ĳver betreft, een vervolger
van de gemeente;m wat de recht-
vaardigheid betreft die door mid-
del van de wet is, iemand die
zich onberispelĳk heeft betoond.
7 Maar alles wat winst voor mĳ
was, heb ik ter wille van de Chris-
tus als verlies beschouwd.n 8 Ja,
wat dat aangaat, ik beschouw
alle dingen ook werkelĳk als ver-
lies wegens de uitnemende waar-
de van de kennis van Christus Je-
zus, mĳn Heer.o Om zĳnentwil heb
ik het verlies van alle dingen aan-
vaard en ik beschouw ze als een
hoop vuil,p opdat ik Christus moge
winnen 9 en in eendracht met
hem bevonden word, niet mĳn
eigen rechtvaardigheid hebbend,
die voortvloeit uit de wet,q maar
die welke door middel van geloofr

in Christus is, de rechtvaardig-
heid die van God komt op basis
van geloof,s 10 ten einde hem te
kennen en de kracht van zĳn op-
standingt en het deelhebben aan
zĳn lĳden,u mĳ onderwerpend aan
zĳn soort van dood,v 11 [om te
zien] of ik op de een of andere
wĳze tot de vroegere opstandingw

uit de doden mag geraken.

12 Niet dat ik het reeds ontvan-
gen heb of reeds tot volmaaktheid
ben gebracht,a maar ik streefb er-
naar om te zien of ik datgene
waarvoor ik door Christus Jezus
gegrepen ben,c ook grĳpen mag.d

13 Broeders, ik denk niet van
mĳzelf dat ik [het] al gegrepen
heb, maar wel staat

´
e

´
en ding vast:

De dingen die achter mĳ liggen
vergetende en mĳ uitstrekkend
naar de dingen die v

´
o

´
or mĳ lig-

gen,f 14 streef ik naar het doelg

om de prĳsh van de roepingi naar
boven, die God door bemiddeling
van Christus Jezus doet toeko-
men. 15 Laten wĳ dan, zovelen
als er van ons rĳp zĳn,j deze gees-
tesgesteldheid hebben;k en in-
dien GIJ in enig opzicht geestelĳk
anders geneigd zĳt, zal God de
bovengenoemde [geestesgesteld-
heid] aan U openbaren. 16 La-
ten wĳ in ieder geval in de mate
waarin wĳ vorderingen hebben
gemaakt, voortgaan in deze zelf-
de routine ordelĳk te wandelen.l

17 Wordt eendrachtig navol-
gersm van mĳ, broeders, en houdt
hen voor ogen die wandelen op
een wĳze welke overeenkomt met
het voorbeeld dat GIJ in ons hebt.n

18 Want er zĳn er velen, ik heb
al dikwĳls over hen gesproken,
maar nu spreek ik ook wenend
over hen, die als vĳanden van de
martelpaal van de Christus wan-
delen,o 19 en hun einde is ver-
nietigingp en hun god is hun buikq

en hun heerlĳkheid bestaat in
hun schander en hun zinnen heb-
ben zĳ gericht op dingen op de
aarde.s 20 Wat ons betreft, ons
burgerschapt bestaat in de he-
melen,u uit welke plaats wĳ ook
vurig een redder verwachten,v

de Heer Jezus Christus,w 21 die
ons vernederde lichaam zal ver-
anderenx om het gelĳkvormig
te maken aan zĳn glorierĳke li-
chaam,y overeenkomstig de wer-
kingz van de kracht die hĳ bezit,
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ja, om alle dingen aan zich te on-
derwerpen.a

4 Dientengevolge, mĳn gelief-
de broeders, naar wie ik zo

verlang, mĳn vreugde en kroon,b

staat aldus vastc in [de] Heer, ge-
liefden.

2 Eu _odia vermaan ik en S _yn-
tyche vermaan ik gelĳkgezindd

te zĳn in [de] Heer. 3 Ja, ook u,
echte jukgenoot,e verzoek ik: blĳf
deze [vrouwen] bĳstaan, die zĳde
aan zĳde met mĳ hebben gestre-
denf voor het goede nieuws, even-
als Cl _emens en de overigen van
mĳn medewerkers,g wier namenh

in het boek des levensi staan.

4 Verheugt Ualtĳd in [de] Heer.j

Nogmaals zal ik zeggen: Verheugt
U!k 5 Laat UW redelĳkheidl aan
alle mensen bekend worden. De
Heer is nabĳ.m 6 Weest over
niets bezorgd,n maar laat in al-
les door gebed en smekingo te za-
men met dankzegging UW smeek-
beden bĳ God bekend worden;p

7 en de vredeq van God, die alle
gedachte te boven gaat, zal UW

hartr en UWgeestelĳke vermogens
behoeden door bemiddeling van
Christus Jezus.

8 Ten slotte, broeders, al wat
waar is, al wat van ernstig be-
lang is, al wat rechtvaardig is, al
wat eerbaars is, al wat lieflĳk is,
alles waarover gunstig wordt ge-
sproken, welke deugd er ook is
en al wat lof verdient, blĳft deze
dingen bedenken.t 9 De dingen
die GIJ zowel geleerdals aanvaard
hebt en die GIJ in verbandmet mĳ
gehoord en gezien hebt, brengt
die in praktĳk,u en de God van
vredev zal met U zĳn.

10 Ik verheug mĳ werkelĳk
zeer in [de] Heer dat GIJ nu einde-
lĳk UW denken ten behoeve van
mĳ hebt verlevendigd,w waarop
GIJ wel degelĳk bedacht waart,
maar het ontbrak U aan de ge-
legenheid. 11 Ik spreek er niet
over dat ik gebrek lĳd, want ik
heb geleerd om in welke omstan-
digheden ik ook verkeer, genoe-
gen te nemen met wat ik heb.x

12 Ik weet inderdaad wat het zeg-

gen wil weinig te hebben,a ik weet
inderdaadwat het zeggenwil over-
vloed te hebben. In alles en in alle
omstandigheden heb ik van beide
het geheim geleerd: verzadigd te
zĳn en honger te lĳden, overvloed
te hebben en gebrek te lĳden.b

13 Voor alle dingen bezit ik de
sterkte door hem die mĳ kracht
verleent.c

14 Niettemin hebt GIJ er goed
aan gedaan deelhebbers met mĳ
tewordend aan mĳnverdrukking.e

15 GIJ weet trouwens ook zelf
wel, Filippenzen, dat bĳ [het] be-
gin van het bekendmaken van
het goede nieuws, toen ik uit Ma-
ced _oni

¨
e vertrok, geen enkele ge-

meente met mĳ deelnam aan de
aangelegenheid van het geven
en ontvangen, dan GIJ alleen;f

16 want zelfs in Thessalon _ika
hebt GIJ mĳ zowel een eerste als
een tweede maal iets voor mĳn
behoefte gezonden. 17 Niet dat
ik de gave ernstig zoek,g maar ik
zoek ernstig de vruchth die het
tegoed op UW rekening doet aan-
groeien. 18 Ik ben echter vol-
ledig van alles voorzien en heb
overvloed. Ik heb volop nu ik
van Epafrod _itusi de van U afkom-
stige dingen heb ontvangen, een
welriekende geur,j een aanvaard-
baar slachtoffer,k dat God welge-
vallig is. 19 MĳnGodl zal op zĳn
beurt volledig in al UW behoeften
voorzienm naar de mate van zĳn
rĳkdomn in heerlĳkheid, door be-
middeling van Christus Jezus.
20 Onze God en Vader nu zĳ de
heerlĳkheid tot in alle eeuwig-
heid.o Amen.

21 Brengt mĳn groetenp over
aan elke heilige in eendrachtq met
Christus Jezus. De broeders die
bĳ mĳ zĳn, zenden U hun groeten.
22 Alle heiligen, maar vooral die
van het huis van caesar, zenden U

hun groeten.r

23 De onverdiende goedheid
van de Heer Jezus Christus [zĳ]
met de geest die GIJ [aan de dag
legt].s
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1 P _a _ulus, door Gods wil een
apostel van Christus Jezus,a

en Tim _othe
¨
us,b [onze] broeder,

2 aan de heiligen en getrouwe
broeders in eendrachtc met Chris-
tus te Kol _osse:

Mogen onverdiende goedheid en
vrede U ten deel vallen van God,
onze Vader.d

3 Wĳ dankene God, de Vader
van onze Heer Jezus Christus, al-
tĳd wanneer wĳ voor U bidden,f

4 aangezien wĳ hebben gehoord
van UW geloof in verband met
Christus Jezus en de liefde die GIJ

hebt voor alle heiligeng 5 we-
gens de hooph die voor U in de
hemelen is weggelegd.i GIJ hebt
reeds eerder over deze [hoop] ge-
hoord door de prediking van de
waarheid van dat goede nieuws,j

6 hetwelk tot U is doorgedron-
gen, zoals het in de gehele we-
reldk vrucht draagtl en toeneemt,m

evenals [dit] ook onder U [het ge-
val is], vanaf de dag dat GIJ de on-
verdiende goedheidn van God in
waarheid hebt gehoord en nauw-
keurig hebt leren kennen.o 7 GIJ

zĳt hierin onderricht door _Epa-
fras,p onze geliefde medeslaaf,
die een getrouwe dienaar van de
Christus ten behoeve van ons is,
8 die ons ook UW liefdeq in gees-
telĳk opzicht heeft onthuld.

9 Daarom ook hebben wĳ, van
de dag af dat wĳ [ervan] hoorden,
niet opgehouden voor U te bid-
denr en te vragen dat GIJ vervuld
moogt worden met de nauwkeu-
rige kenniss van zĳn wil, in alle
wĳsheidt en geestelĳk inzicht,u

10 opdat GIJ moogt wandelen op
een wĳze die Jehovahv waardig
is,w ten einde [hem] volledig te
behagen, terwĳl GIJ in ieder goed
werkx vrucht blĳft dragen en
blĳft toenemen in de nauwkeuri-
gey kennis van God 11 en sterk
gemaakt wordt met alle kracht
naar de mate van zĳn glorierĳke
macht,z opdat GIJ volkomen kunt

volhardena en met vreugde lank-
moedig kunt zĳn, 12 dankend
deVader, die U geschikt gemaakt
heeft om te delen in de erfenisb

van de heiligenc in het licht.d

13 Hĳ heeft ons bevrĳd van de
autoriteite der duisternis en ons
overgezetf in het koninkrĳkg van
de Zoon van zĳn liefde,h 14 door
bemiddeling van wie wĳ onze
verlossing door losprĳs hebben,
de vergeving van onze zonden.i

15 Hĳ is het beeldj van de on-
zichtbarek God, de eerstgeborenel

van heel de schepping; 16 want
door bemiddeling van hemm wer-
den alle [andere] dingen in de he-
melen en op de aarde geschapen,
de zichtbare en de onzichtbare, of
het nu tronen of heerschappĳen
of regeringen of autoriteiten zĳn.n

Alle [andere] dingen zĳn door tus-
senkomst van hem en voor hem
geschapen.o 17 Ook is hĳ v

´
o

´
or

alle [andere] dingenp en door be-
middeling van hem zĳn alle [an-
dere] dingen gemaakt om te be-
staan,q 18 en hĳ is het hoofd
van het lichaam, de gemeente.r

Hĳ is het begin, de eerstgebore-
ne uit de doden,s opdat hĳ in al-
le dingen de eerstet zou worden;
19 want het heeft [God] goedge-
dacht de gehele volheidu in hem te
doen wonen 20 en door tussen-
komst van hem alle [andere] din-
genv weer met zich te verzoenenw

door vredex te maken door mid-
del van het bloedy [dat hĳ] aan de
martelpaal [heeft vergoten],z on-
geacht of het de dingen op de aar-
de zĳn of die in de hemelen.

21 JaU, die eens vervreemda en
vĳanden waart omdat UW geest
gericht was op de werken die god-
deloos waren,b 22 heeft hĳ nu
wederom verzoendc door middel
van diens vleselĳke lichaam, door
[zĳn] dood,d om U heilig en onbe-
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smeta en vrĳ van enige beschuldi-
gingb voor zĳn aangezicht te stel-
len, 23 mits GIJ natuurlĳk blĳft
in het geloof,c bevestigd op het
fundamentd en standvastig,e en U

niet laat afbrengen van de hoop
van dat goede nieuws, hetwelk GIJ

hebt gehoordf en dat in heel de
scheppingg die onder de hemel is,
werd gepredikt.h Van dit [goede
nieuws] ben ik, P _a _ulus, een bedie-
naar geworden.i

24 Thans verheug ik mĳ dat
ik voor U mag lĳden,j en ik, op
mĳn beurt, vul in mĳn vlees aan
wat ontbreekt aan de verdrukkin-
genk van de Christus ten behoeve
van zĳn lichaam, dat de gemeente
is.l 25 Ik ben een dienaarm van
deze [gemeente] geworden over-
eenkomstig het beheern dat mĳ
door God in UW belang werd toe-
vertrouwd om het woord van God
tenvolle te prediken, 26 het hei-
lige geheim,o dat voor de voorbĳ-
gegane samenstelsels van dingen
en voor de voorbĳgegane geslach-
tenverborgenwas.p Maar nu is het
openbaar gemaaktq aan zĳn hei-
ligen, 27 aan wie het God heeft
behaagd bekend te maken wat de
glorierĳke rĳkdomr van dit hei-
lige geheims onder de nati

¨
en is.

Het is Christust in eendracht met
U, de hoop van [zĳn] heerlĳkheid.u

28 H
´
em verkondigen wĳ,v terwĳl

wĳ ieder mens ernstig vermanen
en ieder mens in alle wĳsheid
onderwĳzen,w om ieder mens in
eendracht met Christus in volko-
menheidx te kunnen aanbieden.
29 Daartoe werk ik inderdaad
hard, mĳ inspannendy overeen-
komstig zĳn werking,z die in mĳ
werkt met kracht.a

2 Want ik wil dat GIJ beseft welk
een zware strĳdb ik heb ten

behoeve van U en van hen die
te Laodic _eac zĳn en van allen
die mĳn aangezicht in het vlees
niet hebben gezien, 2 opdat hun
hart vertroost moge worden,d op-
dat zĳ harmonisch samengevoegd
mogen zĳn in liefdee en met het
oog op alle rĳkdom van de vol-
ledige verzekerdheid van [hun] in-

zicht,a met het oog op een nauw-
keurige kennis van het heilige
geheim van God, namelĳk Chris-
tus.b 3 Zorgvuldig verborgen in
hem zĳn alle schatten van wĳs-
heid en van kennis.c 4 Dit zeg ik
opdat niemand U met overredende
argumenten misleidt.d 5 Want
al ben ik dan afwezig in het vlees,
in de geest ben ik toch bĳ U,e ter-
wĳl ik mĳ verheug en de goe-
de ordef zie die bĳ U heerst en
de vastheidvanUWgeloofg jegens
Christus.

6 Gaat er daarom, aangezien GIJ

Christus Jezus, de Heer, hebt aan-
vaard, mee voort in eendrachth

met hem te wandelen, 7 gewor-
teldi en opgebouwdj in hem en
standvastig gemaakt in het ge-
loof,k zoals U werd geleerd, over-
vloeiend van [geloof] in dankzeg-
ging.l

8 Past op: misschien zal iemand
U als zĳn prooi wegdragenm door
middel van de filosofien en door
ĳdel bedrogo overeenkomstig de
overlevering van mensen, over-
eenkomstig de elementairep din-
gen van de wereld en niet over-
eenkomstig Christus; 9 want in
hem woont de gehele volheidq van
de goddelĳker hoedanigheids li-
chamelĳk. 10 En derhalve bezit
GIJ een volheid door bemiddeling
van hem, die het hoofd van alle re-
gering en autoriteit is.t 11 In ge-
meenschapu met hem werdt ook
GIJ besnedenv met een besnĳde-
nis die werd verricht zonder han-
den, door het afleggen van het
vleselĳk lichaam,w door de besnĳ-
denis die tot de Christus behoort,
12 want GIJ werdt met hem be-
graven in [zĳn] doop,x en in ge-
meenschap met hemwerdt GIJ ook
mede opgewekty door middel van
[UW] geloofz in de werkinga van
God, die hem uit de doden heeft
opgewekt.b

13 Bovendien heeft [God] U,
ofschoon GIJ dood waart in UW
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overtredingen en in de onbesne-
den staat van UW vlees, met hem
levend gemaakt.a Hĳ heeft ons
al onze overtredingen goedgun-
stig vergevenb 14 en hetmet de
hand geschreven documentc dat
tegen ons [getuigde], hetwelk uit
verordeningen bestondd en tegen
ons was,e uitgewist;f en Hĳ heeft
het uit de weg geruimd door het
aan de martelpaalg te nagelen.h

15 De regeringen en de autori-
teiteni naakt uitgekleed hebbend,
heeft hĳ ze in het openbaar ten-
toongesteld als overwonnenj en ze
door middel ervan in een triomf-
tochtk meegevoerd.

16 Laat niemand U daarom oor-
delenl inzake eten en drinkenm

of met betrekking tot een feest-
dagn of een viering van de nieu-
we maano of van een sabbat,p

17 want die dingen zĳn een scha-
duwq van de toekomende dingen,
maar de werkelĳkheidr behoort de
Christus toe.s 18 Laat U niet de
prĳst ontrovenu door iemand die
behagen schept in [schĳn]nederig-
heid en een vorm van aanbidding
van de engelen, „intredend in”
de dingen die hĳ heeft gezien en
die zonder juiste reden opgebla-
zen is door zĳn vleselĳke gezind-
heid, 19 terwĳl hĳ niet vast-
houdt aan het hoofd,v aan degene
uit wie het gehele lichaam, dat
door middel van zĳn gewrich-
ten en gewrichtsbanden van het
nodige wordt voorzien en har-
monisch wordt samengevoegd,w

blĳft groeien met de groei die
God geeft.x

20 Indien GIJ met Christus ge-
storven zĳty ten opzichte van de
elementairez dingen van de we-
reld,a waarom onderwerpt GIJ U

dan nog, alsof GIJ in de wereld
leefde, aan de verordeningen:b

21 „Hanteer niet, proef niet,c raak
niet aan”d 22 ten aanzien van
dingen die alle tot de vernietiging
bestemd zĳn doordat ze worden
opgebruikt, in overeenstemming
met de geboden en leringen van
mensen?e 23 Deze dingen heb-
ben wel een schĳn van wĳsheid

in een zichzelf opgelegde vorm
van aanbidding en [schĳn]nede-
righeid, een strenge behandeling
van het lichaam,a maar ze hebben
geen waarde ter bestrĳding van
de bevrediging van het vlees.b

3 Indien GIJ echter met de Chris-
tus werdt opgewekt,c blĳft dan

de dingen zoeken die boven zĳn,d

waar de Christus gezeten is aan de
rechterhand van God.e 2 Houdt
UW geest gericht op de dingen die
boven zĳn,f niet op de dingen die
op de aarde zĳn.g 3 Want GIJ zĳt
gestorvenh en UW leveni is ver-
borgen met de Christus in een-
drachtj met God. 4 Wanneer de
Christus, ons leven,k openbaar ge-
maakt wordt, dan zult ook GIJ met
hemopenbaar gemaakt wordenl in
heerlĳkheid.m

5 Doodtn daarom UW lichaams-
ledeno die op de aarde zĳn ten
aanzien van hoererĳ, onreinheid,
seksuele begeerte,p schadelĳke
verlangens en begerigheid,q welke
afgoderĳ is. 6 Wegens die din-
gen komt de gramschap van God.r

7 Ook GIJ hebt eens in diezelf-
de dingen gewandeld, toen GIJ er
nog in leefde.s 8 Maar doet ze nu
werkelĳk alle van U weg:t gram-
schap, toorn, slechtheid, schim-
pend gepraatu en ontuchtigev taal
uit UW mond. 9 Liegt niet tegen
elkaar.w Legt de oude persoon-
lĳkheid met haar praktĳken afx

10 en bekleedt U met de nieuwey

[persoonlĳkheid], die door mid-
del vannauwkeurige kennis wordt
vernieuwd naar het beeldz van
Degene die ze schiep, 11 waar
noch Griek noch jood is, besnĳde-
nis noch onbesnedenheid, buiten-
lander, Scyth, slaaf, vrĳe,a maar
Christus alles en in allen is.b

12 Bekleedt Udan als Gods uit-
verkorenen,c heilig en bemind,
met de tedere genegenheden
van mededogen,d goedheid, oot-
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moedigheid des geestes,a zacht-
aardigheidb en lankmoedigheid.c

13 Blĳft elkaar verdragen en el-
kaar vrĳelĳk vergevend als de een
tegen de ander een reden tot kla-
gen heeft.e Zoals Jehovah U vrĳe-
lĳk vergeven heeft,f doet ook GIJ

evenzo. 14 [Bekleedt U] bĳ al
deze dingen echter [met] liefde,g

want ze is een volmaakte bandh

van eenheid.

15 Laat ook de vredei van de
Christus inUW hart heersen,j want
daartoe werdt GIJ feitelĳk in

´
e

´
en

lichaam geroepen.k En betoont U

dankbaar. 16 Het woord van de
Christus wone rĳkelĳk in U in
alle wĳsheid.l Blĳft elkaar onder-
wĳzenm en ernstig vermanen met
psalmen,n lofzangen voor God,
geestelĳke liedereno met min-
zaamheid, in UW hart Jehovah
toezingend.p 17 En wat GIJ ook
doet in woord of in werk,q doet al-
les in de naam van de Heer Jezus,r

terwĳl GIJ God, de Vader, door be-
middeling van hem dankt.s

18 GIJ vrouwen, weest aan [UW]
man onderworpen,t zoals het be-
taamt in [de] Heer. 19 GIJ man-
nen, blĳft [UW] vrouw liefhebbenu

en weest niet bitter toornig op
haar.v 20 GIJ kinderen, weest
[UW] ouders gehoorzaamw in al-
les, want dit is [de] Heer wel-
gevallig. 21 GIJ vaders, tergt
UW kinderen niet,x zodat zĳ niet
moedeloos worden. 22 GIJ sla-
ven, weest in alles gehoorzaam
aan hen die [UW] meesters zĳn
in vleselĳk opzicht,y niet met da-
den van ogendienst, als mensen-
behagers,z maar met oprechtheid
van hart, met vrees voor Jeho-
vah.a 23 Wat GIJ ook doet, ver-
richt UW werk met geheel [UW]
zielb als voor Jehovahc en niet
voor mensen, 24 want GIJ weet
dat GIJ van Jehovahd als rechtma-
tige beloning de erfenis zult ont-
vangen.e Dient deMeester, Chris-
tus, als slaven.f 25 Wie onrecht
doet, zal stellig terugontvangeng

wat hĳ aan onrecht deed, en er is
geen partĳdigheid.h

4 GIJ meesters, blĳft wat recht-
vaardig en wat billĳk is je-

gens [UW] slaven betrachten,a we-
tend dat ook GIJ een Meester hebt
in de hemel.b

2 Houdt aan in het gebed,c daar-
in wakker blĳvend met dankzeg-
ging,d 3 en bidt tevens ook voor
ons,e dat God ons een deur voor
het woord opent,f om over het hei-
lige geheim omtrent de Christus
te spreken,g waarvoor ik dan ook
in [gevangenis]boeien verkeer,h

4 zodat ik het openbaar zal ma-
ken zoals ik behoor te spreken.i

5 Gaat voort inwĳsheid te wan-
delen ten aanzien van hen die
buiten zĳn,j de gelegenk tĳd voor
UZELF uitkopend. 6 UW spreken
zĳ altĳd minzaam,l gekruid met
zout,m opdat GIJ weet hoe GIJ een
ieder een antwoord behoort te ge-
ven.n

7 T _ychikus,o [mĳn] geliefde
broeder en getrouwe dienaar en
medeslaaf in [de] Heer, zal al mĳn
aangelegenheden aan U bekend-
maken. 8 Juist daarom zend ik
hem naar U toe, opdat GIJ de din-
gen aangaande ons zoudt weten
en hĳ UW hart moge vertroos-
ten,p 9 samen met On _esimus,q

mĳn getrouwe en geliefde broe-
der, die uit UW midden is. Zĳ zul-
lenUalle dingenvan hier bekend-
maken.

10 Arist _archus,r mĳn medege-
vangene, zendt U zĳn groeten, en
ook M _arkus,s de neef van B _arna-
bas (aangaande wie GIJ opdracht
hebt gekregen om hem vriende-
lĳk te ontvangent als hĳ bĳ U

mocht komen), 11 en Jezus, die
J _ustus wordt genoemd; dezen zĳn
uit de besnedenen. Alleen dezen
zĳn mĳn medewerkers voor het
koninkrĳk Gods en juist zĳ zĳn
voor mĳ een versterkende hulp
geworden. 12 U groet _Epafras,u

die uit UW midden is, een slaaf van
Christus Jezus, die zich altĳd ten
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cccdccc

behoeve van U inspant in [zĳn] ge-
beden, opdat GIJ ten slotte in vol-
komenheid en met een vaste over-
tuiging moogt staana in de gehele
wil van God. 13 Ik leg werkelĳk
getuigenis over hem af dat hĳ zich
veel moeite geeft voor U en voor
hen die in Laodic _eab en voor hen
die in Hi

¨
er _apolis zĳn.

14 L _ukas,c de geliefde genees-
heer, zendt U zĳn groeten, en ook
D _emas.d 15 Brengt mĳn groeten
over aan de broeders te Laodi-
c _ea en aan N_ymfa en aan de ge-
meente [die] in haar huis [samen-

komt].a 16 En wanneer deze
brief bĳ U is voorgelezen, zorgt
er dan voor dat hĳ ook in de ge-
meente van de Laodicenzenwordt
voorgelezenb en dat GIJ ook die
uit Laodic _ea leest. 17 En zegt
aan Arch _ippus:c „Blĳf erop toe-
zien dat gĳ de bediening die gĳ in
[de] Heer hebt aanvaard, ook ver-
vult.”

18 [Dit is] mĳn groet, die van
P _a _ulus, in mĳn eigen hand-
schrift.d Blĳft aan mĳn [gevan-
genis]boeiene denken. De onver-
diende goedheid zĳ met U.
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1 P _a _ulus en Silv _anusa en Ti-
m _othe

¨
usb aan de gemeente

van de Thessalonicenzen in een-
drachtc met God, de Vader, en
[de] Heer Jezus Christus:

Mogen onverdiende goedheid en
vrede U ten deel vallen.d

2 Wĳ danken God altĳd wan-
neer wĳ U allen in onze gebeden
gedenken,e 3 want wĳ denken
onophoudelĳk aan UW getrouwe
werkf en [UW] liefderĳke arbeid
en [UW] volharding ten gevolge
van [UW] hoopg op onze Heer Je-
zus Christus voor het aangezicht
van onze God en Vader. 4 Wĳ
weten namelĳk, broeders, bemind
door God, dat hĳ U heeft uitverko-
ren,h 5 want het goede nieuws
dat wĳ prediken, is niet alleen
met woorden tot Ugekomen, maar
ook met krachti en met heilige
geest en sterke overtuiging,j ge-
lĳk GIJ weet wat voor mensen wĳ
om UWENTWIL voor U zĳn gewor-
den;k 6 en GIJ zĳt navolgersl van
ons en van de Heerm geworden,
aangezien GIJ het woord onder
veel verdrukkingn met vreugde
van heilige geesto hebt aanvaard,
7 zodat GIJ een voorbeeld zĳt ge-
worden voor alle gelovigen in Ma-
ced _oni

¨
e en in Ach _aje.

8 Ja, van U uit heeft het woord
van Jehovaha niet alleen in Ma-
ced _oni

¨
e en Ach _aje weerklonken,

maar in elke plaats heeft UW ge-
loofb jegens God zich verbreid,c

zodat wĳ niets behoeven te zeg-
gen. 9 Want zĳ blĳven zelf be-
richten op welke wĳze wĳ eerst
bĳ U ingang vonden en hoe GIJ U

van [UW] afgoden tot God hebt ge-
keerdd om een levendee en waref

God als slaven te dienen 10 en
uit de hemeleng zĳn Zoon te ver-
wachten,h die hĳ uit de doden
heeft opgewekt,i namelĳk Jezus,
die ons van de komende gram-
schapj bevrĳdt.

2 GIJ weet immers zelf, broe-
ders, hoe ons bezoekk aan U

niet zonder resultaten is geweest,l

2 maar hoe wĳ, na eerst (zoals GIJ

weet) in Fil _ippim geleden te heb-
benn en onbeschaamd behandeld
te zĳn,o door bemiddeling van
onze God vrĳmoedigheid hebben
verzameld om onder veel strĳd
het goede nieuws van God tot U te
spreken.p 3 Want de vermaning
die wĳ geven, spruit niet voort
uit dwaling of uit onreinheidq en
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[gaat niet gepaard] met bedrog,
4 maar zoals God ons geschikt
bevonden heeft om ons het goe-
de nieuws toe te vertrouwen,a zo
spreken wĳ, niet om mensen te
behagen,b maar God, die ons hart
beproeft.c

5 Ja, nooit zĳn wĳ met vleien-
de woordend gekomen (zoals GIJ

weet), noch met een vals voorko-
mene waarachter zich hebzuchtf

verschool, God is getuige! 6 Ook
hebben wĳ geen heerlĳkheid van
mensen gezocht,g noch vanU noch
van anderen, ofschoon wĳ als
apostelen van Christus een dure
last konden zĳn.h 7 Integendeel,
wĳ zĳn in UW midden vriende-
lĳk geworden, zoals wanneer een
zogende moeder haar eigen kin-
deren koestert.i 8 Daar wĳ dus
tedere genegenheid voor U had-
den,j hebben wĳ U gaarne niet al-
leen het goede nieuws van God
meegedeeld,maar ookonze eigen
ziel,k want GIJ zĳt ons lief gewor-
den.l

9 Stellig herinnert GIJ U, broe-
ders, onze arbeid en ons zwoe-
gen. Door nacht en dag te wer-
ken,m ten einde niemand van U

een dure last op te leggen,n heb-
ben wĳ het goede nieuws van
God tot U gepredikt. 10 GIJ zĳt
getuigen, en God eveneens, hoe
loyaal en rechtvaardig en onbe-
rispelĳko wĳ ons jegens U, ge-
lovigen, hebben betoond. 11 In
overeenstemming daarmee weet
GIJ zeer goed hoe wĳ, zoals een
vaderp zĳn kinderen, een ieder
van U bleven vermanenq en be-
moedigen en getuigenis tot U ble-
ven afleggen, 12 opdat GIJ zoudt
voortgaan te wandelenr op een
wĳze welke God, die U roepts tot
zĳn koninkrĳkt en heerlĳkheid,
waardig is.

13 Ja, daarom danken wĳ God
ook zonder ophouden,u want toen
GIJ Gods woord hebt ontvangen,v

hetwelk GIJ van ons hebt gehoord,
hebt GIJ het niet als het woord
van mensenw aangenomen, maar,
wat het ook inderdaad is, als het
woord van God, dat ook in U, ge-

lovigen, werkzaam is.a 14 Want
GIJ zĳt navolgers geworden, broe-
ders, van de gemeenten van God
in eendracht met Christus Jezus
die in Jud _ea zĳn, want ook GIJ

hebt van de zĳde van UW eigen
landgenoten hetzelfde lĳden te
verduren gekregenb als ook zĳ
van de zĳde der joden, 15 die
zelfs de Heer Jezusc en de profe-
ten hebben gedoodd en ons heb-
ben vervolgd.e Bovendien beha-
gen zĳ God niet, maar zĳn tegen
[de belangen van] alle mensen,
16 daar zĳ ons trachten te verhin-
derenf tot mensen uit de nati

¨
en te

spreken opdat dezen gered zouden
worden,g met het gevolg dat zĳ al-
tĳd de maat van hun zonden vol
maken.h Maar zĳn gramschap is
ten slotte over hen gekomen.i

17 Wat onszelf betreft, broe-
ders, toen wĳ slechts een korte
tĳd naar de persoon, niet naar
het hart, van U beroofd waren,
hebben wĳ met groot verlangen
buitengewone moeite gedaan om
UW aangezicht te zien.j 18 Om
die reden wilden wĳ naar U toe
komen, ja ik, P _a _ulus, zowel een
eerste als een tweede maal, maar
S _atan heeft ons de pas afgesne-
den. 19 Want wat is onze hoop
of vreugde of kroonk van gejuich
— ja, zĳt GIJ het niet inwerkelĳk-
heid? — voor het aangezicht van
onze Heer Jezus bĳ zĳn tegen-
woordigheid?l 20 GIJ zĳt stellig
onze heerlĳkheid en vreugde.

3 Toen wĳ het daarom niet lan-
ger konden uithouden, heeft

het ons goedgedacht in Ath _enem

alleen achtergelaten te worden,
2 en wĳ hebben Tim _othe

¨
us,n onze

broeder en Gods dienaar met be-
trekking tot het goede nieuwso

over de Christus, gezonden om U

standvastig te maken en U in het
belang van UW geloof te troosten,
3 opdat niemand door deze ver-
drukkingen aan het wankelen ge-
bracht zou worden.p Want GIJ weet
zelf dat wĳ juist daartoe bestemd
zĳn.q 4 Ja, ook toen wĳ bĳ U wa-
ren, zeiden wĳ U reeds van te-
vorenr dat ons verdrukking te

HFDST. 2

a 1Ti 1:11

Tit 1:3

b Ga 1:10

c Sp 17:3

Jer 11:20

1Kor 4:5

d Sp 28:23

Sp 29:5

e Mr 12:40

f Han 20:33

Kol 3:5

2Pe 2:3

g Jo 5:41

Jo 5:44

h 2Kor 11:9

2Th 3:8

2Th 3:10

i 1Kon 3:26

j 2Kor 12:15

k Jo 15:13

l Jo 13:35

m Han 18:3

Han 20:34

1Kor 4:12

n 2Kor 11:9

2Th 3:8

o Heb 13:18

p 1Kor 4:15

q Han 20:31

r Ga 5:16

Ef 4:1

Kol 1:10

1Pe 1:15

s 1Th 5:24

2Th 1:11

1Pe 5:10

t Lu22:29

u 1Th 1:2

v Han 11:1

Heb 4:12

w Ga 1:11

�����������������������������

2ekolom

a Fil 2:13

b Jo 15:19

Han 17:5

c Han 2:23

d Mt5:12

Han 7:52

e Mt23:34

Han 21:13

f Lu11:52

Han 13:50

g Ro 10:9

h Ge15:16

Mt 23:32

i Ro 1:18

j Ro 1:11

k Fil 4:1

2Th 1:4

l 1Th 3:13

1Th 5:23

�����������������������������

HFDST. 3

m Han 17:15

n Han 16:1

Ro 16:21

1Kor 16:10

o Mt24:14

2Th 1:8

Opb 14:6

p Han 14:22

Ef 3:13

q 1Kor 4:9

1Pe 2:21

r 2Th 2:5

1473 Als een zogende moeder 1 THESSALONICENZEN 2:4–3:4



wachten stond,a zoals ook gebeurd
is en zoals GIJ weet.b 5 Daarom
heb ik dan ook, toen ik het niet
langer kon uithouden, [hem] ge-
zonden om mĳ te vergewissen van
UWgetrouwheid,c of deVerzoekerd

U misschien op de een of andere
wĳze had verzocht en onze moei-
zame arbeid tevergeefs was geble-
ken.e

6 Maar Tim _othe
¨
us is zojuist van

U bĳ ons gekomenf en heeft ons
het goede nieuws over UW ge-
trouwheid en liefdeg gebracht en
[verteld] dat GIJ nog altĳd een goe-
de herinnering aan ons blĳft hou-
den en even verlangend zĳt ons
te zien als ook wĳ U.h 7 Daar-
om, broeders, zĳn wĳ wegens U

in al onze nood en verdrukking
getroost,i door middel van de ge-
trouwheid die GIJ toont,j 8 want
nu leven wĳ, indien GIJ vaststaat
in [de] Heer.k 9 Want welke
dank kunnen wĳ God betreffen-
de U brengen als vergelding voor
alle vreugdewaarmeewĳ ons we-
gens U voor het aangezicht van
onze God verheugen,l 10 ter-
wĳl wĳ nacht en dag op meer
dan buitengewonewĳze smekenm

UW aangezicht te mogen zien en
datwat aanUWgeloofn ontbreekt,
aan te vullen?

11 Mogen nu onze God en Va-
der zelf en onze Heer Jezuso on-
ze weg succesvol naar U leiden.
12 Moge de Heer U bovendien
doen toenemen,p ja, U overvloe-
dig doen zĳn in liefdeq jegens el-
kaar en jegens allen, zoals ook wĳ
U [liefhebben]; 13 om UW hart
standvastig te maken, onberispe-
lĳkr in heiligheid voor het aange-
zicht van onze God enVader bĳ de
tegenwoordigheids van onze Heer
Jezus met al zĳn heiligen.t

4 Ten slotte, broeders, verzoe-
ken en vermanen wĳ U bĳ de

Heer Jezus dat, gelĳk GIJ van ons
[het onderricht] hebt ontvangen
omtrent de wĳze waarop GIJ be-
hoort te wandelenu en God moet
behagen— zoals GIJ in feite reeds
wandelt — GIJ het in vollediger
mate blĳft doen.v 2 Want GIJ

kent de voorschriftena die wĳ U

gegeven hebben door de Heer Je-
zus.

3 Want dit wil God: UW hei-
liging,b dat GIJ U onthoudt van
hoererĳ;c 4 dat een ieder van U

weet hoe in heiligingd en eer in
het bezit te komen van zĳn eigen
vat,e 5 niet in hebzuchtige sek-
suele begeerte,f zoals dit ook het
geval is bĳ de nati

¨
eng die God

niet kennen;h 6 dat niemand zo
ver gaat dat hĳ zĳn broeder scha-
de berokkent en inbreuk maakt
op diens rechten in deze aangele-
genheid,i want Jehovah is iemand
die voor al deze dingen straf eist,j

zoals wĳ U tevoren hebben ge-
zegd en waarvan wĳ U ook gron-
dig getuigenis hebben gegeven.k

7 Want God heeft ons niet ge-
roepen met verlof tot onreinheid,
maar in verband met heiliging.l

8 Wie daarom blĳk geeft van min-
achting,m minacht niet een mens,
maar God,n die zĳn heilige geesto

in U legt.

9 Met betrekking tot de broe-
derlĳke liefdep behoeven wĳ U

echter niet te schrĳven, want GIJ

zĳt zelf door God onderwezenq el-
kaar lief te hebben,r 10 en GIJ

doet dat ook jegens alle broeders
in heel Maced _oni

¨
e. Maar wĳ ver-

manen U, broeders, het in volledi-
ger mate te blĳven doen 11 en
het U ten doel te stellen rustig te
levens en U met UW eigen zaken
te bemoeient en met UW handen
te werken,u zoals wĳ U bevolen
hebben, 12 zodat GIJ betamelĳk
moogt wandelenv ten aanzien van
de mensen die buiten zĳnw en
niets nodig hebt.x

13 Bovendien, broeders, willen
wĳ niet dat GIJ onwetend zĳt be-
treffende hen die [in de dood] sla-
pen,y opdat GIJ niet bedroefd zĳt
gelĳk de overigen, die geen hoop
hebben.z 14 Want indien wĳ ge-
loven dat Jezus gestorven en we-
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derom opgestaan is,a zo zal God
ook de ontslapenen door Jezus
met hem brengen.b 15 Want
dit zeggen wĳ U door Jehovah’s
woord,c dat wĳ, de levenden, die
in leven blĳven tot de tegenwoor-
digheid van de Heer,d de ontsla-
penen in geen geval zullen v

´
o

´
or-

gaan; 16 want de Heer zelf zal
uit de hemel neerdalene met een
bevelende roep, met de stem van
een aartsengelf en met Gods trom-
pet,g en zĳ die dood zĳn in een-
dracht met Christus zullen eerst
opstaan.h 17 Daarna zullen wĳ,
de levenden, die overblĳven, te za-
men met heni in wolkenj worden
weggerukt,k de Heer tegemoetl in
de lucht; en aldus zullen wĳ altĳd
met [de] Heer zĳn.m 18 Blĳft el-
kaar derhalve met deze woorden
vertroosten.

5 Wat nu de tĳden en de tĳdper-
ken betreft,n broeders, daar-

over behoeft U niets geschreven
te worden. 2 Want GIJ weet zelf
heel goed dat Jehovah’s dago

precies zo komt als een dief in
de nacht.p 3 Wanneer zĳq zeg-
gen: „Vreder en zekerheid!”, dan
zal een plotselinge vernietigings

ogenblikkelĳk over hen komen
zoals het [barens]wee over een
zwangere vrouw,t en zĳ zullen
geenszins ontkomen.u 4 Maar
GIJ, broeders, GIJ zĳt niet in duis-
ternis,v zodat die dag U zo zou
overvallen gelĳk hĳ dieven zou
[overvallen],w 5 want GIJ zĳt al-
len zonen van het lichtx en zonen
van de dag.y Wĳ behoren noch
tot de nacht noch tot de duister-
nis.z

6 Laten wĳ dan ook niet door-
slapena zoals de overigen,b maar
laten wĳ wakker blĳvenc en on-
ze zinnen bĳ elkaar houden.d

7 Want zĳ die slapen,e zĳn ge-
wend ’s nachts te slapen,f en zĳ
die dronkenworden, zĳn gewoon-
lĳk ’s nachts dronken. 8 Maar
wat ons aangaat die tot de dag be-
horen, laten wĳ onze zinnen bĳ
elkaar houden en het borsthar-
nasg van geloofh en liefde aan heb-

ben en als helma de hoop der red-
ding;b 9 want God heeft ons niet
bestemd tot gramschap,c maar tot
het verwerven van reddingd door
bemiddeling van onze Heer Jezus
Christus.e 10 Hĳ is voor ons ge-
storven,f opdat wĳ, hetzĳ wĳ wak-
ker blĳven, hetzĳ wĳ slapen, te
zamen met hem zouden leven.g

11 Blĳft elkaar daarom vertroos-
ten en elkaar opbouwen,h zoals
GIJ trouwens reeds doet.i

12 Nu verzoeken wĳ U, broe-
ders, respect te hebben voor hen
die onderU hardwerken en de lei-
ding over U hebbenj in [de] Heer
en U ernstig vermanen, 13 en
hun om hun werk meer dan bui-
tengewone achting in liefde te
betonen.k Weest vredelievend je-
gens elkaar.l 14 Daarentegen
vermanen wĳ U, broeders: wĳst de
wanordelĳken terecht,m spreekt
bemoedigend tot de terneergesla-
gen zielen,n ondersteunt de zwak-
ken, weest lankmoedigo jegens
allen. 15 Ziet toe dat niemand
tegenover iemand anders kwaad
met kwaadvergeldt,p maar streeft
altĳd nawat goed is, jegens elkaar
en jegens alle anderen.q

16 Verheugt U altĳd.r 17 Bidt
zonder ophouden.s 18 Brengt in
verband met alles dank.t Want dit
is ten opzichte van U de wil van
God in eendracht met Christus
Jezus. 19 Dooft het vuur van
de geest niet uit.u 20 Behandelt
profetische uitspraken niet met
verachting.v 21 Vergewist U van
alles,w houdt vast aan dat wat
voortreffelĳk is.x 22 Onthoudt
U van elke vorm van goddeloos-
heid.y

23 Moge deGodvanvredez zelf
U volledig heiligen.a En mogen de
geest en de ziel en het lichaam
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cccdccc

van U, [broeders,] ongeschonden
in elk opzicht, op onberispelĳke
wĳze bewaard worden bĳ de te-
genwoordigheid van onze Heer
Jezus Christus.a 24 Hĳ die U

roept, is getrouw, en hĳ zal het
ook doen.

25 Broeders, blĳft voor ons bid-
den.b

26 Groet alle broeders met een
heilige kus.a

27 Ik leg U bĳ de Heer de plech-
tige verplichting op dat deze brief
aan alle broeders wordt voorgele-
zen.b

28 De onverdiende goedheidc

van onze Heer Jezus Christus zĳ
met U.
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1 P _a _ulus en Silv _anus en Tim _o-
the

¨
usa aan de gemeente van

de Thessalonicenzen in eendracht
met God, onze Vader, en [de] Heer
Jezus Christus:

2 Mogen onverdiende goedheid
envredeUten deel vallenvan God,
deVader, en [de] Heer Jezus Chris-
tus.b

3 Wĳ zĳn verplicht God altĳd
voor U te danken,c broeders, zoals
gepast is, omdat UWgeloof op bui-
tengewone wĳze groeitd en de lief-
de jegens elkaar van een ieder van
U zonder uitzondering, toeneemt.e

4 Vandaar dat wĳzelf trots op U

zĳnf onder de gemeenten van God
wegensUW volharding en geloof in
al UW vervolgingen en de verdruk-
kingen die GIJ verdraagt.g 5 Dit
is een bewĳs van het rechtvaardi-
ge oordeel van God,h hetgeen er-
toe leidt dat U het koninkrĳkGods
waardig wordt geacht,i waarvoor
GIJ ook lĳdt.j

6 Hierbĳ wordt in aanmerking
genomen dat het van Gods zĳde
rechtvaardig is verdrukking te
vergelden aan hen die voor U ver-
drukking veroorzaken,k 7 maar
aan U die verdrukking lĳdt, ver-
lichting te zamen met ons bĳ de
openbaringl van de Heer Jezus
vanuit de hemel met zĳn krachti-
ge engelen,m 8 in een vlammend
vuur, wanneer hĳ wraak oefentn

over hen die God niet kenneno en
over hen die het goede nieuws

omtrent onze Heer Jezus niet ge-
hoorzamen.a 9 Dezen zullen de
gerechtelĳke strafb van eeuwige
vernietigingc ondergaan, ver van
het aangezicht van de Heer envan
de heerlĳkheid van zĳn sterkte,d

10 wanneer hĳ komt om verheer-
lĳkt teworden inverband met zĳn
heiligene en omop die dag met ver-
bazing beschouwd te worden in
verband met allen die geloof heb-
ben geoefend, omdat het getuige-
nis dat wĳ hebben gegeven, bĳ U

geloof heeft gevonden.

11 Ja, juist met dat doel bidden
wĳ altĳd voor U, dat onze God U

[zĳn] roepingf waardig moge ach-
ten en al het goede dat hem be-
haagt en het werk des geloofs met
kracht volledig moge volbrengen,
12 opdat de naam van onze Heer
Jezus in U verheerlĳkt moge wor-
deng en GIJ in eendrachth met hem,
overeenkomstig de onverdiende
goedheidi van onzeGodenvan de
Heer Jezus Christus.

2 Broeders, met betrekking tot
de tegenwoordigheidj van on-

ze Heer Jezus Christus en ons ver-
gaderd worden tot hem,k verzoe-
ken wĳ U echter 2 UW denken
niet vlug in de war te laten bren-
gen, noch opgewonden te raken,
hetzĳ door middel van een ge

¨
ın-

spireerde uitingl of door middel
van een mondelinge boodschapm

of door middel van een briefn die
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van ons afkomstig zou zĳn, hierop
neerkomend, dat de daga van Jeho-
vah reeds is aangebroken.

3 Laat niemand U op eniger-
lei wĳze misleiden, want [die dag]
komt niet tenzĳ eerst de afvalb

komt en de mens der wetteloos-
heidc wordt geopenbaard,d de zoon
der vernietiging.e 4 Hĳ verzet
zichf en verheft zich boven een
ieder die „god” of een voorwerp
van verering wordt genoemd,
zodat hĳ in de tempel van De
God gaat zitten en zich in het
openbaar vertoont als een god.g

5 Herinnert GIJ U niet dat ik, toen
ik nog bĳ U was, U deze dingen
meermalen heb gezegd?h

6 En zo weet GIJ nu wati als
een belemmering werkt,j met het
oog op het geopenbaard worden
van hem op zĳn eigen bestemde
tĳd.k 7 Het mysterie van deze
wetteloosheid is weliswaar reeds
aan het werk,l maar alleen totdat
hĳ die op het ogenblik als een be-
lemmeringwerkt, nietmeer in de
weg staat.m 8 Want dan zal de
wetteloze geopenbaard worden,
die door de Heer Jezus weggedaan
zal worden door de geest van zĳn
mondn en tenietgedaan zal worden
door de manifestatieo van zĳn te-
genwoordigheid.p 9 Maar de te-
genwoordigheid van de wettelo-
ze is overeenkomstig de werkingq

van S _atan met elk krachtig werk
en leugenachtige tekenen en won-
derenr 10 en met elk onrecht-
vaardig bedrogs voor degenen die
vergaan,t als een vergelding om-
dat zĳ de liefde voor de waarheid
niet hebben aanvaard,u opdat zĳ
gered zouden worden.v 11 Daar-
om laat God dus een werking van
dwaling tot hen gaan, zodat zĳ ge-
loof gaan hechten aan de leugen,w

12 opdat zĳ allen geoordeeld wor-
den omdat zĳ de waarheid niet
hebben geloofdx maar behagen
hebben geschept in onrechtvaar-
digheid.y

13 Wĳ zĳn echter verplicht God
altĳd te danken voor U, broeders,
bemind door Jehovah, omdat God

U vanaf [het] begin heeft uitge-
kozena voor redding door U met
geestb te heiligenc en door UWge-
loof in de waarheid.d 14 Juist
daartoe heeft hĳ U geroepen door
middel van het goede nieuws dat
wĳ bekendmaken,e opdat GIJ de
heerlĳkheid van onze Heer Je-
zus Christus zoudt verwerven.f

15 Daarom dan, broeders, staat
vastg en houdt U aan de overle-
veringenh die U, hetzĳ door mid-
del van een mondelinge bood-
schap hetzĳ door middel van een
brief van ons, werden geleerd.
16 Mogen bovendien onze Heer
Jezus Christus zelf en God, onze
Vader, die ons heeft liefgehadi

en door middel van onverdiende
goedheid eeuwige troost en goe-
de hoop heeft gegeven,j 17 UW

hart vertroosten en U standvas-
tig maken in elke goede daad en
elk goed woord.k

3 Ten slotte, broeders, houdt
aan in het gebed voor ons,l op-

dat het woord van Jehovahm snel
voortgang mag blĳven hebbenn en
verheerlĳkt wordt, zoals ook bĳ U,
2 en dat wĳ bevrĳd mogen wor-
den van schadelĳke en goddelo-
ze mensen,o want niet alle men-
sen bezitten geloof.p 3 Maar de
Heer is getrouw, en hĳ zal U stand-
vastig maken en U behoeden voor
de goddeloze.q 4 Bovendien heb-
ben wĳ vertrouwenr in [de] Heer
met betrekking tot U, dat GIJ doet
en zult blĳven doen wat wĳ beve-
len.s 5 Moge de Heer voortgaan
UW hart succesvol te leiden tot de
liefdet Gods en tot de volhardingu

voor de Christus.

6 Nu bevelenv wĳ U, broeders,
in de naam van de Heer Jezus
Christus, Uterug te trekkenw van
iedere broeder die wanordelĳkx en
niet overeenkomstig de overleve-
ring die GIJ van ons hebt ontvan-
gen,y wandelt. 7 Want GIJ weet

m Jes 38:4; Han 8:25; Han 15:35; 1Th 1:8; 1Pe 1:25;

n Han 19:20; o Jes 25:4, LXX; 2Kor 1:8; Opb 2:10;

p Han 28:24; Ro 10:16; q Jo 17:15; 1Kor 10:13;

2Pe 2:9; r Ga 5:10; s 1Th 4:11; t 1Jo 5:3; u Lu

21:19; Ro 5:3; v 1Th 4:2; 1Ti 6:17; Tit 1:5; w Mt

18:17; 1Kor 5:11; 2Th 3:14; Tit 3:10; x Sp 24:30;

1Th 5:14; y Ro 16:17; 1Kor 11:2; 2Th 2:15.

HFDST. 2

a Jes 13:6
Ze 1:14
2Pe 3:10

b Mt13:25

1Ti 4:1
2Ti 2:18
2Ti 4:3
2Pe 2:1
1Jo 2:18

c Mt7:15

Mt 13:41
Mt 24:24
Han 20:29
2Jo 7

d Mt13:30

e 2Pe 2:3

f Lu11:23

g Ez 28:2

h 1Th 3:4

i 1Kor 5:3

3Jo 10

j Mt18:18

k Mt10:26
Lu 8:17
1Kor 4:5

l Han 20:29
1Kor 11:19
1Jo 2:18

m 2Ti 4:6

2Pe 1:14

n Jes 11:4

Opb 19:15

o 1Ti 6:15
2Ti 4:1
2Ti 4:8

p Mal 3:2

Mr 8:38
2Th 1:7

q Jo 8:44
2Kor 11:3
Ef 2:2

r Mt24:24

s Mt24:11

2Kor 11:13

t Jer 17:13

Opb 22:15

u Mt24:12

Ju 19

v 1Ti 2:4

w Mt24:5

1Ti 4:1
2Ti 4:4

x Ro 1:25

y Sp 1:32

Ro 1:18
Ju 4

�����������������������������

2ekolom

a Jo 6:44

Ro 8:30
Ef 1:4

b 1Pe 1:2

c Jo 17:17
1Kor 6:11
1Th 4:7

d Jo 8:32

Kol 1:5
1Ti 4:3
2Jo 2

e 1Th 2:12

f 1Pe 5:10

g Ro 12:9
1Kor 15:58
1Kor 16:13

h 1Kor 11:2

i 1Jo 4:10

j 1Pe 1:3

k 1Th 3:13

�����������������������������

HFDST. 3

l Ro 15:30
1Th 5:25
Heb 13:18

1477 Mens der wetteloosheid 2 THESSALONICENZEN 2:3–3:7



cccdccc

zelf hoe GIJ ons behoort na te vol-
gen,a want wĳ hebben ons niet
wanordelĳk onder U gedragen,b

8 noch hebben wĳ iemands brood
om niet gegeten.c Integendeel,
door arbeid en zwoegend hebben
wĳ nacht en dag gewerkt ten ein-
de niemand van U een dure last
op te leggen.e 9 Niet dat wĳ er
geen recht toe hebben,f maar om
onszelf U ten voorbeeld te stel-
len, opdat GIJ ons zoudt navolgen.g

10 Ja, ook toen wĳ bĳ U waren,
gaven wĳ U meermalen dit bevel:h

„Als iemand niet wil werken, laat
hĳ dan ook niet eten.”i 11 Want
wĳ horen dat zekeren onder U

wanordelĳkj wandelen, doordat zĳ
in het geheel niet werken, maar
zich inlaten met wat hun niet aan-
gaat.k 12 Zulke personen beve-
len en vermanen wĳ in [de] Heer
Jezus Christus, dat zĳ door rus-
tig tewerken voedsel moeten eten
dat zĳ zelf verdienen.l

13 Wat U aangaat, broeders,
geeft het niet op te doenwat juist
is.a 14 Maar is iemand niet ge-
hoorzaam aan ons woordb door
middel van deze brief, houdt hem
getekend,c gaat niet meer met
hem om,d opdat hĳ beschaamd
moge worden.e 15 Beschouwt
hem evenwel niet als een vĳand,
maar blĳft hemernstig vermanenf

als een broeder.

16 Moge nu de Heer van vrede
zelf U voortdurend in elk opzicht
vrede geven.g De Heer zĳ met U

allen.

17 [Dit is] mĳn groet, die van
P _a _ulus, in mĳn eigen handschrift,h

hetgeen een teken is in elke brief;
dit is de wĳze waarop ik schrĳf.

18 De onverdiende goedheidi

van onze Heer Jezus Christus zĳ
met U allen.
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1 P _a _ulus, een apostela van Chris-
tus Jezus naar het bevel van

Godb onze Redderc en van Chris-
tus Jezus, onze hoop,d 2 aan Ti-
m _othe

¨
us,e een echt kindf in het

geloof:

Moge er onverdiende goedheid,
barmhartigheid, vrede van God,
[de] Vader, en Christus Jezus,
onze Heer, zĳn.g

3 Evenals ik u toen ik op het
punt stond naar Maced _oni

¨
e te

gaan,h heb aangemoedigd in _Efe-
ze te blĳven, doe ik het ook nu,
opdat gĳ zekere personen moogt
gebiedeni geen andere leer te bren-
gen,j 4 noch aandacht te schen-
ken aan onware verhalenk en aan
geslachtsregisters, die ten slot-
te nergens op uitlopen,l maar die
eerder vragen ter navorsing ver-
schaffen dan dat er iets door God

wordt uitgedeeld in verband met
geloof. 5 In werkelĳkheid is het
doel van deze opdracht liefdea uit
een rein hartb en uit een goed
gewetenc en uit geloof zonder
huichelarĳ.d 6 Door van deze
dingen af te wĳken, hebben ze-
kere personen zich tot zinloos
gepraate gekeerd;f 7 zĳ willen
lerareng van de weth zĳn, maar
begrĳpen niet eens de dingen die
zĳ zeggen noch de dingen waar-
omtrent zĳ sterke beweringen
doen.

8 Nu weten wĳ dat deWet voor-
treffelĳk is,i mits men haar op
wettige wĳze hanteert,j 9 in de
wetenschap van het feit dat de
wet niet voor een rechtvaardig
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mens wordt afgekondigd, maar
voor wettelozena en weerspan-
nigen,b goddelozen en zondaars,
voor hen die liefderĳke goedheid
missenc en voor bespotters van
al wat heilig is, voor vadermoor-
denaars en moedermoordenaars,
doodslagers, 10 hoereerders,d

mannen die bĳ personen van het
mannelĳk geslacht liggen, ont-
voerders van mensen, leugenaars,
voor hen die vals zwerene en al
wat verder in strĳd isf met de ge-
zonde leerg 11 overeenkomstig
het glorierĳke goede nieuws van
de gelukkigeh God, dat mĳ werd
toevertrouwd.i

12 Ik ben Christus Jezus, onze
Heer, die mĳ kracht heeft ver-
leend, dankbaar, omdat hĳ mĳ
getrouwj heeft geacht door mĳ
aan een bediening toe te wĳzen,k

13 ofschoon ik vroeger een las-
teraar en een vervolgerl en een
onbeschaamdm mens was. Niette-
min werd mĳ barmhartigheid be-
toondn omdat ik onwetendo was en
in ongeloof handelde. 14 Maar
de onverdiende goedheid van on-
ze Heer is buitengewoon over-
vloedigp geweest, gepaard aan
geloof en liefde die in verband
met Christus Jezus is.q 15 Be-
trouwbaar is het woord en alle
aanneming waard,r dat Christus
Jezus in dewereld is gekomen om
zondaars te redden.s Van hen ben
ik de voornaamste.t 16 Niette-
min was de reden waarom mĳ
barmhartigheid werd betoond,u

dat Christus Jezus door bemid-
deling van mĳ, als het voornaam-
ste geval, al zĳn lankmoedig-
heid zou kunnen bewĳzen tot
een voorbeeld voor hen die hun
geloof op hem zullen gronden,v

waardoor zĳ eeuwig leven ver-
krĳgen.w

17 Aan de Koning der eeuwig-
heidx nu, onvergankelĳk,y onzicht-
baar,z [de] enige God,a zĳ eer en
heerlĳkheid tot in alle eeuwig-
heid.b Amen.

18 Deze opdrachtc vertrouw ik
u toe, kind, Tim _othe

¨
us, overeen-

komstig de voorzeggingena die
rechtstreeks tot u hebben ge-
leid, opdat gĳ op grond daarvan
moogt voortgaan de voortreffelĳ-
ke oorlog te voeren,b 19 terwĳl
gĳ het geloof en een goed geweten
behoudt,c dat sommigen van zich
hebben afgestoten,d en zĳ heb-
ben schipbreuk geleden betreffen-
de [hun] geloof.e 20 Tot hen be-
horen Hymen _e

¨
usf en Alex _ander,g

en ik heb hen aan S _atan overge-
geven,h opdat hun door streng
onderricht geleerd moge worden
niet te lasteren.i

2 Allereerst vermaan ik daar-
om dat er smekingen, gebe-

den,j voorbeden, dankzeggingen
worden gedaan betreffende alle
soorten van mensen,k 2 betref-
fende koningenl en allen die een
hoge positie bekleden,m opdat wĳ
een kalm en rustig leven mogen
blĳven leiden met volledige god-
vruchtige toewĳding en ernst.n

3 Dit is voortreffelĳk en aange-
naamo in de ogen van onze Red-
der, God,p 4 wienswil het is dat
alle soorten van mensenq worden
geredr en tot een nauwkeurige
kenniss van de waarheid komen.t

5 Want er is
´
e

´
en Godu en

´
e

´
en

middelaarv tussen Godw en men-
sen,x een mens, Christus Jezus,y

6 die zichzelf gegeven heeft als
een overeenkomstige losprĳs voor
allenz — [hiervan] dient op de
speciaal daarvoor bestemde tĳden
getuigenis te worden afgelegd.
7 Met het oog op dit getuigenisa

werd ik aangesteld als een predi-
ker en een apostelb — ik zeg de
waarheid,c ik lieg niet — als een
leraar van nati

¨
end inzake geloofe

en waarheid.

8 Daarom wens ik dat in elke
plaats de mannen zich aan gebed
wĳden, waarbĳ zĳ loyale handen
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opheffen,a zonder gramschapb en
woordenstrĳd.c 9 Evenzo wens
ik dat de vrouwen zich in wel-
verzorgde kleding sieren, met
bescheidenheidd en gezond ver-
stand, niet met [bĳzondere] haar-
vlechtingen en goud of parels of
zeer kostbare kleding,e 10 maar
zoals het vrouwen die belĳden
God te vereren, past,f namelĳk
door middel van goede werken.g

11 Een vrouw lere in stilheid,
met volledige onderdanigheid.h

12 Ik sta een vrouw niet toe te
onderwĳzeni of autoriteit over een
man te oefenen,j maar zĳ moet
in stilheid zĳn. 13 Want _Adam
werd het eerst gevormd, daarna
_Eva.k 14 Ook werd _Adam niet
bedrogen,l maar de vrouw werd
grondig bedrogenm en geraakte
in overtreding.n 15 Zĳ zal ech-
ter door middel van het baren van
kindereno veilig behouden blĳven,
mits zĳ volharden in geloof en lief-
de en heiliging, gepaard aan ge-
zond verstand.p

3 Die verklaring is betrouwbaar.q

Indien iemand een opzieners-
ambtr tracht te verkrĳgen, be-
geert hĳ een voortreffelĳk werk.
2 De opziener moet daarom on-
berispelĳks zĳn, de man van

´
e

´
en

vrouw, matigt in gewoonten, ge-
zond van verstand,u ordelĳk,v

gastvrĳ,w bekwaam om te onder-
wĳzen,x 3 geen dronken ruzie-
maker,y niet iemand die slaat,z

maar redelĳk,a niet strĳdlustig,b

niet iemand die geld liefheeft,c

4 iemand die op een voortreffelĳ-
ke wĳze de leiding over zĳn eigen
huisgezin heeft,d die kinderen met
alle ernst in onderworpenheid
heefte 5 (immers, indien iemand
zĳn eigen huisgezin niet weet te
leiden, hoe zal hĳ dan voor Gods
gemeente zorg kunnen dragen?);
6 geen pasbekeerde,f opdat hĳ
niet opgeblazen wordt [van trots]g

en in het oordeel valt dat over
de Duivel werd geveld.h 7 Ver-
der moet hĳ ook een voortreffelĳk
getuigenis hebben van de mensen
buiten,i opdat hĳ niet tot smaad

wordt en in een strika van de Dui-
vel valt.

8 Dienaren in de bedieningb

moeten insgelĳks ernstig zĳn,
niet dubbeltongig, zich niet over-
gevend aan veel wĳn, niet belust
op oneerlĳke winst,c 9 het hei-
lige geheimd van het geloof be-
houdend met een rein geweten.e

10 Laten dezen ook eerst op
[hun] geschiktheid worden be-
proefdf [en] daarna, wanneer zĳ
vrĳ van beschuldiging zĳn,g als
dienaren werkzaam zĳn.

11 Vrouwen moeten insgelĳks
ernstig zĳn, geen lasteraarsters,h

matigi in gewoonten, getrouw in
alle dingen.j

12 Dienaren in de bediening
moeten mannen van

´
e

´
en vrouw

zĳnk en op een voortreffelĳke
wĳze de leiding over kinderen
en hun eigen huisgezin hebben.l

13 Want zĳ die op een voortref-
felĳke wĳze dienen, verwerven
zich eenvoortreffelĳke reputatiem

en grote vrĳmoedigheid van spre-
kenn in het geloof in verband met
Christus Jezus.

14 Ik schrĳf u deze dingen, of-
schoon ik hoop binnenkort naar
u toe te komen,o 15 maar voor
het geval ik word opgehouden,
opdat gĳ weet hoe gĳ u behoort
te gedragen in Gods huisgezin,p

dat de gemeente van [de] levende
God is, een pilaar en ondersteu-
ningq van de waarheid. 16 Ja,
het heilige geheimr van deze god-
vruchtige toewĳding is, zoals al-
gemeen wordt erkend, groot: ’Hĳ
werd openbaar gemaakt in het
vlees,s werd rechtvaardig ver-
klaard in geest,t is verschenen
aan engelen,u werd gepredikt on-
der nati

¨
en,v werd geloofd in [de]

wereld,w werd opgenomen in heer-
lĳkheid.’x
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4 De ge
¨
ınspireerde uitspraak

zegt echter uitdrukkelĳk dat
in latere tĳdsperiodesa sommi-
gen zullen afvallenb van het ge-
loof, omdat zĳ aandacht schenken
aan misleidende ge

¨
ınspireerde uit-

sprakenc en leringen van demo-
nen,d 2 door de huichelarĳ van
mensen die leugens spreken,e die
in hun gewetenf gebrandmerkt
zĳn, 3 die verbieden te trou-
weng en gebieden zich te onthou-
den van spĳzenh die God heeft
geschapeni om met dankzegging
te worden gebruikt door hen die
geloof hebbenj en de waarheid
nauwkeurig kennen. 4 De reden
hiervoor is dat elke schepping van
God voortreffelĳk is,k en niets
is verwerpelĳkl indien het met
dankzegging wordt aanvaard,m

5 want het wordt geheiligd door
middel van Gods woord en gebed
erover.

6 Door de broeders deze raadge-
vingen te verstrekken, zult gĳ een
voortreffelĳk dienaar van Chris-
tus Jezus zĳn, gevoed met de
woorden van het geloof en van de
voortreffelĳke leer,n die gĳ nauw-
gezet hebt gevolgd.o 7 Maar wĳs
de onware verhalen waardoor
wat heilig is geweld wordt aan-
gedaan en die oudevrouwenpraat
zĳn af.p Oefen u daarentegen met
godvruchtige toewĳding als uw
doel.q 8 Want lichamelĳke oefe-
ning is nuttig voor weinig, maar
godvruchtige toewĳdingr is nut-
tig voor alle dingen,s daar ze
een belofte inhoudt voor het te-
genwoordige en het toekomen-
de leven.t 9 Die verklaring is
betrouwbaar en alle aanneming
waard.u 10 Want hiertoe wer-
ken wĳ hard en spannen wĳ ons
in,v omdat wĳ onze hoopw hebben
gevestigd op een levende God, die
een Redderx is van alle soorten
van mensen,y in het bĳzonder van
getrouwen.z

11 Blĳf deze gebodena geven
en ze onderwĳzen.b 12 Laat nie-
mand ooit neerzien op uw jeugd.c

Integendeel, word een voorbeelda

voor de getrouwenb in spreken,
in gedrag, in liefde, in geloof, in
eerbaarheid.c 13 Ga er, totdat
ik kom, mee voort u toe te leg-
gen op het voorlezen,d het verma-
nen, het onderwĳzen. 14 Veron-
achtzaam de gavee in u niet, die u
werd gegeven doormiddel van een
voorzeggingf en toen het lichaam
van oudere mannen u de han-
den oplegde.g 15 Denk diep over
deze dingenna,h ga er geheel in op,
opdat uw vooruitgangi aan allen
openbaar moge zĳn. 16 Schenk
voortdurend aandacht aan uzelfj

en aanuwonderwĳs.k Blĳf bĳ deze
dingen, want door dit te doen, zult
gĳ zowel uzelf redden als hen die
naar u luisteren.l

5 Kritiseer een oudere man niet
streng.m Integendeel, spreek

hem met aandrang toe als een va-
der, jongere mannen als broeders,
2 oudere vrouwenn als moeders,
jongere vrouwen als zusterso met
alle eerbaarheid.

3 Eer weduwen die werkelĳk
weduwen zĳn.p 4 Maar indien
een weduwe kinderen of kleinkin-
deren heeft, laten die dan eerst
leren in hun eigen huisgezin god-
vruchtige toewĳding te beoefe-
nenq en een passende vergoeding
aan hun ouders en grootouders
te blĳven betalen,r want dit is
aangenaam in Gods ogen.s 5 De
vrouw nu die werkelĳk weduwe
is en behoeftig is achtergelaten,t

heeft haar hoop op God gesteldu

en houdt aan in smekingen en
gebeden, nacht en dag.v 6 Maar
zĳ die genot vindt in bevrediging
der zinnen,w is doodx hoewel zĳ
leeft. 7 Blĳf daarom deze gebo-
den geven,y opdat zĳ onberispelĳk
mogen zĳn.z 8 Ja, indien iemand
niet voor de zĳnen zorgt,a en in
het bĳzonder voor hen die leden
van zĳn huisgezin zĳn,b dan heeft
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hĳ het geloofa verloochendb en is
erger dan een ongelovige.

9 Een weduwe worde op de lĳst
geplaatst wanneer zĳ niet minder
dan zestig jaar oud is, de vrouw
van

´
e

´
en man,c 10 van wie ge-

tuigenis wordt afgelegd omtrent
voortreffelĳke werken,d of zĳ kin-
deren heeft grootgebracht,e of zĳ
vreemden gastvrĳ heeft ontvan-
gen,f of zĳ de voeten van heili-
gen heeft gewassen,g of zĳ ver-
drukten heeft bĳgestaan,h of zĳ
ĳverig is geweest in ieder goed
werk.i

11 Wĳs daarentegen jongere
weduwen af, want wanneer hun
seksuele driften tussen hen en
de Christus zĳn gekomen,j wil-
len zĳ trouwen 12 en halen een
oordeel over zich omdat zĳ hun
eerste [uiting van] geloof hebben
geminacht.k 13 Terzelfder tĳd
leren zĳ ook zonder bezigheid te
zĳn, door doelloos bĳ de huizen
rond te lopen; ja, niet alleen zon-
der bezigheid, maar ook praat-
zuchtig en zich inlatend met an-
dermans zakenl en sprekend over
dingen waarover zĳ niet beho-
ren [te spreken]. 14 Daarom
wens ik dat de jongere weduwen
trouwen,m kinderen baren,n een
huishouding besturen en de te-
genstander geen aanleiding tot
schimpen geven.o 15 Sommigen
hebben zich in feite reeds afge-
keerd om S _atan te volgen. 16 In-
dien een gelovige vrouw weduwen
heeft, laat zĳ hen dan bĳstaan,p

zodat de gemeente er niet mee be-
last wordt. Deze kan dan dege-
nen bĳstaan die werkelĳk wedu-
wen zĳn.q

17 De oudere mannen die op
een voortreffelĳke wĳze de lei-
ding hebben,r moet dubbele eer
waardig worden geacht,s voor-
al degenen die hard werken wat
spreken en onderwĳzen betreft.t

18 Want de schriftplaats luidt:
„Gĳ moogt een stier niet muil-
banden wanneer hĳ het graan uit-
dorst”,u en: „De werkman is zĳn
loonwaard.”v 19 Aanvaard geen

beschuldiging tegen een oude-
re man dan alleen op grond van
de verklaring van twee of drie
getuigen.a 20 Wĳs personen die
zonde beoefenen,b voor alle aan-
wezigen terecht,c opdat ook de
overigen vrees mogen hebben.d

21 Ik gelast u plechtig voor het
aangezicht van God en Christus
Jezuse en de uitverkoren enge-
len, deze dingen zonder vooroor-
deel in acht te nemen en niets
te doen overeenkomstig een nei-
ging tot vooringenomenheid.f

22 Leg nooit iemand haastig de
handeng op;h heb ook geen deel
aan de zonden van anderen;i be-
waar uw eerbaarheid.j

23 Drink niet langer water,
maar gebruik wat wĳnk ter wille
van uw maag en uw veelvuldige
ziektegevallen.

24 De zonden van sommige
mensen zĳn duidelĳk openbaarl

en leiden direct tot een oordeel,
doch wat andere mensen betreft,
[hun zonden] worden ook open-
baar, [maar] later.m 25 Evenzo
zĳn ook de voortreffelĳke wer-
ken duidelĳk openbaar,n en die
waarmee het anders gesteld is,
kunnen niet verborgen blĳven.o

6 Laten allen die als slaven on-
der een juk zĳn, hun eigenaars

alle eer waardig blĳven achten,p

opdat er nimmer ten nadele van
de naam van God en de leer ge-
sproken wordt.q 2 Laten boven-
dien zĳ die gelovige eigenaarsr

hebben, niet op hen neerziens om-
dat zĳ broeders zĳn.t Integendeel,
laten zĳ des te bereidwilliger sla-
ven zĳn, omdat zĳ die de voor-
delen van hun goede dienst ont-
vangen, gelovigen en geliefden
zĳn.

Blĳf deze dingen onderwĳzenu

en deze vermaningen geven.
3 Indien iemand een andere leer
brengtv en niet instemt met ge-
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zondea woorden, die van onze
Heer Jezus Christus, noch met
de leer die in overeenstemming
is met godvruchtige toewĳding,b

4 dan is hĳ opgeblazen [van
trots]c en begrĳpt niets,d maar is
geestelĳke ziek in verband met
twistvragen en debatten over
woorden.f Uit die dingen komen
voort: afgunst,g twist, schim-
pendh gepraat, boze vermoedens,
5 heftige twistgesprekken over
kleinigheden van de zĳde van
mensen die verdorven van geest
zĳni en beroofd van de waarheidj

en denken dat godvruchtige toe-
wĳding een middel tot gewin is.k

6 Ze is ongetwĳfeld een mid-
del tot groot gewin,l [deze] god-
vruchtige toewĳdingm gepaard
aan het genoegen nemenmetwat
men heeft.n 7 Want wĳ hebben
niets in de wereld meegebracht
en kunnen er ook niets uit mee-
nemen.o 8 Wanneer wĳ daar-
om voedsel, kleding en onderdak
hebben, zullen wĳ daarmee te-
vreden zĳn.p

9 Zĳ echter die besloten zĳn
rĳk te worden, vallen in verzoe-
kingq en een strik en vele zin-
neloze en schadelĳke begeerten,r

die de mensen in vernietiging
enverderf storten.s 10 Want de
liefdet voor geld is een wortelu

van allerlei schadelĳke dingen,v

en door hun streven op die lief-
de te richten, zĳn sommigen van
het geloof afgedwaald en hebben
zich overal met vele pĳnen door-
boord.w

11 Gĳ echter, o mens van God,
ontvlied deze dingen.x Streefdaar-
entegen naar rechtvaardigheid,
godvruchtige toewĳding, geloof,
liefde, volharding, zachtaardig-
heid.y 12 Strĳd de voortreffe-
lĳke strĳd van het geloof,z grĳp
het eeuwige leven stevig vast,
waartoe gĳ werdt geroepen en
waarvan gĳ ten overstaan van
vele getuigen de voortreffelĳke
openbare bekendmakinga hebt af-
gelegd.

13 Voor het aangezicht van
God, die alles in het leven houdt,
en van Christus Jezus, die als
een getuigea voor P _ontius Pil _a-
tusb de voortreffelĳke openbare
bekendmaking heeft afgelegd,c be-
veel ik ud 14 dat gĳ het gebod op
een onbevlekte en onberispelĳke
wĳze onderhoudt tot de manifes-
tatiee van onze Heer Jezus Chris-
tus. 15 Deze [manifestatie] zal
de gelukkige en enige Machtheb-
berf op de daarvoor bestemde tĳ-
deng tonen, [hĳ,] de Koningh van
hen die als koningen regeren en
Heeri van hen die als heren rege-
ren, 16 die alleen onsterfelĳk-
heid heeft,j die in een ontoegan-
kelĳk licht woont,k die geen der
mensen gezien heeft of zien kan.l

Hem zĳ eerm en eeuwige macht.
Amen.

17 Beveel hun die rĳk zĳnn in
het tegenwoordige samenstel van
dingen, niet hooghartig te zĳno en
hun hoop niet op onzekere rĳk-
dom te vestigen,p maar op God,
die ons alle dingen rĳkelĳk ver-
schaft om ervan te genieten;q

18 goed te doen,r rĳk te zĳn in
voortreffelĳkewerken,s vrĳgevig
te zĳn, mededeelzaam,t 19 voor
zichzelf een voortreffelĳk funda-
mentu voor de toekomst veilig als
een schat wegleggend,v opdat zĳ
het werkelĳke leven stevig mogen
vastgrĳpen.w

20 O Tim _othe
¨
us, behoed wat

u is toevertrouwdx en keer u af
van de holle klanken waardoor
wat heilig is geweld wordt aan-
gedaan, en van de tegenstrĳdig-
heden der valselĳk zo genoem-
de „kennis”.y 21 Door met zulk
een [kennis] te geuren, zĳn som-
migenvan het geloof afgeweken.z

Moge de onverdiende goedheid
met ulieden zĳn.
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1 P _a _ulus, een apostel van Chris-
tus Jezus door dewil van God,a

overeenkomstig de belofte van het
levenb dat in eendracht met Chris-
tus Jezus is,c 2 aan Tim _othe

¨
us,

een geliefd kind:d

Moge er onverdiende goedheid,
barmhartigheid, vrede van God,
[de] Vader, en Christus Jezus,
onze Heer, zĳn.e

3 Ik ben God dankbaar, voor
wie ik evenals mĳn voorvadersf

en met een rein geweteng heilige
dienst verricht,h dat ik nooit na-
laat u in mĳn smekingen te ge-
denken,i terwĳl ik nacht en dag
4 ernaar verlang u te zienj wan-
neer ik denk aan uw tranen, op-
dat ik met vreugde vervuld mag
worden. 5 Want mĳ komt voor
de geest het geloofk dat in u is,
zonder enige huichelarĳ,l en dat
eerst in uw grootmoeder L _o

¨
ıs

en uw moeder Eun _ice heeft ge-
woond, maar waarvan ik over-
tuigd ben dat het ook in u is.

6 Juist om die reden herinner
ik u eraan de gavem van God die
in u is door de oplegging van mĳn
handen,n als een vuuro aan te wak-
keren. 7 Want God heeft ons
niet een geest van lafhartigheid
gegeven,p maar van krachtq en
van liefde en van gezond ver-
stand.r 8 Schaam u daarom niet
voor het getuigenis over onze
Heer,s nochvoor mĳ, een gevange-
ne om zĳnentwil,t maar draag uw
deel in het lĳdenu van kwaad voor
het goede nieuws overeenkomstig
de kracht van God.v 9 Hĳ heeft
ons geredw en ons geroepen met
een heilige roeping,x niet op grond
van onze werken,y maar op grond
van zĳn eigen voornemen en on-
verdiende goedheid. Deze werd
ons in verband met Christus Je-
zus v

´
o

´
or ver in het verleden lig-

gende tĳden verleend,z 10 maar
nu is ze duidelĳk zichtbaar ge-
maakt door de manifestatiea van
onze Redder, Christus Jezus, die
de dood heeft tenietgedaan,b maar

lichta heeft geworpen op levenb en
onverderfelĳkheid,c door middel
van het goede nieuws,d 11 waar-
voor ik als prediker en apostel en
leraar werd aangesteld.e

12 Juist om die reden lĳdf ik
ook deze dingen, maar ik schaam
mĳ er niet voor.g Want ik ken de-
gene in wie ik geloof heb gesteld,
en ik heb het vaste vertrouwen
dat hĳ datgene wat ik hem heb
toevertrouwd, kan behoedenh tot
die dag.i 13 Blĳf vasthouden aan
het patroon van gezondej woor-
den die gĳ van mĳ hebt gehoord,
met het geloof en de liefde die in
verband met Christus Jezus zĳn.k

14 Behoed dit voortreffelĳke, u
toevertrouwde pandl door middel
van de heilige geest, die in ons
woont.m

15 Dit weet gĳ, dat allen in
het [district] _Asian zich van mĳ
hebben afgekeerd.o Tot hen be-
horen F _ygelus en Herm _ogenes.
16 Moge de Heer het huisgezin
van Ones _iforusp barmhartigheid
schenken, want hĳ heeft mĳ dik-
wĳls verkwikking verschaft,q en
hĳ heeft zich niet geschaamdvoor
mĳn ketenen.r 17 Integendeel,
toen hĳ zich in R _ome bevond,
heeft hĳ naarstig naar mĳ ge-
zocht en mĳ gevonden.s 18 De
Heer geve hem dat hĳ barmhar-
tigheid bĳ Jehovah vindtt op die
dag.u En gĳ weet heel goed wel-
ke diensten hĳ allemaal in _Efeze
heeft bewezen.

2 Gĳ daarom, mĳn kind,v blĳf
kracht verwervenw in de on-

verdiende goedheidx die in ver-
band met Christus Jezus is, 2 en
de dingen die gĳ van mĳ gehoord
hebt met de ondersteuning van
vele getuigen,y vertrouw die toe
aan getrouwemensen, die op hun
beurt voldoende bekwaam zullen
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zĳn om anderen te onderwĳzen.a

3 Draag als een voortreffelĳk sol-
daatb van Christus Jezus uw deel
in het lĳden van kwaad.c 4 Nie-
mand die als soldaat dient,d ver-
wikkelt zich in de zakelĳke be-
zigheden van het leven,e opdat hĳ
de goedkeuring moge verwerven
van degene die hem als soldaat
in dienst heeft genomen. 5 Bo-
vendien wordt iemand, ook als hĳ
kampt in de spelen,f niet gekroond
indien hĳ niet volgens de regels
heeft gekampt. 6 De hardwer-
kende boer moet de eerste zĳn
die van de vruchten gebruikt.g

7 Denk voortdurend aan wat ik
zeg; de Heer zal u werkelĳk on-
derscheidingsvermogen in alle
dingen geven.h

8 Houd in gedachte dat Jezus
Christus uit de doden werd op-
gewekti en uit het zaad van D _a-
vid was,j overeenkomstig het goe-
de nieuws dat ik predik,k 9 in
verband waarmee ik zelfs tot [ge-
vangenis]boeien toe als een boos-
doener kwaad te lĳden heb.l Niet-
temin is het woord van God niet
gebonden.m 10 Daarom ga ik
voort alle dingen te verduren ter
wille van de uitverkorenen,n opdat
ook zĳ de redding mogen verkrĳ-
gen die in eendracht met Christus
Jezus is, te zamen met eeuwige
heerlĳkheid.o 11 Betrouwbaar
is het woord:p Stellig, indien wĳ
te zamen zĳn gestorven, zullenwĳ
ook te zamen leven;q 12 indien
wĳ blĳven verduren, zullen wĳ
ook te zamen als koningen rege-
ren;r indien wĳ verloochenen,s zal
ook hĳ ons verloochenen; 13 in-
dien wĳ ontrouw zĳn, hĳ blĳft ge-
trouw,t want hĳ kan zichzelf niet
verloochenen.

14 Blĳf hen aan deze dingen
herinnerenu en gelastv hun voor
het aangezicht van God als ge-
tuige,w niet te strĳden over woor-
den,x iets wat in het geheel geen
nut heeft, omdat zĳ die luiste-
ren erdoor te gronde worden ge-
richt. 15 Doe uw uiterste best
om u goedgekeurdy aan God aan
te bieden, als een werkmanz die

zich nergens over behoeft te scha-
men,a die het woord der waarheid
juist hanteert.b 16 Maar mĳd de
holle klanken waardoor wat hei-
lig is geweld wordt aangedaan;c

want zĳ zullen tot steeds meer
goddeloosheid voortgaand 17 en
hun woord zal zich verbreiden
als gangreen.e Tot hen behoren
Hymen _e

¨
us en Fil _etus.f 18 De-

zen zĳn van de waarheid afgewe-
keng door te zeggen dat de op-
standing reeds is geschied;h en zĳ
ondermĳnen het geloof van som-
migen.i 19 Toch blĳft het vaste
fundament van God staan,j en het
heeft dit zegel: „Jehovah kent de-
genen die hem toebehoren”,k en:
„Een ieder die de naam van Je-
hovah noemt,l breke met onrecht-
vaardigheid.”m

20 In een groot huis nu zĳn
niet alleen vaten van goud en zil-
ver, maar ook van hout en aarde-
werk, en sommige voor een eer-
vol doel, maar andere voor een
doel waaraan geen eer verbon-
den is.n 21 Indien iemand de
laatste daarom uit de weg blĳft,
zal hĳ een vat zĳn voor een eer-
vol doel, geheiligd, bruikbaar voor
zĳn eigenaar, toebereid voor ieder
goed werk.o 22 Ontvlied dus de
begeerten die aan de jeugd eigen
zĳn,p maar streef naar rechtvaar-
digheid,q geloof, liefde, vrede,r sa-
men met hen die de Heer aanroe-
pen uit een rein hart.s

23 Wĳs verder dwaze en dom-
me twistvragen af,t daar gĳ weet
dat ze strĳd teweegbrengen.u

24 Een slaaf van de Heer behoeft
echter niet te strĳden,v maar moet
vriendelĳk zĳn jegens allen,w

bekwaam om te onderwĳzen,x

iemand die zich onder het kwade
in bedwang houdty 25 en met
zachtaardigheid degenen onder-
richt die niet gunstig gezind zĳn,z

daar God hun misschien berouw
geeft,a hetwelk tot een nauw-
keurige kennis van de waarheid
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leidt,a 26 en zĳ weer tot bezin-
ning komen uit de strikb van de
Duivel, aangezien zĳ door hem le-
vend gevangen zĳnc om diens wil
te doen.

3 Maar weet dit, dat er in de
laatste dagend kritieke tĳden

zullen aanbreken, die moeilĳk zĳn
door te komen.e 2 Want de men-
sen zullen zichzelf liefhebben, het
geld liefhebben, [zullen] aanma-
tigend [zĳn], hoogmoedig, laste-
raars, ongehoorzaam aan ouders,f

ondankbaar, deloyaal,g 3 zon-
der natuurlĳke genegenheid,h niet
ontvankelĳk voor enige overeen-
komst,i kwaadsprekers,j zonder
zelfbeheersing, heftig,k zonder
liefde voor het goede,l 4 ver-
raders,m onbezonnen, opgeblazen
[van trots],n met meer liefde voor
genoegens dan liefde voor God,o

5 die een vorm van godvruchti-
ge toewĳding hebben,p maar de
kracht ervan niet blĳken te be-
zitten;q en keer u af van dezen.r

6 Want uit hun midden staan
de mannen op die zich op sluwe
wĳze in huisgezinnen indringens

en zwakke vrouwen als hun ge-
vangenen wegvoeren die beladen
zĳn met zonden en door veler-
lei begeerten gedreven worden,t

7 die altĳd leren en toch nooit
tot een nauwkeurige kennis van
de waarheidu kunnen komen.

8 Zoals nu J _annes en J _ambresv

M _ozes weerstonden, zo blĳven
ook zĳ de waarheid weerstaan,w

mensen die volkomen verdorven
van geest zĳn,x afgekeurd wat het
geloof betreft.y 9 Niettemin zul-
len zĳ geen verdere vorderingen
maken, want hun uitzinnigheid
zal allen zeer duidelĳk zĳn, zo-
als ook de [uitzinnigheid] van die
[twee mannen duidelĳk] is gewor-
den.z 10 Maar gĳ hebt mĳ nauw-
gezet gevolgd in mĳn leer, mĳn
levenswandel,a mĳn voornemen,
mĳn geloof, mĳn lankmoedig-
heid, mĳn liefde, mĳn volharding,
11 mĳn vervolgingen, mĳn lĳden,
de soort van dingen die mĳ in An-
tioch _i

¨
e,b in Ik _onium,c in L_ystrad

zĳn overkomen, de soort van ver-
volgingen die ik heb doorstaan;

en toch heeft de Heer mĳ uit
alle bevrĳd.a 12 Trouwens, allen
die met godvruchtige toewĳding
in vereniging met Christus Jezus
wensen te leven, zullen ook ver-
volgd worden.b 13 Maar godde-
loze mensen en bedriegers zullen
van kwaad tot erger voortgaan,
terwĳl zĳ misleiden en worden
misleid.c

14 Blĳft gĳ echter in de din-
gen die gĳ hebt geleerd en waar-
in gĳ door overtuiging zĳt gaan
geloven,d daar gĳ weet van wel-
ke personen gĳ ze hebt geleerde

15 en dat gĳ vankindsbeen aff de
heilige geschriften hebt gekend,
die u wĳs kunnen maken tot red-
dingg door middel van het geloof
in verband met Christus Jezus.h

16 De gehele Schrift is door God
ge

¨
ınspireerdi en nuttig om te on-

derwĳzen,j terecht te wĳzen,k din-
gen recht te zetten,l streng te on-
derrichtenm in rechtvaardigheid,
17 opdat de mens Gods volkomen
bekwaam zĳ,n volledig toegerust
voor ieder goed werk.o

4 Ik gelast u plechtig voor het
aangezicht van God en Chris-

tus Jezus, die de levenden en de
dodenp zal oordelen,q en krach-
tens zĳn manifestatier en zĳn ko-
ninkrĳk:s 2 predik het woord,t

houd u er als met een dringende
zaak mee bezig, in gunstige tĳd,u

in moeilĳke tĳd,v wĳs terecht,w

berisp, vermaan, met alle lank-
moedigheidx en [kunst van] on-
derwĳzen. 3 Want er zal een
tĳdsperiode komen dat zĳ de ge-
zonde leer niet zullen verdra-
gen,y maar zich overeenkomstig
hun eigen begeerten tal van lera-
ren zullen bĳeenbrengen om hun
oren te laten kittelen;z 4 en zĳ
zullen hun oren van de waar-
heid afwenden en zich daarente-
gen tot onware verhalena keren.
5 Houdt gĳ echter in alle dingen
uw zinnen bĳ elkaar,b lĳd kwaad,c
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cccdccc

doe [het] werk van een evangelie-
prediker,a volbreng uw bediening
ten volle.b

6 Want ik word reeds als een
drankofferc uitgegoten en de be-
stemde tĳd voor mĳn losmakingd

is aanstaande. 7 Ik heb de voor-
treffelĳke strĳd gestreden,e ik heb
de loopbaan tot het einde gelo-
pen,f ik heb het geloof bewaard.g

8 Van nu af is voor mĳ wegge-
legd de kroon der rechtvaardig-
heid,h die de Heer, de rechtvaar-
dige rechter,i mĳ op die dagj als
beloning zal geven,k doch niet al-
leen aan mĳ, maar ook aan allen
die zĳn manifestatie hebben lief-
gehad.

9 Doe uw uiterste best om bin-
nenkort naar mĳ toe te komen.l

10 Want D _emasm heeft mĳ verla-
ten omdat hĳ het tegenwoordige
samensteln van dingen liefhad, en
hĳ is naar Thessalon _ika gegaan,
Cr _escens naarGal _ati

¨
e,o T _itus naar

Dalm _ati
¨
e. 11 Alleen L _ukas is bĳ

mĳ. Neem M _arkus en breng hem
met u mee, want ik kan hem goed
gebruikenp om dienst te verrich-
ten. 12 T_ychikusq heb ik echter
naar _Efeze gezonden. 13 Als gĳ
komt, breng dan de mantel mee
die ik in Tr _oasr bĳ K _arpus heb la-
ten liggen, en de boekrollen, voor-
al de perkamenten.

14 Alex _ander,s de koperslager,
heeft mĳ veel kwaad berokkend

— Jehovah zal hem vergelden
naar zĳn dadena — 15 enweest
ook gĳ voor hem op uw hoede,
want hĳ heeft onze woorden bo-
venmatig weerstaan.

16 Bĳ mĳn eerste verdediging
is niemand aan mĳn zĳde komen
staan, maar zĳ gingen er allen toe
over mĳ te verlatenb — moge het
hun niet aangerekend wordenc —
17 maar de Heer stond bĳ mĳd en
gaf mĳ kracht,e opdat door bemid-
deling van mĳ de prediking ten
volle volbracht zou worden en alle
nati

¨
en haar zouden horen;f en ik

werd uit de muil van de leeuw be-
vrĳd.g 18 De Heer zal mĳ bevrĳ-
den van elk goddeloos werkh en
[mĳ] redden voor zĳn hemelse ko-
ninkrĳk.i Hem zĳ de heerlĳkheid
in alle eeuwigheid. Amen.

19 Breng mĳn groeten over aan
Pr _iskaj en Aq _u _ila en het huisgezin
van Ones _iforus.k

20 Er _astusl is in Kor _inthem ge-
bleven, maar Tr _ofimusn heb ik
ziek in Mil _eteo achtergelaten.
21 Doe uw uiterste best om v

´
o

´
or

de winter aan te komen.

Eub _ulus zendt u zĳn groeten,
en [ook] P _udens en L _inus en Cl _a _u-
dia en alle broeders.

22 De Heer [zĳ] met de geest
die gĳ [aan de dag legt].p Zĳn on-
verdiende goedheid [zĳ] met ulie-
den.
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1 P _a _ulus, een slaafa van God en
een apostelb van Jezus Chris-

tus overeenkomstig het geloof
van Gods uitverkorenenc en de
nauwkeurige kennisd van dewaar-
heid,e die in overeenstemming
is met godvruchtige toewĳding,f

2 op basis van hoop op het eeu-
wige leven,g dat God, die niet
liegen kan,h v

´
o

´
or ver in het ver-

leden liggende tĳden heeft be-

loofd,a 3 terwĳl hĳ op zĳn eigen
bestemde tĳden zĳn woord open-
baar gemaakt heeft in de predi-
king, die mĳ werd toevertrouwd,b

naar het bevel van onze Red-
der,c God; 4 aanT _itus, een echt
kindd overeenkomstig een geloof
waarin wĳ gemeenschappelĳk
delen:
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Moge er onverdiende goedheid
en vrede zĳn van God, [de] Vader,a

en Christus Jezus, onze Redder.b

5 Om deze reden heb ik u op
Kr _etac achtergelaten, opdat gĳ
de dingen waaraan wat ontbrak,
in orde zoudt brengen en in stad
na stad oudere mannen zoudt
aanstellen,d zoals ik u opgedra-
gen heb;e 6 indien iemand vrĳ
van beschuldiging is,f de manvan
´
e

´
en vrouwg, [en] gelovige kinde-

ren heeft, die niet van losbandig-
heid te beschuldigen waren noch
weerspannig waren.h 7 Want
een opziener moet als Gods be-
heerderi vrĳ van beschuldiging
zĳn,j niet eigenzinnig,k niet tot
gramschap geneigd,l geen dron-
ken ruziemaker,m niet iemand
die slaat,n niet belust op oneer-
lĳke winst,o 8 maar gastvrĳ,p

iemand die het goede liefheeft,
gezondvan verstand,q rechtvaar-
dig, loyaal,r zelfbeheersing oefe-
nend,s 9 stevig vasthoudendaan
het getrouwe woord met betrek-
king tot zĳn [kunst van] onder-
wĳzen,t opdat hĳ in staat is zowel
door de gezondeu leer te verma-
nen als de tegensprekers terecht
te wĳzen.v

10 Want er zĳn vele weerspan-
nigen, zinloze pratersw en bedrie-
gers van de geest, vooral zĳ die
aan de besnĳdenis vasthouden.x

11 Het is noodzakelĳk hun de
mond te snoeren, daar juist deze
personen voortdurend hele huis-
gezinnen ondersteboven kereny

door ter wille van oneerlĳke
winst dingen te onderwĳzen die
zĳ niet behoren [te onderwĳzen].z

12 Iemand van hen, hun eigen
profeet, heeft gezegd: „Kreten-
zers zĳn altĳd leugenaars, scha-
delĳkea wilde beesten, werkeloze
veelvraten.”

13 Dit getuigenis is waar. Blĳf
hen juist om die reden streng te-
rechtwĳzen,b opdat zĳ gezondc

mogen zĳn in het geloof 14 en
geen aandacht schenken aan jood-
se fabelsd en geboden van mensene

die zich van de waarheid afwen-
den.f 15 Alle dingen zĳn rein

voor de reinen.a Dochvoor hen die
verontreinigdb en ongelovigc zĳn,
is niets rein, maar zowel hun geest
als hun gewetend is verontreinigd.
16 Zĳ maken in het openbaar be-
kend dat zĳ God kennen,e maar
zĳ verloochenen hem door hun
werken,f omdat zĳ verfoeilĳk zĳn
en ongehoorzaam en ongeschiktg

voor enig goed werk.

2 Blĳft gĳ echter spreken wat
passend is voor de gezon-

deh leer. 2 De bejaarde man-
neni moeten matig in gewoonten
zĳn, ernstig,j gezond van ver-
stand, gezond in geloof,k in liefde,
in volharding.l 3 Evenzo moe-
ten de bejaarde vrouwenm eerbie-
dig in [hun] gedrag zĳn, geen las-
teraarsters,n noch verslaafd aan
veel wĳn, het goede onderwĳ-
zend, 4 opdat zĳ de jonge vrou-
wen tot bezinning mogen bren-
gen hun man lief te hebben,o hun
kinderen lief te hebben,p 5 ge-
zond van verstand te zĳn, eer-
baar,q thuis te werken, goed te
zĳn, zich aan hun eigen man te on-
derwerpen,r zodat er niet schim-
pend over het woord van God
wordt gesproken.s

6 Blĳf evenzo de jongere man-
nen vermanen gezond van ver-
stand te zĳn,t 7 waarbĳ gĳ uzelf
in alle dingen een voorbeeld van
voortreffelĳke werken betoont,u

terwĳl gĳ blĳk geeft van onbedor-
venheidv in uw onderwĳs,w ernst,
8 gezonde spraak, die niet veroor-
deeld kan worden,x zodat de man
aan de zĳde van de tegenstanders
beschaamd moge worden, daar hĳ
niets verachtelĳks over ons te zeg-
gen heeft.y 9 Slavenz moeten in
alles aan hun eigenaars onderwor-
pen zĳna en hun welgevallig zĳn,
doordat zĳ niet tegenspreken,b

10 geen diefstal plegen,c maar ten
volle goede trouw tonen,d zodat zĳ
de leer van onze Redder,e God, in
alle dingen mogen sieren.
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11 Want de onverdiende goed-
heida van God, die redding brengtb

aan alle soorten van mensen,c is
openbaar gemaaktd 12 en onder-
richt ons dat wĳ goddeloosheide

en wereldse begeertenf moeten
afwĳzen en met gezond verstand
en rechtvaardigheid en godvruch-
tige toewĳdingg te midden van
dit tegenwoordige samenstel van
dingenh moeten leven, 13 in af-
wachting van de gelukkige hoopi

en glorierĳkej manifestatie van
de grote God en van [de] Redder
van ons, Christus Jezus, 14 die
zich voor ons heeft gegevenk om
ons van elke soort van wetteloos-
heid te bevrĳdenl en zich een volk
te reinigenm dat uitsluitend zĳn
eigendom zou zĳn,n ĳverig voor
voortreffelĳke werken.o

15 Blĳf deze dingen spreken en
vermanen en terechtwĳzen met
volledige autoriteit om te gebie-
den.p Laat niemand u ooit ver-
achten.q

3 Blĳf hen eraan herinneren on-
derworpenr en gehoorzaam te

zĳn aan regeringen en autoritei-
ten als regeerders,s bereid te zĳn
tot ieder goed werk,t 2 over nie-
mand nadelig te spreken, niet
strĳdlustig te zĳn,u redelĳk te
zĳnv en alle zachtaardigheid je-
gens alle mensen aan de dag te
leggen.w 3 Want ook wĳ wa-
ren eens onverstandig, ongehoor-
zaam, misleid, slaven van velerlei
begeerten en genoegens, voortle-
vend in slechtheid en afgunst, ver-
foeilĳk, elkaar hatend.x

4 Toen echter de goedheidy en
de liefde jegens de mens van de
zĳde van onze Redder,z God, open-
baar werd gemaakt,a 5 heeft hĳ
ons gered, niet ten gevolge van
werkenb die wĳ in rechtvaardig-
heid hadden verricht,c maar over-
eenkomstig zĳn barmhartigheidd

door middel van het bade dat ons
tot leven brachtf en doordat wĳ
nieuw werden gemaakt door hei-
lige geest.g 6 Deze [geest] heeft
hĳ door bemiddeling van Jezus
Christus, onze Redder, rĳkelĳk

op ons uitgestort,a 7 opdat wĳ,
na krachtens diens onverdien-
de goedheidb rechtvaardig ver-
klaardc te zĳn, erfgenamend zou-
den worden overeenkomstig een
hoop op eeuwig leven.e

8 Betrouwbaar is het woord,f

en betreffende deze dingen wens
ik dat gĳ voortdurend krachti-
ge beweringen doet, opdat zĳ die
gelovigen in God zĳn geworden,
hun geest gericht mogen houden
op het blĳven doen van voortref-
felĳke werken.g Deze dingen zĳn
voortreffelĳk en nuttig voor de
mensen.

9 Maar mĳd dwaze twistvra-
genh en geslachtsregistersi en
twistj en strĳdoverdeWet,k want
ze zĳn zonder nut en waardeloos.
10 Wat een mens betreft die een
sektel bevordert, verwerpm hem
na een eerste en een tweede ern-
stige vermaning,n 11 daar gĳ
weet dat zo iemand van de weg is
afgeweken en zondigt, terwĳl hĳ
zichzelf veroordeelt.o

12 Wanneer ik _Artemas of T_y-
chikusp tot u zend, doe dan uw
uiterste best in Nik _opolis naar
mĳ toe te komen, want ik heb
besloten daar de winter door te
brengen.q 13 Voorzie Z _enas, die
goed onderlegd is in de Wet, en
Ap _ollos zorgvuldig van het nodi-
ge voor hun reis, opdat het hun
aan niets ontbreekt.r 14 Maar
laten ook de onzen leren voortref-
felĳke werken te blĳven doen ten
einde in hun dringende behoef-
ten te voorzien,s opdat zĳ niet on-
vruchtbaar zĳn.t

15 Allen die bĳ mĳ zĳn, zen-
den u hun groeten.u Breng mĳn
groeten over aan hen die gene-
genheid voor ons hebben in het
geloof.

Moge de onverdiende goedheid
met U allen zĳn.v
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1 P _a _ulus, een gevangenea ter

wille van Christus Jezus, en Ti-

m _othe
¨
us,b [onze] broeder, aan

Fil _emon, onze geliefde en mede-

werker,c 2 en aan _Apfia, onze

zuster, en aan Arch _ippus,d on-

ze medestrĳder,e en aan de ge-

meente die in uw huis is:f

3 Mogen onverdiende goedheid

en vrede U ten deel vallen van

God, onze Vader, en [de] Heer Je-

zus Christus.g

4 Ik dank mĳn God altĳd wan-

neer ik u in mĳn gebeden ge-

denk,h 5 daar ik blĳf horen van

uw liefde en geloof, hetwelk gĳ

hebt jegens de Heer Jezus en je-

gens alle heiligen,i 6 opdat het

geloofj waaraan gĳ deel hebt, ac-

tief moge worden doordat gĳ al

het goede onder ons in verband

met Christus erkent. 7 Want

uw liefde heeft mĳ veel vreug-

de en troost verschaft,k daar de

tedere genegenheden van de hei-

ligen door bemiddeling van u,

broeder, zĳn verkwikt.l

8 Om die reden ook, ofschoon

ik grote vrĳmoedigheidvan spre-

ken heb in verband met Chris-

tus om u te bevelenm te doen wat

juist is, 9 vermaan ik u veel-

eer op basis van liefde,n aange-

zien ik ben zoals ik ben, P _a _ulus,

een bejaard man, ja, nu ook een

gevangeneo ter wille van Chris-

tus Jezus; 10 ik vermaan u be-

treffende mĳn kind,p van wie ik

in mĳn [gevangenis]boeien va-

der ben geworden,q On _esimus,r

11 die vroeger onbruikbaar voor

uwas,maar nu voor u envoormĳ

bruikbaar is.s 12 Deze nu zend

ik naar u terug, ja, hem, dat wil

zeggen mĳn eigen tedere gene-

genheden.t

13 Ik zou hem graag hier bĳ

mĳ houden, opdat hĳ in plaats

van uu mĳ zou blĳven dienen in

de [gevangenis]boeiena die ik ter

wille van het goede nieuws draag.

14 Maar zonder uw toestemming

wil ik niets doen, zodat uw goe-

de daad niet onder dwang, maar

uit uw eigen vrĳe wil moge ge-

schieden.b 15 Misschien is hĳ in

werkelĳkheid wel om deze reden

voor een uur weg geweest, opdat

gĳ hem voor eeuwig terug moogt

hebben, 16 niet meer als slaaf,c

maar als meer dan een slaaf,d als

een geliefde broeder,e vooral voor

mĳ, maar hoeveel te meer nog

voor u, zowel in vleselĳke betrek-

kingen als in [de] Heer. 17 In-

dien gĳ mĳ daarom als een deel-

hebberf beschouwt, ontvangg hem

dan vriendelĳk zoals gĳ mĳ zoudt

[ontvangen]. 18 En mocht hĳ u

enig onrecht hebben aangedaan

of u iets schuldig zĳn, zet het dan

op mĳn rekening. 19 Ik, P _a _ulus,

schrĳf met mĳn eigen hand:h Ik

zal het terugbetalen — om u niet

te zeggen dat gĳ bovendien zelfs

uzelf aan mĳ schuldig zĳt. 20 Ja,

broeder, moge ik voordeel van

u trekken in verband met [de]

Heer: verkwik mĳn tedere gene-

genhedeni in verband met Chris-

tus.

21 Vertrouwend op uw mee-

gaandheid schrĳf ik u, daar ik

weet dat gĳ zelfs meer zult doen

dan wat ik zeg.j 22 Maak tevens

echter ook logiesk voor mĳ ge-

reed, want ik hoop dat ik door

middel van UWgebedenl voor U in

vrĳheid gesteld zal worden.m

23 _Epafras,n mĳn medegevan-

gene in eendracht met Christus,

zendt u zĳn groeten, 24 [ook]

M _arkus, Arist _archus,o D _emas,p

L _ukas, mĳn medewerkers.

25 De onverdiende goedheid

van de Heer Jezus Christus [zĳ]

met de geest die gĳlieden [aan de

dag legt].q
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1 God, die lang geleden bĳ vele
gelegenheden en op vele wĳ-

zen tot onze voorvaders heeft ge-
sprokena door bemiddeling van
de profeten,b 2 heeft op het ein-
de van deze dagenc tot ons gespro-
ken door bemiddeling van een
Zoon,d die hĳ tot erfgenaam van
alle dingen heeft aangestelde en
door bemiddeling van wie hĳ de
samenstelsels van dingen heeft
gemaakt.f 3 Hĳ is de weerspie-
geling van [zĳn] heerlĳkheidg en
de nauwkeurige afdruk van zĳn
wezen,h en hĳ houdt alle din-
gen in stand door het woord van
zĳn kracht;i en nadat hĳ een rei-
niging voor onze zonden had te-
weeggebracht,j heeft hĳ plaats ge-
nomen aan de rechterhandk van
deMajesteit inverheven plaatsen.l

4 Daarom is hĳ beter geworden
dan de engelenm in die mate dat hĳ
een naam heeft ge

¨
erfdn welke uit-

nemender is dan de hunne.

5 Tot wie van de engelen heeft
hĳ bĳvoorbeeld ooit gezegd: „Gĳ
zĳt mĳn zoon; heden ben

´
ık uw

vader geworden”?o En wederom:
„
´
Ik zal zĳn vader worden, en h

´
ı
´
j

zal mĳn zoon worden”?p 6 Doch
wanneer hĳ wederom zĳn Eerst-
geboreneq de bewoonde aarde bin-
nenleidt, zegt hĳ: „En al Gods
engelenr moeten hem hulde bren-
gen.”s

7 Ook zegt hĳ met betrekking
tot de engelen: „En hĳ maakt
zĳn engelen geesten en zĳn open-
bare dienaren een vuurvlam.”t

8 Maar met betrekking tot de
Zoon: „God is uw troon in alle
eeuwigheid,u en [de] scepter van
uw koninkrĳkv is de scepter van
recht.w 9 Gĳ hebt rechtvaardig-
heid liefgehad en wetteloosheid
gehaat. Daarom heeft God, uw
God, u gezalfdx met [de] olie van
uitbundige vreugde, meer dan
uw deelgenoten.”y 10 En: „Gĳ,
o Heer, hebt in [het] begin de
grondvesten gelegdvan de aarde,
en de hemelen zĳn [de] werken

van uw handen.a 11 D
´
ı
´
e zullen

vergaan, maar g
´
ı
´
j zult voortdu-

rend blĳven; en net als een boven-
kleedb zullen ze alle verouderen,
12 en gĳ zult ze samenrollen net
als een mantel,c als een boven-
kleed; en ze zullen veranderd wor-
den, maar gĳ zĳt dezelfde, en uw
jaren zullen nimmer een einde
nemen.”d

13 Maarmet betrekking tot wie
van de engelen heeft hĳ ooit ge-
zegd: „Zit aan mĳn rechterhand,
totdat ik uw vĳanden tot een
voetbank voor uw voeten stel”?e

14 Zĳn zĳ niet allen geestenf voor
openbare dienst,g uitgezonden om
te dienen ten behoeve van hen die
redding zullen be

¨
erven?h

2 Daarom is het noodzakelĳk
dat wĳ meer dan gewone aan-

dacht schenken aan de dingen
die wĳ gehoordi hebben, opdat wĳ
nooit afdrĳven.j 2 Want indien
het woord dat door bemiddeling
van engelenk werd gesproken vast
bleek te zĳn, en elke overtreding
en ongehoorzame daadeen vergel-
ding ontving in overeenstemming
met gerechtigheid,l 3 hoe zul-
len wĳ dan ontkomenm indien wĳ
een zo grote reddingn hebben ver-
onachtzaamd,o die immers aan-
vankelĳk werd verkondigd door
bemiddeling van [onze] Heerp en
voor ons werd bevestigdq door hen
die hem gehoord hebben, 4 ter-
wĳl ook God getuigenis aflegde
met zowel tekenen als wonderen
en velerlei krachtige werkenr en
met uitdelingens van heilige geest
overeenkomstig zĳn wil?t

5 Want niet aan engelen heeft
hĳ de toekomende bewoonde
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aarde,a waarover wĳ spreken, on-
derworpen. 6 Maar een zekere
getuige heeft ergens betuigd en
gezegd: „Wat is de mens dat gĳ
aan hem denkt,b of [de] zoon des
mensen dat gĳ voor hem zorgt?c

7 Gĳ hebt hem een weinig lager
dan engelen gemaakt; met heer-
lĳkheid en eerd hebt gĳ hem ge-
kroond en hem gesteld over het
werk van uw handen.e 8 Alle
dingen hebt gĳ onder zĳn voe-
ten onderworpen.”f Want door alle
dingen aan hem te onderwerpen,g

heeft [God] niets overgelaten wat
niet aan hem onderworpen is.h

Thans zien wĳ echter nog niet
dat alle dingen aan hem onder-
worpen zĳn;i 9 maar wĳ zien
Jezus, die een weinig lager dan
engelen gemaakt was,j met heer-
lĳkheid en eer gekroondk omdat
hĳ de dood heeft ondergaan,l op-
dat hĳ door Gods onverdiende
goedheid voor iedereen de dood
zou smaken.m

10 Want het was passend dat
degene ter wille van wie alle din-
gen zĳnn en door wie alle din-
gen zĳn, bĳ het tot heerlĳk-
heid brengen van vele zoneno de
VoornaamsteBewerkerp van hun
redding door middel van lĳden
tot volmaaktheid zou brengen.q

11 Want zowel hĳ die heiligt als
zĳ die geheiligd worden,r [stam-
men] allen uit

´
e

´
en,s en om die

reden schaamt hĳ zich dan ook
niet hen „broeders” te noemen,t

12 wanneer hĳ zegt: „Ik wil uw
naam aan mĳn broeders bekend-
maken; in het middenvan [de] ge-
meente wil ik u loven met een
lied.”u 13 En wederom: „Ik wil
mĳn vertrouwen op hem stellen.”v

En wederom: „Zie! Ik en de jonge
kinderen die Jehovah mĳ gegeven
heeft.”w

14 Omdat nu de „jonge kinde-
ren” deel hebben aan bloed en
vlees, heeft ook hĳ op soortgelĳ-
ke wĳze daaraan deel gekregen,x

om door zĳn doody degene te-
niet te doenz die het middel be-
zit de dood te veroorzaken,a na-
melĳk de Duivel,b 15 en [om]

allen die uit vrees voor de dooda

hun leven lang aan slavernĳ on-
derworpen waren,b te bevrĳden.c

16 Want hĳ staat in werkelĳk-
heid engelen in het geheel niet
bĳ,maar hĳ staat _Abrahams zaad
bĳ.d 17 Vandaar dat hĳ in alle
opzichten aan zĳn „broeders” ge-
lĳk moest worden,e opdat hĳ een
barmhartig en getrouw hogepries-
ter zou worden in de dingen die
God betreffen,f om een zoenofferg

te brengen voor de zondenvan het
volk.h 18 Want doordat hĳ zelf
heeft geleden toen hĳ op de proef
werd gesteld,i kan hĳ degenen die
op de proef worden gesteld, te
hulp komen.j

3 Dientengevolge, heilige broe-
ders, deelgenoten van de he-

melse roeping,k beschouwt de
apostell en hogepriester die wĳ
belĳdenm — Jezus. 2 Hĳ was ge-
trouwn aan Degene die hem daar-
toe aangesteld heeft, zoals ook
M _ozeso het was in Diens gehele
huis.p 3 Want deze is meer heer-
lĳkheidq waardig geacht dan M _o-
zes, aangezien hĳr die het [huis]
bouwt, meer eer heeft dan het
huis.s 4 Natuurlĳk wordt elk
huis door iemand gebouwd, maar
hĳ die alle dingen heeft gebouwd,
is God.t 5 En M _ozes was als die-
naaru getrouw in Diens gehele
huis, tot een getuigenis van de
dingen die later gesproken zouden
worden,v 6 maar Christus [was
getrouw] als Zoonw over Diens
huis. Diens huis zĳn wĳ,x indien
wĳ onze vrĳmoedigheid van spre-
ken en ons roemen over de hoop
tot het einde toe stevig vasthou-
den.y

7 Daarom, zoals de heilige
geestz zegt: „Heden, indien GIJ

naar z
´
ı
´
jn stem luistert,a 8 ver-

hardt UW hart niet zoals toen er
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aanleiding tot verbittering werd
gegeven,a zoals op de dag waarop
de beproevingb werd geschapen in
de wildernis,c 9 waar UW voor-
vaders mĳ met een beproeving op
de proef stelden, en toch hadden
zĳ veertig jaar lang mĳn werkend

gezien.e 10 Daarom kreeg ikeen
afkeer van dit geslacht, en ik zei:
’Zĳ dwalen altĳd af in hun hart,f

en zĳzelf hebben mĳn wegen niet
leren kennen.’g 11 Daarom heb
ik in mĳn toorn gezworen: ’Zĳ zul-
len mĳn rust niet ingaan.’ ”h

12 Past op, broeders, dat er zich
in niemand van U ooit een god-
deloos, ongelovig hart ontwikkelt,
doordat hĳ zich terugtrekt van de
levende God,i 13 maar blĳft el-
kaar elke dag, zolang het „Heden”j

genoemd kan worden, vermanen,k

opdat niemand van U wordt ver-
hard door de bedrieglĳkel kracht
der zonde. 14 Want inwerkelĳk-
heid worden wĳ alleen deelgeno-
ten van de Christusm indien wĳ
het vertrouwen dat wĳ in het be-
gin hadden, tot het einde toe ste-
vig vasthouden,n 15 terwĳl er
gezegd wordt: „Heden, indien GIJ

naar z
´
ı
´
jn stem luistert,o verhardt

UW hart niet zoals toen er aan-
leiding tot verbittering werd ge-
geven.”p

16 Want wie waren het die
hoorden en tochverbittering ver-
oorzaakten?q Waren het in fei-
te niet al degenen die onder M _o-
zes uit Eg _ypte waren getrokken?r

17 En van wie kreeg [God] veer-
tig jaar lang een afkeer?s Was
het niet van hen die zondigden,
wier lĳken vielen in de wildernis?t

18 Maar aan wie anders zwoeru

hĳ dat zĳ zĳn rust niet zouden in-
gaan, dan aan hen die ongehoor-
zaam handelden?v 19 Zo zien
wĳ dat zĳ niet konden ingaanwe-
gens ongeloof.w

4 Laten wĳ derhalve, aange-
zien er een belofte blĳft [gel-

den] om zĳn rust in te gaan,x

ervoor vrezen dat te eniger tĳd
iemand van U zou blĳken achter-
gebleven te zĳn.y 2 Want ook

aan ons is het goede nieuws be-
kendgemaakt,a evenals aan hen;b

maar het woord dat werd gehoord,
baatte hun niet,c omdat zĳ niet
door geloof verenigd warend met
hen die w

´
el hoorden.e 3 Want

wĳ die geloof hebben geoefend,
gaan de rust w

´
el binnen, zoals hĳ

heeft gezegd: „Daarom heb ik in
mĳn toorn gezworen:f ’Zĳ zullen
mĳn rust niet ingaan’”,g hoewel
zĳn werken sedert de grondleg-
ging der wereldh voleindigd wa-
ren.i 4 Want op

´
e

´
en plaats heeft

hĳ over de zevende dag het volgen-
de gezegd: „En God rustte op de
zevende dag van al zĳn werken”,j

5 en wederom op deze plaats: „Zĳ
zullen mĳn rust niet ingaan.”k

6 Aangezien daarom sommigen
er nog zullen binnengaan en de-
genen aan wie het goede nieuwsl

het eerst werd bekendgemaakt,
niet zĳn binnengegaanwegens on-
gehoorzaamheid,m 7 bepaalt hĳ
wederom een zekere dag door na
zo lange tĳd in D _avids [psalm] te
zeggen „Heden”, zoals in het bo-
venstaande is gezegd: „Heden, in-
dien GIJ naar z

´
ı
´
jn stem luistert,n

verhardt UW hart niet.”o 8 Want
indien J _ozuap hen in een plaats
van rust had geleid,q zou [God] la-
ter niet over een andere dag heb-
ben gesproken.r 9 Er blĳft dus
een sabbatsrust over voor het volk
van God.s 10 Want wie [Gods]
rustt is ingegaan, heeft ook zelf
gerust van zĳn eigen werken,u

zoals God van de zĳne.

11 Laten wĳ daarom ons uiter-
ste best doen die rust in te gaan,
opdat niemand in hetzelfde pa-
troon van ongehoorzaamheid ver-
valt.v 12 Want het woordw van
God is levendx en oefent kracht
uity en is scherper dan enig twee-
snĳdend zwaard,z en het dringt
zelfs zover door dat het ziela en
geest,b en gewrichten en [hun]
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merg scheidt, en het kan gedach-
ten en bedoelingenvan [het] hart
onderscheiden.a 13 En geen
schepping is voor zĳn ogen niet
openbaar,b maar alle dingen lig-
gen naakt en openlĳk tentoon-
gesteldvoorde ogenvanhemaan
wie wĳ rekenschap hebben af te
leggen.c

14 Aangezien wĳ derhalve een
grote hogepriester hebben die de
hemelen is doorgegaan,d Jezus,
de Zoon van God,e moeten wĳ
aan [onze] belĳdenis van [hem]
vasthouden.f 15 Want wĳ heb-
ben als hogepriester niet iemand
die geen medegevoel kan heb-
beng met onze zwakheden, maar
iemand die evenals wĳ in alle op-
zichten op de proef is gesteld,
maar zonder zonde.h 16 Laten
wĳ daarom met vrĳmoedigheid
van sprekeni de troon van onver-
diende goedheid naderen,j opdat
wĳ barmhartigheid mogen ver-
krĳgen en onverdiende goedheid
mogen vinden tot hulp op de juis-
te tĳd.k

5 Want iedere hogepriester die
uit het midden der mensen

wordt genomen, wordt ten behoe-
ve van mensen aangesteld over de
dingen die God betreffen,l om ga-
ven en slachtoffers voor zonden te
brengen.m 2 Hĳ is in staat op ge-
matigde wĳze met de onwetenden
en dwalenden te handelen, daar
ook hĳ met zĳn eigen zwakheid
omringd is,n 3 en op grond daar-
van is hĳ verplicht evenzeer voor
zichzelf als voor het volk offer-
gaven voor zonden op te dragen.o

4 Ook neemt niemand deze eer
uit zichzelf,p doch slechts wan-
neer hĳ door God wordt geroe-
pen,q zoals ook A _

¨
aron.r 5 Zo

heeft ook de Christus zichzelf
niet verheerlĳkts door hogepries-
ter te worden,t maar [hĳ werd
verheerlĳktu door hem] die met
betrekking tot hem sprak: „Gĳ
zĳt mĳn zoon; heden ben

´
ık uw

vader geworden.”v 6 Zoals hĳ
ook op een andere plaats zegt:
„Gĳ zĳt priester in eeuwigheid
naar de wĳze van Melchiz _edek.”w

7 In de dagen van zĳn vlees
heeft [Christus], met sterka ge-
roep en tranen, smekingen en
ook smeekbeden opgedragenb

aan Degene die hem uit de dood
kon redden, en hĳ werd wegens
zĳn godvruchtige vreesc ver-
hoord. 8 Hoewel hĳ een Zoon
was, heeft hĳ gehoorzaamheid
geleerd uit de dingen die hĳ heeft
geleden;d 9 en nadat hĳ tot vol-
maaktheid was gebracht,e is hĳ
voor allen die hem gehoorzamen,f

oorzaak van eeuwige redding ge-
worden,g 10 omdat hĳ door God
uitdrukkelĳk een hogepriester
naar de wĳze van Melchiz _edek
is genoemd.h

11 Over hem hebben wĳ veel
te zeggen, en het is moeilĳk te
verklaren, aangezien GIJ afge-
stompt van gehoor zĳt geworden.i

12 Ja, want ofschoon GIJ eigenlĳk
lerarenj moest zĳn met het oog op
de tĳd, hebt GIJ wederom iemand
nodig die U van het begin af de
elementaire dingenk van de heili-
ge uitspraken Godsl leert; en GIJ

zĳt geworden als zĳ die melk,
geen vast voedsel, nodig hebben.m

13 Want een ieder die melk ge-
bruikt, is onbekend met het woord
der rechtvaardigheid, want hĳ is
een klein kind.n 14 Vast voed-
sel behoort echter bĳ rĳpe men-
sen, bĳ hen die door gebruik hun
waarnemingsvermogeno hebben
geoefendomzowel goedals kwaad
te onderscheiden.p

6 Laten wĳ daarom, nu wĳ
de grondleerq over de Chris-

tusr achter ons hebben gelaten,
tot rĳpheid voortgaan,s zonder
opnieuw een fundament te leg-
gen,t namelĳk berouw over dode
werken,u en geloof jegens God,v

2 de leer over dopenw en de opleg-
ging der handen,x de opstanding
der dodeny en het eeuwige oor-
deel.z 3 En dit zullen wĳ doen,
indien God het ook vergunt.a
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4 Want het is onmogelĳk om
hen die eens voor al verlicht
zĳn geweesta en die de hemel-
se vrĳe gaveb hebben gesmaakt
en die deelgenoten zĳn geworden
van heilige geestc 5 en die het
voortreffelĳke woord van God en
krachten van het komende sa-
menstel van dingend hebben ge-
smaakt,e 6 maar die zĳn afge-
vallen,f wederom tot berouw te
brengen,g omdat zĳ voor zich-
zelf de Zoon van God opnieuw
aan een paal hangen en hem
aan openbare schande blootstel-
len.h 7 De grond bĳvoorbeeld,
die de dikwĳls daarop vallen-
de regen indrinkt en dan plan-
tengroei voortbrengt, bruikbaar
voor hen ten behoeve van wie hĳ
ook bebouwd wordt,i ontvangt in
ruil daarvoor een zegen van God.
8 Wanneer hĳ echter doorns en
distels voortbrengt, wordt hĳ ver-
worpen en is hĳ de vervloeking
nabĳ;j en het einde ervan is ver-
branding.k

9 Al spreken wĳ ook zo, ge-
liefden, toch zĳn wĳ in UW geval
overtuigd van betere dingen en
dingen die gepaard gaan met red-
ding. 10 Want God is niet on-
rechtvaardig, zodat hĳ UW werk
en de liefde die GIJ voor zĳn naam
hebt getoond doordat GIJ de heili-
gen hebt gediendl en blĳft dienen,
zou vergeten.m 11 Maar wĳ be-
geren dat een ieder van U dezelfde
naarstigheid aan de dag legt om
tot het einde toe de volle verze-
kerdheidn van de hoopo te hebben,p

12 opdat GIJ niet traag wordt,q

maar navolgersr zĳt van hen die
door geloof en geduld de beloften
be

¨
erven.s

13 Want toen God zĳn belofte
aan _Abraham deed,t zwoeru hĳ,
daar hĳ bĳ niemand groter kon
zweren, bĳ zichzelf 14 en zei:
„Voorzeker, zegenend wil ik u ze-
genen en vermenigvuldigend wil
ik u vermenigvuldigen.”v 15 En
zo verkreeg [ _Abraham], nadat hĳ
geduld had getoond, [deze] belof-
te.w 16 Want mensen zweren bĳ

wie groter is,a en hun eed is het
einde van elke redetwist, daar
die een wettelĳke waarborg voor
hen is.b 17 Op deze manier is
God, toen hĳ zich voornam om
aan de erfgenamenc van de be-
lofte nog overvloediger de onver-
anderlĳkheidd van zĳn raad te
bewĳzen, tussenbeide gekomen
met een eed, 18 opdat wĳ, die
naar de veilige plaats zĳn ge-
vlucht, door middel van twee on-
veranderlĳke dingen, waarin God
onmogelĳk kan liegen,e een krach-
tige aanmoediging mogen heb-
ben om de hoopf te grĳpen die
ons in het vooruitzicht is gesteld.
19 Deze [hoop]g hebben wĳ als
een anker voor de ziel, zowel ze-
ker als vast, en ze gaat in tot bin-
nen het gordĳn,h 20 waar ten
behoeve van ons een voorloper
is binnengegaan,i Jezus, die voor
eeuwig een hogepriester naar de
wĳze van Melchiz _edek is gewor-
den.j

7 Want deze Melchiz _edek, ko-
ning van S _alem, priester van

de Allerhoogste God,k die _Abra-
ham bĳ zĳn terugkeer van de
slachting der koningen tegemoet
kwam en hem zegendel 2 en
aan wie _Abraham een tiende van
alle dingen toebedeelde,m is in de
eerste plaats, zoals de vertaling
luidt, „Koning van Rechtvaar-
digheid”, en vervolgens ook ko-
ning van S _alem,n dat wil zeggen
„Koning van Vrede”. 3 Daar hĳ
zonder vader, zonder moeder,
zonder geslachtsregister is, en
noch een begin van dageno noch
een einde des levens heeft, maar
de Zoon van Godp gelĳk is ge-
maakt, blĳft hĳ priester voor al-
tĳd.q

4 Aanschouwt dan hoe groot
deze man was, aan wie _Abraham,
het familiehoofd, een tiende van
de voornaamste buit gaf.r 5 Ze-
ker, de mannen uit de zonen van
L _evis die het priesterambt ont-
vangen, hebben volgens de Wet
een gebod om tiendent van het
volku te heffen, dat wil zeggen
van hun broeders, ook al zĳn
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dezen uit de lendenen van _Abra-
ham voortgekomen;a 6 maar hĳ
wiens geslacht niet van hen wordt
afgeleid,b nam van _Abraham tien-
denc en zegende hem die de be-
loften had.d 7 Nu wordt onte-
genzeglĳk het mindere gezegend
door het meerdere.e 8 En in het
ene geval zĳn het mensen die
sterven, die tienden ontvangen,f

maar in het andere geval is het
iemand van wie wordt getuigd dat
hĳ leeft.g 9 En wanneer ik de
uitdrukking mag gebruiken, door
bemiddeling van _Abraham heeft
zelfs L _evi, die tienden ontvangt,
tienden betaald, 10 want hĳ be-
vond zich nog in de lendenenh van
zĳn voorvader toen Melchiz _edek
hem tegemoet kwam.i

11 Indien volmaaktheidj dan
werkelĳk door middel van het
levitische priesterschap kwamk

(want met dit als kenmerk werd
het volk de Wet gegeven),l waar-
om zou het dan nog nodig zĳnm

dat er een andere priester op-
staat naar de wĳze van Melchi-
z _edekn en van wie niet wordt ge-
zegd dat hĳ naar de wĳze van
A _

¨
aron is? 12 Want aangezien

het priesterschap wordt veran-
derd,o vindt er noodzakelĳkerwĳs
ook een verandering van de wet
plaats.p 13 Want hĳ ten aanzien
van wie deze dingen worden ge-
zegd, is een lid van een ande-
re stam geweest,q waarvan nie-
mand dienst bĳ het altaar heeft
gedaan.r 14 Want het is overdui-
delĳk dat onze Heer uit J _uda is
gesproten,s een stam ten aanzien
waarvan M _ozes niets met betrek-
king tot priesters heeft gezegd.

15 En het is in nog overvloe-
diger mate duidelĳk dat er een
andere priester opstaatt die over-
eenkomst met Melchiz _edek ver-
toont,u 16 die het niet is gewor-
denvolgens dewet van een gebod
dat van het vlees afhangt,v maar
volgens de kracht van een onver-
nietigbaar leven,w 17 want het
getuigenis luidt: „Gĳ zĳt priester
in eeuwigheid naar de wĳze van
Melchiz _edek.”x

18 Stellig wordt derhalve het
voorgaande gebod wegens de
zwakheida en ondoeltreffendheid
ervan afgeschaft.b 19 Want de
Wet heeft niets tot volmaaktheid
gebracht,c maar het bovendien
invoeren van een betere hoopd

wel, waardoor wĳ tot God na-
deren.e 20 Ook voor zover het
niet zonder een gezworen eed is
geschied 21 (want er zĳn er in-
derdaad die zonder een gezwo-
ren eed priester zĳn geworden,
maar er is er

´
e

´
en met een eed, ge-

zworen door Degene die met be-
trekking tot hem zei: „Jehovah
heeft gezworenf (en hĳ zal geen
spĳt gevoelen): ’Gĳ zĳt priester in
eeuwigheid’”),g 22 in zoverre is
Jezus ook degene geworden die als
borg van een beter verbond is ge-
geven.h 23 Bovendien moesten
velen [achtereenvolgens] priester
wordeni omdat zĳ door de dood
verhinderd werdenj het te blĳven,
24 maar hĳ, omdat hĳ tot in eeu-
wigheid blĳft leven,k bezit zĳn
priesterschap zonder enige opvol-
gers. 25 Dientengevolge is hĳ
ook in staat om degenen die door
bemiddeling van hem tot God na-
deren, volledig te redden, daar hĳ
altĳd leeft omvoor hen te pleiten.l

26 Want zo’n hogepriester als
deze was precies geschikt voor
ons:m loyaal,n schuldeloos,o onbe-
smet,p afgescheiden van de zon-
daarsq en hoger geworden dan de
hemelen.r 27 Hĳbehoeft niet da-
gelĳks,s zoals die hogepriesters,
slachtoffers te brengen, eerst voor
zĳn eigen zondent en daarna voor
die van het volku (want dit heeft
hĳ eensv voor altĳd gedaan toen
hĳ zichzelf ten offer brachtw);
28 want de Wet stelt mensen die
met zwakheid behept zĳnx tot ho-
gepriester aan,y maar het woord
van de gezworen eed,z die na de
Wet kwam, [stelt] een Zoon [aan],
die voor eeuwig tot volmaaktheid
is gebracht.a
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8 Van de besproken dingen nu
is dit de hoofdzaak: Wĳ heb-

ben zo’n hogepriester,a en hĳ heeft
plaats genomen aan de rechter-
hand van de troon der Majesteit
in de hemelen,b 2 een openba-
re dienaar van de heilige plaatsc

en van de ware tent, die door Je-
hovahd en niet door een mens is
opgericht.e 3 Want iedere ho-
gepriester wordt aangesteld om
zowel gaven als slachtoffers te
brengen,f waarom het noodzake-
lĳk was dat ook deze iets had om
te offeren.g 4 Indien hĳ nu op
aarde was, zou hĳ geen priester
zĳn,h daar er [mannen] zĳn die
volgens de Wet de gaven offeren,
5 maar dezen verrichten heili-
ge dienst in een voorafbeeldingi

en een schaduwj van de hemelse
dingen; evenals M _ozes, toen hĳ
op het punt stond de tentk in zĳn
geheel te maken, het goddelĳke
bevel kreeg:l Want, zo zegt hĳ:
„Zie toe dat gĳ alle dingen maakt
naar [hun] model, dat u op de
berg werd getoond.”m 6 Maar
nu heeft [Jezus] een uitnemender
openbare dienst verkregen, zo-
dat hĳ ook demiddelaarn van een
dienovereenkomstig beter ver-
bond is,o dat wettelĳk bevestigd
is op betere beloften.p

7 Want indien op dat eerste ver-
bond niets aan te merken was ge-
weest, zou er geen plaats zĳn ge-
zocht voor een tweede;q 8 want
hĳ heeft iets aan te merken op het
volk wanneer hĳ zegt: „’Zie! Er ko-
men dagen’, zegt Jehovah, ’en ik
zal stellig met het huis van _Is-
ra

¨
el en met het huis van J _uda een

nieuw verbond sluiten;r 9 niet
overeenkomstig het verbonds dat
ik met hun voorvaders sloot op
[de] dag dat ik hen bĳ de hand
vatte om hen uit het land Eg _yp-
te te leiden,t want zĳ zĳn niet in
mĳn verbond gebleven,u zodat ik
mĳ niet meer om hen heb bekom-
merd’, zegt Jehovah.v

10 ’Want dit is het verbond dat
ik na die dagen met het huis van

_Isra
¨
el zal aangaan’, zegt Jehovah.

’Ik wil mĳn wetten in hun ver-
stand leggen, en in hun harta zal
ik ze schrĳven. En ik wil hun
God worden,b en z

´
ı
´
j zullen mĳn

volk worden.c

11 En zĳ zullen geenszins een
ieder zĳn medeburger en een ieder
zĳn broeder leren, door te zeg-
gen: „Ken Jehovah!”d Want zĳ al-
len zullen mĳ kennen,e van [de]
geringste tot [de] grootste onder
hen. 12 Want ik zal barmhartig
zĳn ten aanzien van hun onrecht-
vaardige daden, en ik zal hun zon-
denf geenszins meer gedenken.’ ”g

13 Wanneer hĳ zegt „een nieuw
[verbond]”, heeft hĳ het vroege-
re verouderd gemaakt.h Welnu,
wat verouderd is gemaakt en oud
wordt, staat op het punt te ver-
dwĳnen.i

9 Wat het vroegere [verbond]
dan aangaat, het had voor-

schriften voor heilige dienstj en
[zĳn] aardse heilige plaats.k

2 Want er werd een eerste tent-
[afdeling] gemaakt,l waarin zich
de lampenstandaardm bevond en
ook de tafeln en de uitstalling van
de broden;o en die wordt „het Hei-
lige”p genoemd. 3 Maar achter
het tweede gordĳnq bevond zich
de tent[afdeling] die „het Allerhei-
ligste”r werd genoemd. 4 Deze
had een gouden reukvats en de
rondom met goud overtrokkent

ark des verbonds,u waarin zich
de gouden kruik met het man-
na bevondv en de staf van A _

¨
aron

die uitgebot was,w en de tafe-
lenx van het verbond; 5 daarbo-
ven waren echter de glorierĳke
cherubs,y die het verzoen[deksel]
overschaduwden.z Maar het is nu
niet de tĳd om in bĳzonderheden
over deze dingen te spreken.

6 Nadat deze dingen aldus wa-
ren gemaakt, gaan de priesters
te allen tĳde de eerste tent[afde-
ling] binnena om de heilige dien-
sten te verrichten;b 7 maar in
de tweede [afdeling] gaat alleen
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de hogepriester eenmaal per jaar
binnen,a niet zonder bloed,b dat
hĳ offert voor zichzelfc en voor de
in onwetendheid begane zonden
van het volk.d 8 Aldus maakt de
heilige geest duidelĳk dat de wege

tot in de heilige plaats nog niet
openbaar gemaakt was zolang de
eerste tent stond.f 9 Deze [tent]
nu is een illustratieg voor de be-
stemde tĳd die er thans is,h en in
overeenstemming daarmee wor-
den er zowel gaven als slacht-
offers gebracht.i Deze kunnen
echter hem die heilige dienst ver-
richt, niet tot volmaaktheid bren-
genj wat zĳn gewetenk betreft,
10 maar hebben slechts te maken
met spĳzenl en drankenm en ver-
scheidene dopen.n Het waren wet-
telĳke vereisten die betrekking
hadden op het vleeso en opgelegd
waren tot aan de bestemde tĳd om
dingen recht te zetten.p

11 Toen Christus echter kwam
als hogepriesterq van de goede
dingen die geschied zĳn, en wel
door de grotere en volmaaktere
tent, die niet met handen is ge-
maakt, dat wil zeggen niet van
deze schepping,r 12 is hĳ, neen,
niet met het bloeds van bokken
en van jonge stieren, maar met
zĳn eigen bloed,t eens voor al-
tĳd de heilige plaats binnenge-
gaan en heeft een eeuwige be-
vrĳding [voor ons] verworven.u

13 Want indien het bloedvan bok-
kenv en van stierenw en de asx van
een vaars, waarmee de verontrei-
nigden besprenkeld worden,y zo-
danig heiligt dat het vlees rein
wordt,z 14 hoeveel te meer zal
dan het bloeda van de Christus,
die door een eeuwige geest zich-
zelf zonder smet aan God heeft
geofferd,b ons geweten reinigenc

van dode werken,d opdat wĳ hei-
lige dienst voor [de] levende God
kunnen verrichten?e

15 Daarom is hĳ dus middelaarf

van een nieuw verbond, opdat zĳ
die geroepen zĳn, de belofte van
de eeuwige erfenis zouden ont-

vangen,a aangezien er een sterven
heeft plaatsgevonden om [hen]
door losprĳs te verlossenb van de
overtredingen onder het vroege-
re verbond.c 16 Want waar een
verbondd is, moet de dood van
de [menselĳke] verbondssluiter
worden aangetoond. 17 Want
een verbond is geldig over dode
[slachtoffers], daar het nooit van
kracht is zolang de [menselĳ-
ke] verbondssluiter nog leeft.
18 Dientengevolge werd ook het
vroegere [verbond]e niet ingewĳd
zonder bloed.f 19 Want toen M _o-
zes elk gebod volgens de Wet tot
heel het volk had gesproken,g nam
hĳ het bloed van de jonge stie-
ren en van de bokken met wa-
ter en scharlaken wol en hysoph

en besprenkelde het boek zelf en
heel het volk, 20 en zei: „Dit is
het bloedvan het verbond dat God
U als een gebod heeft opgelegd.”i

21 En de tentj en alle vaten van
de openbare dienst besprenkelde
hĳ evenzo met het bloed.k 22 Ja,
bĳna alle dingen worden volgens
de Wet met bloed gereinigd,l en
indien er geen bloed wordt ver-
goten,m geschiedt er geen verge-
ving.n

23 Daarom was het noodzake-
lĳk dat de voorafbeeldingeno van
de dingen in de hemelen door
dezemiddelen gereinigdwerden,p

maar de hemelse dingen zelf met
slachtoffers die beter zĳn dan zul-
ke slachtoffers. 24 Want Chris-
tus is niet binnengegaan in een
met handen gemaakte heilige
plaats,q een kopie van de werke-
lĳkheid,r maar in de hemel zelf,s

om nu ten behoeve van ons voor
de persoon van God te verschĳ-
nen.t 25 Noch om zichzelf dik-
wĳls te offeren, zoals de hoge-
priester inderdaad van jaar tot
jaaru de heilige plaats binnengaatv

met bloed dat niet het zĳne is.
26 Anders zou hĳ dikwĳls moeten
lĳden sinds de grondleggingw der
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wereld. Maar nu heeft hĳ zich in
het besluit van de samenstelsels
van dingena eensb voor altĳd ge-
manifesteerdc om zonde weg te
doen door middel van het slacht-
offer van zichzelf.d 27 En zoals
het voor de mensene weggelegd is
eens voor altĳd te sterven, maar
daarna een oordeel,f 28 zo werd
ook de Christus eensg voor altĳd
geofferd om de zonden van velen
te dragen,h en de tweede maali dat
hĳ verschĳnt,j zal het los van de
zonde zĳnk en aan hen die vurig
naar hem uitzien voor [hun] red-
ding.l

10 Want aangezien deWet een
schaduwm heeft van de toe-

komstige goede dingen, maar niet
het wezen van de dingen zelf,
kunnen [mensen] nimmer met
dezelfde slachtoffers die zĳ voort-
durend van jaar tot jaar brengen,
degenen die toetreden, tot vol-
maaktheid brengen.n 2 Zou an-
ders het brengen van de [slachtof-
fers] niet zĳn opgehouden, omdat
zĳ die heilige dienst verrichtten
en eens voor altĳd waren gerei-
nigd, geen bewustzĳn van zon-
den meer zouden hebben?o 3 In-
tegendeel, door deze slachtoffers
is er van jaar tot jaar een herin-
nering aan zonden,p 4 want het
is niet mogelĳk dat het bloed van
stieren en van bokken zonden
wegneemt.q

5 Daarom zegt hĳ bĳ zĳn komst
in de wereld: „’Slachtoffer en of-
fergave hebt gĳ niet gewild,r maar
gĳ hebt mĳ een lichaam bereid.s

6 Volledige brandoffers en zon-
de[offer] hebt gĳ niet goedge-
keurd.’t 7 Toen zei ik: ’Zie! Ik
ben gekomen (in de boekrol staat
over mĳ geschreven)u om uw wil
te doen, o God.’ ”v 8 Na eerst
te zeggen: „Slachtoffers en offer-
gaven envolledige brandoffers en
zonde[offer] hebt gĳ niet gewild
noch goedgekeurd”w — [slacht-
offers] die volgens de Wet worden
gebrachtx — 9 zegt hĳ vervol-
gens werkelĳk: „Zie! Ik ben ge-
komen om uw wil te doen.”y Hĳ
doet het eerste weg om het twee-

de in te stellen.a 10 Krachtens
de genoemde „wil”b zĳn wĳ ge-
heiligdc door middel van de offer-
gaved van het lichaam van Jezus
Christus, eense voor altĳd.

11 Ook neemt iedere priester
van dag tot dagf zĳn plaats ing

omopenbare dienst te verrichten
en dikwĳls dezelfde slachtoffers
te brengen, daar deze nooit vol-
ledig zonden kunnen wegnemen.h

12 Maar deze heeft voor altĳd
´
e

´
en

slachtoffer voor zonden gebrachti

en is aan de rechterhand van God
gaan zitten,j 13 van die tĳd af
wachtend totdat zĳn vĳanden tot
een voetbank voor zĳn voeten ge-
steld zouden worden.k 14 Want
door

´
e

´
en [slacht]offerl heeft hĳ

hen die geheiligd worden, voor al-
tĳd tot volmaaktheidm gebracht.
15 Bovendien legt ook de heilige
geestn getuigenis aan ons af, want
na te hebben gezegd: 16 „’Dit is
het verbond dat ik na die dagen
ten aanzien van hen zal aangaan’,
zegt Jehovah. ’Ik wil mĳn wet-
ten in hun hart leggen, en in hun
verstand zal ik ze schrĳven’”,o

17 [zegt de geest vervolgens:] „En
ik zal hun zonden en hun wette-
loze daden geenszins meer geden-
ken.”p 18 Welnu, waar deze ver-
geven zĳn,q daar is geen offergave
voor zonde meer.r

19 Daarom, broeders, aange-
zien wĳ door het bloed van Jezus
vrĳmoedigheid hebben betreffen-
de de weg die toegang verleents

tot de heilige plaats,t 20 die hĳ
voor ons heeft ingewĳd als een
nieuwe en levende weg door het
gordĳn,u dat is zĳn vlees, heen,v

21 en aangezien wĳ een grote
priester over het huis van God
hebben,w 22 zo latenwĳ met een
waarachtig hart naderen, in de
volle verzekerdheid van het ge-
loof, nu ons hart door bespren-
keling gezuiverd is van een boos
gewetenx en ons lichaam gebaad
is met rein water.y 23 Laten wĳ
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zonder wankelen vasthoudena aan
de openbare bekendmaking van
onze hoop,b want hĳ die beloofd
heeft, is getrouw.c 24 En laten
wĳ op elkaar letten ten einde tot
liefde en voortreffelĳke werkend

aan te sporen,e 25 het onder-
ling vergaderenf niet nalatend,
zoals voor sommigen gebruike-
lĳk is, maar laten wĳ elkaar aan-
moedigen,g en dat te meer naar-
mate GIJ de dag ziet naderen.h

26 Want indien wĳ moedwil-
lig zonde beoefeneni na de nauw-
keurige kennis van de waarheid
te hebben ontvangen,j blĳft er
geen slachtoffer voor zonden meer
over,k 27 maar [is er] een stelli-
ge vreselĳke verwachting van oor-
deell en een vurige jaloezie die
de tegenstanders zal verteren.m

28 Een ieder die de wet van M _o-
zes heeft geminacht, sterft zon-
der mededogen op het getuige-
nis van twee of drie [personen].n

29 Hoeveel zwaarder straf,o dunkt
U, zal dan niet hĳ waardig gere-
kend worden die de Zoon van God
met voeten heeft getredenp en
die het bloedq van het verbond,
waardoor hĳ geheiligd werd, als
van gewone waarde heeft geacht
en die de geest der onverdien-
de goedheid met verachting heeft
gekrenkt?r 30 Want wĳ kennen
hem die gezegd heeft: „Aan mĳ is
de wraak; ik wil vergelden”;s en
wederom: „Jehovah zal zĳn volk
oordelen.”t 31 Het is iets vrese-
lĳks in de handen van [de] levende
God te vallen.u

32 Blĳft echter aan de vroege-
re dagen denken, waarin GIJ, na
verlicht te zĳn,v onder veel lĳden
een zware strĳd hebt verduurd,w

33 soms terwĳl GIJ zoals in een
theaterx zowel aan smaadheden
als verdrukkingen werdt bloot-
gesteld, en soms terwĳl GIJ deel-
hebberswerdtmet hen die dit on-
dervonden.y 34 Want GIJ hebt
zowel medegevoel kenbaar ge-
maakt ten aanzien van degenen
die in de gevangenis waren, als

de roof van UW bezittingen met
vreugde aanvaard,a daar GIJ wist
dat GIJ zelf een beter en een blĳ-
vend bezit hebt.b

35 Werpt daarom UW vrĳmoe-
digheid van spreken niet weg,c

welke een grote beloningd met
zich brengt. 36 Want GIJ hebt
volharding nodig,e om, na de wil
van God gedaan te hebben,f de
[vervulling van de] belofte te ont-
vangen.g 37 Want nog „een zeer
korte tĳd”h en „hĳ die komt, zal
komen en zal niet uitblĳven”.i

38 „Maar mĳn rechtvaardige zal
wegens geloof leven”j en „indien
hĳ terugdeinst, heeft mĳn ziel
geen behagen in hem”.k 39 Wel-
nu, wĳ behoren niet tot het soort
dat terugdeinst, wat tot vernie-
tiging leidt,l maar tot het soort
dat geloof heeft, wat tot het in
het leven behouden van de ziel
leidt.m

11 Geloofn is de verzekerde
verwachting van dingen

waaropwordt gehoopt,o de duide-
lĳke demonstratie van werkelĳk-
heden die echter niet worden ge-
zien.p 2 Want hierdoor werd er
ten aanzienvan demannenuit de
oudheid getuigenis afgelegd.q

3 Door geloof bemerken wĳ dat
de samenstelsels van dingenr door
Gods woord geordend werden,s zo-
dat hetgeen gezien wordt, ont-
staan is uit dingen die niet zicht-
baar zĳn.t

4 Door geloof heeft _Abel een
slachtoffer van grotere waarde
aan God gebracht dan K _a

¨
ın,u door

welk [geloof] er getuigenis om-
trent hem werd afgelegd dat hĳ
rechtvaardig was, daar God ge-
tuigenis aflegdev betreffende zĳn
gaven; en hierdoor spreekt hĳ
nog, alhoewel hĳ gestorven is.w

5 Door geloof werd H _enochx

overgebracht, opdat hĳ de dood
niet zou zien, en hĳ was nergens
te vinden, omdat God hem had
overgebracht;y want v

´
o

´
or zĳn
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overbrenging had hĳ het getui-
genis dat hĳ God welgevallig was
geweest.a 6 Bovendien is het
zonder geloofb onmogelĳk [hem]
welgevallig te zĳn,c want wie tot
God nadert, moet geloven dat hĳ
bestaatd en dat hĳ de belonere

wordt van wie hem ernstig zoe-
ken.f

7 Door geloof heeft N _oach,g na-
dat hem een goddelĳke waarschu-
wing was gegeven aangaande din-
gen die nog niet werden gezien,h

godvruchtige vrees aan de dag ge-
legd en een ark gebouwdi tot red-
ding van zĳn huisgezin; en door
dit [geloof] heeft hĳ de wereld
veroordeeld,j en hĳ is een erf-
genaam geworden van de recht-
vaardigheidk die overeenkomstig
geloof is.

8 Door geloof heeft _Abraham,l

toen hĳ geroepen werd, gehoor-
zaamd door weg te trekken naar
een plaats die hĳ als erfenis zou
ontvangen; en hĳ vertrok zonder
te weten waar hĳ naar toe ging.m

9 Door geloof vertoefde hĳ als
vreemdeling in het land der be-
lofte als in een vreemd landn en
woonde in tenteno met _Isa

¨
akp en

J _akob,q die met hem erfgenamen
waren van precies dezelfde be-
lofte.r 10 Want hĳ verwachtte
de stads die werkelĳke fundamen-
ten heeft, van welke [stad] God de
bouwer en maker is.t

11 Door geloof kreeg ook S _arau

zelf kracht om zwanger te wor-
den, zelfs toen zĳ de leeftĳds-
grens was gepasseerd,v daar zĳ
hem getrouw achtte die de be-
lofte gegeven had.w 12 Daarom
zĳn er ook uit

´
e

´
en [man],x die nog

wel zo goed als dood was,y [kin-
deren] geboren als de sterren aan
de hemel in menigte en als de
zandkorrels aan de zeeoever, zo
ontelbaar.z

13 In geloof zĳn al dezen ge-
storven,a ofschoon zĳ de [vervul-
ling van de] beloften niet verkre-
gen hebben,b maar zĳ hebben ze
van verre gezienc en begroet en
hebben in het openbaar bekend-
gemaakt dat zĳ vreemden en tĳ-

delĳke inwoners in het land wa-
ren.a 14 Want wie zulke dingen
zeggen, geven duidelĳk te ken-
nen dat zĳ ernstig een eigen plaats
zoeken.b 15 En toch zouden zĳ,
indien zĳ werkelĳk waren blĳ-
ven denken aan die [plaats] waar
zĳ vandaan waren gekomen,c gele-
genheid hebben gehadomterug te
keren.d 16 Maar nu trachten zĳ
een betere [plaats] te verkrĳgen,
namelĳk een die tot de hemel be-
hoort.e Daarom schaamt God zich
niet over hen, om als hun God
te worden aangeroepen,f want hĳ
heeft een stadg voor hen gereed-
gemaakt.

17 Door geloof heeft _Abraham,
toen hĳ beproefd werd,h _Isa

¨
ak zo

goed als geofferd, en hĳ die met
blĳdschap de beloften had ont-
vangen, poogde [zĳn] eniggebo-
ren [zoon] te offeren,i 18 alhoe-
wel er tot hem was gezegd: „Wat
’uw zaad’ genoemd zal worden,
zal door bemiddeling van _Isa

¨
ak

zĳn.”j 19 Maar hĳ was van oor-
deel dat God hem zelfs uit de do-
den kon opwekken,k en daaruit
heeft hĳ hem ook bĳ wĳze van il-
lustratie ontvangen.l

20 Door geloof heeft ook _Isa
¨
ak

J _akobm en _Esaun gezegend met
betrekking tot toekomstige din-
gen.

21 Door geloof heeft J _akob,
toen hĳ op sterven lag,o elk van
de zonen van J _ozef gezegendp en
heeft hĳ aanbeden, leunend op
het uiteinde van zĳn staf.q

22 Door geloof heeft J _ozef, toen
zĳn einde naderde, melding ge-
maakt van de uittochtr van de
zonen van _Isra

¨
el; en hĳ heeft be-

vel gegeven betreffende zĳn ge-
beente.s

23 Door geloof werd M _ozes na
zĳn geboorte drie maanden lang
door zĳn ouders verborgen,t om-
dat zĳ zagen dat het jonge kind
mooi was,u en zĳ vreesden het be-
velv van de koning niet. 24 Door
geloof heeft M _ozes, toen hĳ op-
gegroeid was,w geweigerd de zoon

u Han 7:20; v Ex 1:16; Ex 1:22; w Ex 2:11.
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van de dochter van Faraoa ge-
noemd te worden 25 en verkoos
hĳ veel liever met het volk van
God slecht behandeld te worden
dan de tĳdelĳke genieting der zon-
de te hebben, 26 omdat hĳ de
smaadb van de Christus een grote-
re rĳkdom achtte dan de schatten
van Eg _ypte, want hĳ hield het oog
oplettend gericht op de beloning.c

27 Door geloof verliet hĳ Eg _yp-
te,d doch zonder de toorn van de
koning te vrezen,e want hĳ bleef
standvastig als zag hĳ de Onzicht-
bare.f 28 Door geloof had hĳ het
Pascha gevierdg en het bespatten
met het bloed,h opdat de verdelger
hun eerstgeborenen niet zou aan-
raken.i

29 Door geloof trokken zĳ door
de Rode Zee als over droog land,j

maar toen de Egyptenaren het
ook probeerden, werden zĳ ver-
zwolgen.k

30 Door geloof stortten de mu-
ren van J _ericho in nadat men er
zeven dagen lang omheen getrok-
ken was.l 31 Door geloof is R _a-
chab,m de hoer, niet omgekomen
met hen die ongehoorzaam han-
delden, omdat zĳ de verspieders in
vrede had ontvangen.n

32 En wat zal ik nog meer zeg-
gen? Want de tĳd zal mĳ ontbre-
ken indien ik verder vertel over
G _ideon,o B _arak,p S _imson,q J _efta,r

D _avids alsook S _amu
¨
elt en de [an-

dere] profeten,u 33 die door ge-
loof koninkrĳken een nederlaag
toebrachten in de strĳd,v recht-
vaardigheid bewerkten,w beloften
verkregen,x de muilen van leeu-
wen toestopten,y 34 de kracht
van het vuur stuitten,z aan de
scherpte van het zwaard ontkwa-
men,a van een zwakke toestand
krachtig werden gemaakt,b dap-
per werden in de oorlog,c de legers
van vreemdelingen op de vlucht
dreven.d 35 Vrouwen ontvingen
hun doden door opstanding;e maar
andere [mannen] werden gemar-
teld omdat zĳ geen verlossing
door een of andere losprĳs wil-
den aanvaarden, opdat zĳ tot
een betere opstanding mochten

geraken. 36 Ja, anderen kre-
gen hun beproeving door bespot-
tingen en geselingen, zelfs meer
dan dat, door boeiena en gevan-
genissen.b 37 Zĳ werden geste-
nigd,c zĳ werden beproefd,d zĳ
werden in stukken gezaagd, zĳ
stiervene door afslachting met
het zwaard, zĳ zwierven rond in
schapenvachten,f in geitenvellen,
terwĳl zĳ gebrek ledeng en ver-
drukth en slecht behandeld wer-
den;i 38 en de wereld was hun
niet waardig. Zĳ doolden rond in
woestĳnen en op bergen en in
grottenj en holen der aarde.

39 En toch hebben al dezen, of-
schoon er door hun geloof getui-
genis ten aanzien van hen werd
afgelegd, de [vervulling van de]
belofte niet verkregen,k 40 daar
God iets betersl voor onsm voor-
zag, opdat zĳn zonder onso niet
tot volmaaktheid gebracht zou-
den worden.p

12 Daarom dan, omdat wĳ
zo’n grote wolk van getui-

genq rondom ons hebben, laten
ook wĳ elk gewicht en de zonde
die ons gemakkelĳk verstrikt,r

afleggens en met volhardingt de
wedloopu lopen die voor ons ligt,v

2 terwĳl wĳ oplettend het oog
gericht houden op de Voornaam-
ste Bewerkerw en Volmaker van
ons geloof,x Jezus. Wegens de
hem in het vooruitzicht gestel-
de vreugde heeft hĳ een martel-
paal verduurd,y schande verach-
tend, en is hĳ aan de rechterhand
van de troon van God gaan zit-
ten.z 3 Ja, let nauwkeurig op de-
gene die van zondaars zo’n tegen-
spraaka tegen hun eigen belangen
in heeft verduurd, opdat GIJ niet
moe wordt en bezwĳkt inUW ziel.b

4 In UW strĳd tegen die zonde
hebt GIJ nog nooit tot bloedens
toe weerstand geboden,c 5 maar
GIJ hebt de vermaning die tot U

als zonend wordt gericht, hele-
maal vergeten: „Mĳn zoon, acht
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[het] strenge onderricht dat van
Jehovah komt, niet gering en be-
zwĳk niet wanneer gĳ door hem
wordt gecorrigeerd,a 6 want die
Jehovah liefheeft, wordt door hem
streng onderricht, ja, hĳ geselt
een ieder die hĳ als zoon aan-
neemt.”b

7 Wat GIJ verduurt, dient tot
streng onderricht.c God behan-
delt U als zonen.d Want wat voor
een zoon is hĳ die niet door een
vader streng wordt onderricht?e

8 Indien GIJ echter zonder het
strenge onderricht zĳt waarvan
allen deelgenoten zĳn geworden,
zĳt GIJ in werkelĳkheid onwettige
kinderenf en geen zonen. 9 Bo-
vendien hadden wĳ vroeger va-
ders die van ons vlees waren om
ons streng te onderrichten,g en
wĳ betoonden hun steeds ach-
ting. Zullen wĳ ons dan niet veel
meer aan de Vader van ons gees-
telĳke leven onderwerpen en le-
ven?h 10 Want zĳ dienden ons
gewoonlĳk gedurende enkele da-
gen naar hun eigen goeddunken
streng onderricht toe,i maar hĳ
doet het tot ons nut, opdat wĳ deel
zouden krĳgen aan zĳn heilig-
heid.j 11 Nu schĳnt elk streng
onderricht weliswaar op het ogen-
blik zelf niet vreugdevol te zĳn,
maar bedroevend;k tochwerpt het
later voor hen die erdoor geoefend
zĳn, een vreedzame vrucht af,l na-
melĳk rechtvaardigheid.m

12 Daarom, richt de neerhan-
gende handenn en de verslapte
knie

¨
en op,o 13 en blĳft rechte

paden voor UW voeten maken,p op-
dat wat kreupel is niet ontwricht
raakt, maar veeleer gezond ge-
maakt wordt.q 14 Streeft naar
vrede met alle mensenr en naar de
heiliging,s zonder welke niemand
de Heer zal zien,t 15 terwĳl GIJ

er zorgvuldig op toeziet dat nie-
mand van de onverdiende goed-
heid van God beroofd wordt;u dat
er geen giftige wortelv opschiet
en onrust veroorzaakt en velen
daardoor verontreinigd worden;w

16 dat er geen hoereerder is noch

iemand die geen waardering heeft
voor heilige dingen, zoals _Esau,a

die in ruil voor
´
e

´
en maaltĳd zĳn

rechten als eerstgeborene weg-
gaf.b 17 Want GIJ weet dat hĳ
ook daarna, toen hĳ de zegen wil-
de erven,c werd verworpen,d want
hĳ vond geen plaats voor een ver-
andering van geest,e hoewel hĳ er
met tranen ernstig naar zocht.f

18 Want GIJ zĳt niet genaderd
tot dat wat betast kan wordeng

en wat met vuur in vlam is ge-
zet,h en een donkerewolken dikke
duisternis en een stormi 19 en
het geschal van een trompetj en
de stem van woorden;k op het ho-
ren van welke [stem] het volk
smeekte dat er geen woord ver-
der meer tot hen gesproken zou
worden.l 20 Want het bevel was
ondraaglĳk voor hen: „En indien
een dier de berg aanraakt, moet
het gestenigd worden.”m 21 Ook
was de tentoonspreiding zo vrees-
wekkend, dat M _ozes zei: „Ik ben
bevreesd en beef.”n 22 Maar GIJ

zĳt genaderd tot een berg S _iono

en een stadp van [de] levende God,
[het] hemelse Jer _uzalem,q en my-
riaden engelen,r 23 in algeme-
ne vergadering,s en de gemeente
van de eerstgeborenen,t die inge-
schrevenu zĳn in de hemelen, en
God, de Rechter van allen,v en de
geestelĳke levensw van rechtvaar-
digen die tot volmaaktheid zĳn
gebracht,x 24 en Jezus, de mid-
delaary van een nieuw verbond,z

en het bloed der besprenkeling,a

dat op een betere wĳze spreekt
dan _Abels [bloed].b

25 Ziet toe dat GIJ hem die
spreekt, niet vraagt U te willen
verontschuldigen.c Want indien
zĳ niet zĳn ontkomen die veront-
schuldigd vroegen te worden bĳ
hem die een goddelĳke waarschu-
wing op aarde gaf,d dan nog veel
minderwĳ, als wĳ ons afkerenvan
hem die uit de hemelen spreekt.e

26 Zĳn stem deed toen de aarde
schokken,f maar nu heeft hĳ de
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belofte gedaan en gezegd: „Nog
eenmaal wil ik niet alleen de aar-
de, maar ook de hemel in beroe-
ring brengen.”a 27 Welnu, de
uitdrukking „Nog eenmaal” duidt
op de verwĳdering van de din-
gen die worden geschokt als din-
gen die gemaakt zĳn,b opdat de
dingen die niet worden geschokt,
blĳven.c 28 Laten wĳ daarom,
aangezien wĳ een koninkrĳk zul-
len ontvangen dat niet geschokt
kan worden,d onverdiende goed-
heid blĳven hebben, waardoor wĳ
heilige dienst voor God kunnen
verrichten op een hemwelgevalli-
ge wĳze, met godvruchtige vrees
en ontzag.e 29 Want onze God
is ook een verterend vuur.f

13 Laat UW broederlĳke lief-
de blĳven.g 2 Vergeet de

gastvrĳheid niet,h want daardoor
hebben sommigen, zonder het zelf
te weten, engelen gastvrĳ ont-
haald.i 3 Denkt aan hen die in
[gevangenis]boeien zĳn,j als waart
GIJ met hen geboeid,k en aan hen
die slecht behandeldworden,l daar
GIJ ook zelf nog in een lichaam zĳt.
4 Het huwelĳk zĳ eerbaar onder
allen en het huwelĳksbed zonder
verontreiniging,m want God zal
hoereerders en overspelers oor-
delen.n 5 Laat [UW] levenswĳze
vrĳ zĳn van de liefde voor geld,o

en weest tevredenp met de tegen-
woordige dingen.q Want hĳ heeft
gezegd: „Ik wil u geenszins in
de steek laten noch u ooit ver-
laten.”r 6 Dus kunnen wĳ goe-
de moed hebbens en zeggen: „Je-
hovah is mĳn helper; ik wil niet
bevreesd zĳn. Wat kan een mens
mĳ doen?”t

7 Houdt hen in gedachtenis die
onder U de leiding nemen,u die
het woord van God tot U heb-
ben gesproken, en volgt [hun] ge-
loofv na,w lettend op het einde
van [hun] wandel.

8 Jezus Christus is gisteren en
heden en in eeuwigheid dezelfde.x

9 Laat U niet meeslepen door
velerlei en vreemde leringen;y

want het is voortreffelĳk dat het
hart vastheid krĳgt door onver-

diende goedheid,a niet door spĳ-
zen,b waarbĳ zĳ die zich daardoor
in beslag laten nemen, geen baat
hebben gevonden.

10 Wĳ hebben een altaarwaar-
van zĳ die in de tent heilige dienst
verrichten, geen recht hebben te
eten.c 11 Want de lichamen van
die dieren waarvan het bloed ten
behoeve van zonde door de hoge-
priester in de heilige plaats wordt
gebracht, worden buiten de le-
gerplaats verbrand.d 12 Daar-
om heeft ook Jezus, om het volk
met zĳn eigen bloede te kunnen
heiligen,f buiten de poort gele-
den.g 13 Laten wĳ dan tot hem
gaan buiten de legerplaats en de
smaad dragen die hĳ heeft gedra-
gen,h 14 want wĳ hebben hier
geen blĳvende stad,i maar wĳ
zoeken ernstig de toekomstige.j

15 Laten wĳ door bemiddeling
van hem God altĳd een slacht-
offer van lof brengen,k namelĳk de
vrucht der lippenl die zĳn naam
in het openbaar bekendmaken.m

16 Vergeet bovendien niet goed
te doenn en anderen met U te
laten delen, want zulke slacht-
offers zĳn God welgevallig.o

17 Weest gehoorzaam aan hen
die onder U de leiding nemenp en
weest onderdanig,q want zĳ wa-
ken over UW ziel als [mensen] die
rekenschap zullen afleggen,r op-
dat zĳ dit met vreugde en niet
met zuchten mogen doen, want
dit zou voor U schadelĳk zĳn.s

18 Blĳft voor ons bidden,t want
wĳ koesteren het vertrouwen dat
wĳ een eerlĳk geweten hebben,
daar wĳ ons in alle dingen eerlĳk
wensen te gedragen.u 19 Maar
ik vermaan U meer in het bĳ-
zonder dit te doen opdat ik des
te eerder aan U word terugge-
geven.v

20 Moge nu de God van vre-
de,w die de grote herderx van de
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cccdccc

1 Jak _obus,a een slaafb van God
en van [de] Heer Jezus Chris-

tus, aan de twaalf stammenc die
overal verstrooidd zĳn:

Gegroet!

2 Beschouwt het een en al
vreugde, mĳn broeders, wanneer
U velerlei beproevingen over-
komen,e 3 daar GIJ weet dat de-
ze beproefde hoedanigheid van
UW geloof volharding bewerkt.f

4 Maar laat de volharding haar
werk voltooien, opdat GIJ volko-
meng en in alle opzichten onge-
schonden moogt zĳn en in niets
te kort schiet.h

5 Schiet iemand van U daarom
te kort in wĳsheid,i dan moet hĳ
God blĳven vragen,j want hĳ geeft
aan allen edelmoedig en zonder
verwĳt;k en ze zal hem gegeven
worden.l 6 Maar hĳ moet in ge-
loof blĳven vragen,m zonder ook
maar enigszins te twĳfelen,n want
wie twĳfelt, is gelĳk een golf van
de zee, die door de windo gedreven
en heen en weer geslingerd wordt.
7 Die mens moet feitelĳk niet me-
nen dat hĳ iets van Jehovah zal
ontvangen;p 8 hĳ is een beslui-
teloosq man, ongestadigr in al zĳn
wegen.

9 Laat de geringe broeder ech-
ter juichen over zĳn verhoging,s

10 en de rĳket over zĳn vernede-

ring, want als een bloem van de
plantengroei zal hĳ voorbĳgaan.a

11 Want de zon gaat op met haar
verzengende hitte en doet de plan-
tengroei verdorren, en zĳn bloem
valt af en de schoonheid van haar
uiterlĳke verschĳning gaat verlo-
ren. Zo zal ook de rĳke in zĳn we-
gen verwelken.b

12 Gelukkig is de man die be-
proeving blĳft verduren,c want
nadat hĳ is goedgekeurd, zal hĳ
de kroon des levens ontvangen,d

die Jehovah beloofd heeft aan
hen die hem blĳven liefhebben.e

13 Laat niemand, wanneer hĳ
wordt beproefd,f zeggen: „Ik word
door God beproefd.” Want met
kwade dingen kan God niet wor-
den beproefd, noch beproeft hĳ
zelf iemand. 14 Maar een ieder
wordt beproefd doordat hĳ door
zĳn eigen begeerte meegetrok-
ken en verlokt wordt.g 15 Ver-
volgens baart de begeerte, als ze
vruchtbaar is geworden, zonde;h

de zonde op haar beurt, wanneer
volbracht, brengt de dood voort.i

16 Wordt niet misleid,j mĳn ge-
liefde broeders. 17 Elke goede
gavek en elk volmaakt geschenk
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schapena met het bloed van een
eeuwig verbond,b onze Heer Je-
zus, uit de doden heeft doen op-
komen,c 21 U toerusten met al
het goede om zĳn wil te doen, en
[moge hĳ] door bemiddeling van
Jezus Christus datgene in ons ver-
richten wat welgevallig in zĳn
ogen is;d aan wie de heerlĳkheid
zĳ in alle eeuwigheid.e Amen.

22 Nu vermaan ik U, broeders,
dit woord van aanmoediging te
verdragen, want ik heb inderdaad

in weinig woorden een brief aan
U opgesteld.a 23 Neemt er nota
van dat onze broeder Tim _othe

¨
usb

vrĳgelaten is, met wie ik U, als hĳ
vrĳ spoedig komt, zal zien.

24 Brengt mĳn groeten over
aan allen die onder U de leiding
nemenc en alle heiligen. Zĳ die in
It _ali

¨
ed zĳn, zendenU hun groeten.

25 De onverdiende goedheide

zĳ met U allen.
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komt van boven,a want het daalt
neer van de Vader der [hemel-
se] lichten,b en bĳ hem is geen
verandering van het keren van
de schaduw.c 18 Omdat hĳ het
wilde,d heeft hĳ ons voortge-
bracht door het woord der waar-
heid,e opdat wĳ zekere eerstelin-
genf van zĳn schepselen zouden
zĳn.

19 Weet dit, mĳn geliefde broe-
ders. Ieder mens moet vlug zĳn
om te horen, langzaam om te
spreken,g langzaam met betrek-
king tot gramschap;h 20 want
de gramschap van een man be-
werkt niet Gods rechtvaardig-
heid.i 21 Doet daarom alle vuil-
heid weg en ook dat overbodige,
[de] slechtheid,j en aanvaardt met
zachtaardigheid de inplanting van
het woord,k dat UW ziel kan red-
den.l

22 Wordt echter daders van het
woordm en niet alleen hoorders,
door UZELF met valse overleggin-
gen te bedriegen.n 23 Want in-
dien iemand een hoorder van het
woord is en geen dader,o dan ge-
lĳkt zo iemand op een man die
zĳn natuurlĳke aangezicht in een
spiegel bekĳkt. 24 Want hĳ be-
kĳkt zich en gaat dan weg en ver-
geet prompt wat voor eenmens hĳ
is. 25 Wie daarentegen tuurt in
de volmaakte wet,p die tot de vrĳ-
heid behoort, en daarbĳ blĳft, die
zal, omdat hĳ geen vergeetachtig
hoorder maar een dader van het
werk is geworden,q gelukkigr zĳn
doordat hĳ [het] doet.

26 Indien iemand meent een
vormelĳke aanbidder te zĳns en
toch zĳn tong niet in toom houdt,t

maar zĳn eigen hart blĳft bedrie-
gen,u diens vorm van aanbidding
iswaardeloos.v 27 Devormvan
aanbidding die van het stand-
punt van onze God en Vader uit
bezien reinw en onbesmetx is, is
deze: voor wezeny en weduwenz

zorgen in hun verdrukkinga en
zichzelf onbevlektb van dewereld
bewaren.c

2 Mĳn broeders, GIJ houdt er
met betrekking tot het ge-

loof van onze Heer Jezus Chris-
tus, onze heerlĳkheid,a toch geen
begunstigingenb op na? 2 Want
indien er een man met gouden
ringen aan zĳn vingers en in
prachtige kleding op UW verga-
deringc binnenkomt, maar er ook
een arme invuile kleding binnen-
komt,d 3 doch GIJ degene die de
prachtige kleding draagt,met be-
gunstiginge aanziet en zegt: „Zet
u hier neer op een voortreffelĳke
plaats”, en GIJ tot de arme zegt:
„Blĳf daar staan”, of: „Ga daar
onder aan mĳn voetbank zitten”,
4 bestaat er dan geen klassen-
onderscheid onder Uf en zĳt GIJ

dan geen rechters gewordeng die
verdorven beslissingen neemt?h

5 Luistert, mĳn geliefde broe-
ders! Heeft God niet degenen
die armi zĳn ten aanzien van
de wereld uitgekozen om rĳkj

te zĳn in geloof en erfgenamen
van het koninkrĳk, dat hĳ be-
loofd heeft aan hen die hem lief-
hebben?k 6 GIJ hebt evenwel de
arme oneer aangedaan. Zĳn het
niet de rĳken die U onderdruk-
kenl en U voor rechtbanken sle-
pen?m 7 Lasterenn zĳ niet de
voortreffelĳke naam waarnaar
GIJ werdt genoemd?o 8 Indien
GIJ nu voortdurend de koninklĳ-
ke wetp volbrengt, overeenkom-
stig de schriftplaats: „Gĳ moet
uw naaste liefhebben als uzelf”,q

doet GIJ heel goed. 9 Wanneer
GIJ echter blĳk blĳft geven van
begunstiging,r begaat GIJ een zon-
de, want GIJ wordt door dewet als
overtreders terechtgewezen.s

10 Want al wie de gehele Wet
onderhoudt, maar in

´
e

´
en punt een

misstap doet, die is een overtreder
geworden van alle.t 11 Want hĳ
die gezegd heeft: „Gĳ moogt geen
overspel plegen”,u heeft ook ge-
zegd: „Gĳ moogt niet moorden.”v
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Indien gĳ nu geen overspel pleegt
maar wel moordt, zĳt gĳ een
overtreder van de wet geworden.
12 Blĳft zo spreken en blĳft zo
handelen als mensen die door de
wet van een vrĳ volk geoordeeld
zullen worden.a 13 Want wie
geen barmhartigheid beoefent,
zal [zĳn] oordeel hebben zonder
barmhartigheid.b Barmhartigheid
juicht in triomf over oordeel.

14 Wat voor nut heeft het, mĳn
broeders, indien iemand zegt dat
hĳ geloofc heeft, maar hĳ heeft
geen werken?d Dat geloof kan
hem toch niet redden?e 15 In-
dien een broeder of een zuster
zich in een naakte toestand be-
vindt en het toereikende voedsel
voor de dag ontbeert,f 16 doch
iemand van U tot hen zegt: „Gaat
heen in vrede, houdt U warm en
goed gevoed”, maar GIJ geeft hun
niet wat zĳ voor [hun] lichaam
nodig hebben, wat heeft dat voor
nut?g 17 Zo is ook geloof, indien
het geen werken heeft,h op zich-
zelf dood.

18 Niettemin zal iemand zeg-
gen: „Gĳ hebt geloof, en ik heb
werken. Toon mĳ uw geloof los
van de werken, en ik zal u mĳn
geloof tonen door mĳn werken.”i

19 Gĳ gelooft toch dat er
´
e

´
en

God is?j Daaraan doet gĳ heel
goed. En toch geloven de demo-
nen ook en zĳ sidderen.k 20 Wilt
gĳ echter weten, o ĳdel mens,
dat geloof zonder werken inactief
is? 21 Werd _Abraham, onze va-
der,l niet rechtvaardig verklaard
door werken, nadat hĳ zĳn zoon
_Isa

¨
ak op het altaar had geofferd?m

22 Gĳ ziet dat [zĳn] geloof met
zĳn werken samenwerkte en dat
door [zĳn] werken [zĳn] geloof
tot volmaaktheid werd gebracht,n

23 en de schriftplaats werd ver-
vuld die zegt: „ _Abraham stelde
geloof in Jehovah en het werd
hem als rechtvaardigheid toege-
rekend”,o en hĳ werd „Jehovah’s
vriend”p genoemd.

24 GIJ ziet dat een mens recht-
vaardig verklaardq wordt door
werken,r en niet door geloof al-

leen.a 25 Werd evenzo ook R _a-
chab,b de hoer, niet rechtvaar-
dig verklaard doorwerken, nadat
zĳ de boodschappers gastvrĳ ont-
vangen en hen langs een andere
weg heengezonden had?c 26 Ja,
zoals het lichaam zonder geest
dood is,d zo is ook geloof zonder
werken dood.e

3 Niet velen van U moeten le-
raren worden,f mĳn broeders,

daar GIJ weet dat wĳ een zwaar-
der oordeel zullen ontvangen.g

2 Want wĳ allen struikelen vele
malen.h Indien iemand in woor-
den niet struikelt,i die is een vol-
maakt man,j in staat om ook [zĳn]
gehele lichaam in toom te hou-
den. 3 Indien wĳ paarden een
toomk in de bek leggen om ze
ons te doen gehoorzamen,l bestu-
ren wĳ ook hun gehele lichaam.
4 Ziet! Zelfs boten, ofschoon ze
zo groot zĳn en door sterke win-
den worden voortgedreven, wor-
den door een heel klein roerm

gestuurd waarheen ook maar de
neiging van de stuurman het
wenst.

5 Zo is ook de tong een klein
lid en toch snoeft ze grotelĳks.n

Ziet! Hoe weinig vuur is er no-
dig om zo’n groot bos in brand
te steken! 6 Welnu, de tong is
een vuur.o De tong vormt een we-
reld van onrechtvaardigheid on-
der onze leden, want ze bevlekt
het gehele lichaamp en zet het rad
van het natuurlĳke leven in vlam
en wordt door Geh _enna in vlam
gezet. 7 Want elke diersoort, zo-
wel wilde beesten als vogels en
kruipende dieren en zeedieren,
kan door het menselĳk geslacht
getemd worden en is al getemd.q

8 De tong echter kan geen mens
temmen. Ze is een weerspannig,
schadelĳk ding, vol dodelĳk gif.r

9 Met haar zegenen wĳ Jehovah,s

ja, [de] Vader,t en met haar ver-
vloekenu wĳ nochtans mensen
die „naar Gods gelĳkenis”v tot
bestaan zĳn gekomen. 10 Uit
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dezelfde mond komt zegen en
vloek voort.

Het is niet juist, mĳn broe-
ders, dat deze dingen zo blĳven
geschieden.a 11 Een bronb doet
toch niet uit dezelfde opening het
zoete en het bittere opborrelen?
12 Mĳn broeders, kan een vĳgen-
boom soms olĳven voortbrengen
of een wĳnstok vĳgen?c Evenmin
kan zout water zoet water voort-
brengen.

13 Wie is wĳs en verstandig on-
der U? Hĳ tone uit zĳn voortreffe-
lĳke gedrag zĳn werkend met een
zachtaardigheid die bĳ wĳsheid
behoort. 14 Maar indien GIJ bit-
tere jaloeziee en twistgierigheidf

in UW hart hebt, snoeftg en liegt
niet tegen dewaarheid.h 15 Dit
is niet de wĳsheid die van boven
neerdaalt,i maar ze is aards,j dier-
lĳk, demonisch.k 16 Want waar
jaloeziel en twistgierigheid zĳn,
daar is wanorde en allerlei ver-
achtelĳks.m

17 Maar de wĳsheidn van bo-
ven is allereerst zuiver,o vervol-
gens vredelievend,p redelĳk,q be-
reid tot gehoorzamen, vol van
barmhartigheid en goede vruch-
ten,r geen partĳdig onderscheid
makend,s niet huichelachtig.t

18 Bovendien wordt het zaad
van de vruchtu der rechtvaardig-
heidv gezaaid onder vredigew om-
standigheden voor hen die vrede
maken.x

4 Uit welke bron komen er oor-
logen en uit welke bron ko-

men er gevechten onderU? Komen
ze niet uit deze bron,y namelĳk uit
UW begeerten naar zingenot, die
strĳd voeren inUW leden?z 2 GIJ

begeert en toch hebt GIJ niet. GIJ

blĳft moordena en hebzucht koes-
teren,b en toch kunt GIJ niet ver-
krĳgen. GIJ blĳft strĳdenc en oor-
log voeren. GIJ hebt niet, omdat
GIJ niet vraagt. 3 GIJ vraagt
en toch ontvangt GIJ niet, om-
dat GIJ met een verkeerde bedoe-
ling vraagt,d om [het] te besteden
voor UW begeerten naar zinge-
not.e

4 Overspeelsters,a weet GIJ niet
dat de vriendschap met de we-
reld vĳandschap met God is?b Al
wie daarom een vriendc van de
wereld wil zĳn, maakt zich tot
eenvĳandvan God.d 5 Of meent
GIJ dat de schriftplaats voor niets
zegt: „Met een neiging tot afgunst
blĳft de geeste die zich in ons heeft
gevestigd, verlangen”? 6 De on-
verdiende goedheid die hĳ geeft,
is echter groter.f Daarom zegt
ze: „God weerstaat de hoogmoe-
digen,g maar hĳ geeft onverdien-
de goedheid aan de nederigen.”h

7 Onderwerpt Ui daarom aan
God; maar weerstaat de Duivelj

en hĳ zal van U wegvluchten.k

8 Nadert tot God en hĳ zal tot
U naderen.l Reinigt UW handen,
zondaars,m en zuivert UW hart,n

besluitelozen.o 9 Maakt plaats
voor ellende en treurt en weent.p

UW lachen ga over in treuren,
en [UW] vreugde in neerslachtig-
heid.q 10 Vernedert U in de ogen
van Jehovahr en hĳ zal U verho-
gen.s

11 Spreekt niet langer ten na-
dele van elkaar, broeders.t Wie ten
nadele van een broeder spreekt
of zĳn broeder oordeelt,u spreekt
ten nadele van de wet en oor-
deelt dewet. Nu dan, indien gĳ de
wet oordeelt, zĳt gĳ geen dader
van de wet, maar een rechter.v

12 E
´
en is wetgever en rechter,w

hĳ die kan redden en vernieti-
gen.x Maar gĳ, wie zĳt gĳ, dat gĳ
[uw] naaste oordeelt?y

13 Welaan nu, GIJ die zegt: „Van-
daag of morgen zullen wĳ naar
deze stad trekken en daar een
jaar doorbrengen, en wĳ zullen
zaken doen en winst maken”,z

14 terwĳl GIJ niet weet wat UW

leven morgen zal zĳn.a Want GIJ

zĳt een nevel, die voor een korte
tĳd verschĳnt en dan verdwĳnt.b

15 In plaats daarvan zoudt GIJ
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moeten zeggen: „Indien Jehovah
wil,a zullen wĳ leven en ook dit
of dat doen.”b 16 Maar nu gaat
GIJ prat op UW aanmatigend ge-
snoef.c Al zulk pochen is godde-
loos. 17 Indien iemand daarom
weet hoe hĳ het juiste moet doen
en het toch niet doet,d is het hem
tot zonde.e

5 Welaan nu, GIJ rĳken,f weent
en jammert om UW ellenden

die over U komen.g 2 UW rĳk-
dom is verrot en UW bovenklede-
ren zĳn door de mot aangetast.h

3 UW goud en zilver is wegge-
roest, en hun roest zal tot een ge-
tuigenis tegen U zĳn en UW vlees-
delen verteren. Iets wat gelĳk
is aan vuuri hebt GIJ in de laat-
ste dagenj opgestapeld.k 4 Ziet!
Het loon dat de werkers toekomt
die UW velden hebben geoogst
maar dat GIJ hebt ingehouden,l

blĳft het uitroepen,m en de hulp-
kretenn van de zĳde der oogsters
zĳn tot de oreno van Jehovah
der legerscharen doorgedrongen.
5 GIJ hebt in weelde geleefd op
de aarde en hebt U aan zinge-
not overgegeven.p GIJ hebt UW

hart vetgemest op de dag van
de slachting.q 6 GIJ hebt ver-
oordeeld, GIJ hebt de rechtvaar-
dige vermoord. Weerstaat hĳ U

niet?r

7 Oefent daarom geduld, broe-
ders, tot de tegenwoordigheids

van de Heer. Ziet! De boer wacht
de kostbare vrucht van de aar-
de af en oefent ten aanzien er-
van geduld totdat hĳ de vroe-
ge regen en de late regen krĳgt.t

8 Oefent ook GIJ geduld;u maakt
UW hart standvastig, want de te-
genwoordigheid van de Heer is
nabĳ gekomen.v

9 Slaakt geen zuchten tegen
elkaar, broeders, opdat GIJ niet
wordt geoordeeld.w Ziet! De Rech-
ter staat voor de deur.x 10 Broe-
ders, neemt als een modely van
het lĳden van kwaadz en het oefe-
nen van gedulda de profeten,b die
in de naam van Jehovah hebben

gesproken.a 11 Ziet! Wĳ prĳzen
hen die hebben volhard, geluk-
kig.b GIJ hebt van de volharding
van Jobc gehoord en hebt gezien
hoe Jehovah het heeft laten af-
lopen,d dat Jehovah zeer teder in
genegenheid en barmhartig is.e

12 Bovenal echter, mĳn broe-
ders, houdt op met zweren, ja,
hetzĳ bĳ de hemel of bĳ de aar-
de of met enige andere eed.f Maar
laat UW Ja, Ja betekenen en UW

Neen, Neen, opdat GIJ niet onder
een oordeel valt.g

13 Lĳdt iemandonderU kwaad?
Laat hĳ blĳven bidden.h Is iemand
welgemoed? Laat hĳ psalmen zin-
gen.i 14 Is iemand onder U ziek?j

Laat hĳ de ouderemannenk van de
gemeente bĳ [zich] roepen, en la-
ten zĳ over hem bidden en [hem]
in de naam van Jehovah met oliel

inwrĳven. 15 En het gebed des
geloofs zal degene die zich niet
wel voelt beter maken,m en Jeho-
vah zal hem oprichten.n En als hĳ
zonden heeft begaan, zal het hem
vergeven worden.o

16 Belĳdtp elkaar daarom open-
lĳk UW zonden en bidt voor el-
kaar, opdat GIJ gezond gemaakt
moogt worden.q De smeking van
een rechtvaardige heeft, als ze in
werking is, veel kracht.r 17 El _ia
was een mens met dezelfde gevoe-
lens als wĳ,s en toch bad hĳ er in
gebed om dat het niet zou rege-
nen,t en drie jaar en zes maanden
lang regende het niet op het land.
18 En hĳ bad wederom, en de he-
mel gaf regen en het land bracht
zĳn vrucht voort.u

19 Mĳn broeders, indien iemand
onder U door misleiding van de
waarheid is afgebracht en een
ander doet hem terugkeren,v

20 weet dan dat hĳ die een zon-
daar van de dwalingw van zĳn
weg doet terugkeren, zĳn ziel
van de dood zal reddenx en een
menigte van zonden zal bedek-
ken.y
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1 P _etrus, een apostela van Je-
zus Christus, aan de tĳdelĳ-

ke inwonersb die verstrooid zĳnc

in P _ontus, Gal _ati
¨
e, Kappad _oci

¨
e,d

_Asia en Bith _yni
¨
e, aan hen die uit-

verkoren zĳne 2 overeenkomstig
de voorkennis van God, de Va-
der,f met heiliging door de geest,g

opdat zĳ gehoorzaam zĳn en met
het bloed van Jezus Christush be-
sprenkeldi worden:

Mogen onverdiende goedheid en
vrede ten aanzien van U vermeer-
derd worden.j

3 Gezegend zĳ de God en Va-
der van onze Heer Jezus Chris-
tus,k want overeenkomstig zĳn
grote barmhartigheid heeft hĳ
ons door middel van de opstan-
dingl van Jezus Christus uit de
doden een nieuwe geboortem ge-
geven tot een levende hoop,n

4 tot een onverderfelĳke en on-
besmette en onverwelkelĳke er-
fenis.o Ze is in de hemelen weg-
gelegd voor U,p 5 die door Gods
kracht door middel van geloofq

behoed wordt tot een reddingr

welke gereed ligt om in de laatste
tĳdsperiode geopenbaards te wor-
den.t 6 In dit feit verheugt GIJ U

zeer, alhoewel GIJ op het ogenblik
voor een korte tĳd, indien het zo
moet zĳn, door velerlei beproevin-
gen wordt bedroefd,u 7 opdat de
beproefde hoedanigheid van UW

geloofv — welke van veel grote-
re waarde is dan goud, dat ver-
gaat ook al wordt het door vuur
beproefdw — een reden tot lof
en heerlĳkheid en eer bevonden
moge worden bĳ de openbaringx

van Jezus Christus. 8 Ofschoon
GIJ hem nimmer hebt gezien, hebt
GIJ hem lief.y Ofschoon GIJ hem
op het ogenblik niet aanschouwt,
oefent GIJ toch geloof in hem en
verheugt GIJ U zeer met een on-
uitsprekelĳke en verheerlĳkte
vreugde, 9 daar GIJ het eind-
doel van UW geloof ontvangt, de
redding van UW ziel.z

10 Betreffende deze redding is
naarstig navraag gedaan en een
nauwkeurig onderzoeka ingesteld
door de profeten, die over de voor
U bedoelde onverdiende goedheid
hebben geprofeteerd.b 11 Zĳ
bleven onderzoeken op welk spe-
ciale tĳdperkc of wat voor een
[tĳdperk] de geestd in hen betref-
fende Christus doelde,e toen die
van tevoren getuigenis aflegde
van het voor Christus [bestem-
de] lĳdenf en van de heerlĳkhe-
deng die daarop zouden volgen.
12 Hun werd geopenbaard dat
zĳ niet zichzelf,h maar U dienden
met de dingen die U nu zĳn aan-
gekondigdi door bemiddeling van
hen die het goede nieuws aan U

hebben bekendgemaakt met hei-
lige geest,j die uit de hemel gezon-
den is. In diezelfde dingen zĳn en-
gelen begerig te turen.k

13 Versterkt daarom UW geest
tot activiteit,l houdt UW zinnen
volledig bĳ elkaar;m vestigt UW

hoop op de onverdiende goedheidn

die U ten deel zal vallen bĳ de
openbaringo van Jezus Christus.
14 Wordt als gehoorzame kinde-
ren niet langer gevormdp naar de
begeerten die GIJ vroeger in UW

onwetendheid hadt, 15 maar
wordt ook GIJ, in overeenstem-
ming met de Heilige die U geroe-
pen heeft, zelf heilig in [UW] ge-
hele gedrag,q 16 want er staat
geschreven: „GIJ moet heilig zĳn,
want ik ben heilig.”r

17 Indien GIJ voorts de Vader
aanroept, die onpartĳdigs oordeelt
naar een ieders werk, gedraagt U

dan met vreest gedurende de tĳd
van UW inwonende vreemdeling-
schap.u 18 Want GIJ weet dat GIJ

niet met vergankelĳke dingen,v

met zilver of goud, werdt bevrĳdw

van UW vruchteloze vorm van ge-
drag, die GIJ door overlevering
van UW voorvaders hebt ontvan-
gen. 19 Maar het was met kost-

u Heb 11:13; v Jes 52:3; w 1Kor 6:20.
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baar bloed,a gelĳk dat van een on-
besmet en onbevlekt lam,b ja, van
Christus.c 20 Zeker, hĳ was van
tevoren gekend, v

´
o

´
or de grondleg-

gingd der wereld, maar hĳ werd
op het einde der tĳden openbaar
gemaakt ter wille van U,e 21 die
door bemiddeling van hem gelovi-
gen in God zĳt,f die hem uit de do-
den heeft opgewektg en hem heer-
lĳkheid heeft gegeven,h zodat UW

geloof en hoop op God [gericht]
zouden zĳn.i

22 Nu GIJ UW ziel hebt gezui-
verdj door [UW] gehoorzaamheid
aan de waarheid, met ongehui-
chelde broederlĳke genegenheidk

als resultaat, moet GIJ elkaar in-
tens liefhebben vanuit het hart.l

23 Want GIJ hebt een nieuwe ge-
boortem gekregen, niet door ver-
gankelĳk,n maar door onverganke-
lĳko [wedervoortbrengend] zaad,p

door middel van het woordq van
[de] levende en blĳvender God.
24 Want „alle vlees is als gras,
en al zĳn heerlĳkheid is als een
bloesem van het gras;s het gras
verdort, en de bloem valt af,t

25 maar wat Jehovah zegt, blĳft
in eeuwigheid”.u Welnu, dit is het
„gezegde”,v dit wat U als goed
nieuws is bekendgemaakt.w

2 Doet bĳgevolg alle slechtheidx

en alle bedrog en huichela-
rĳ en [gevoelens van] afgunst
en alle soorten van achterklap
weg,y 2 [en] vormt als pasge-
boren baby’sz een verlangen naar
de onvervalste melka die tot het
woord behoort, opdat GIJdoormid-
del daarvan tot redding moogt
groeien,b 3 mits GIJ hebt ge-
smaakt dat de Heer goed is.c

4 Komend tot hem als tot een
levende steen,d door de men-
sene weliswaar verworpen,f maar
uitverkoren, kostbaar, bĳ God,g

5 wordt ook GIJZELF als levende
stenen opgebouwd tot een gees-
telĳk huish om een heilige pries-
terschap te vormen, ten einde
geestelĳke slachtoffers te bren-
gen,i aanvaardbaar voor God door
bemiddeling van Jezus Christus.j

6 Want in de Schrift is vervat:

„Ziet! Ik leg in S _ion een steen, uit-
verkoren, een fundament-hoek-
steen, kostbaar; en wie er geloof
in oefent, zal geenszins teleur-
gesteld worden.”a

7 Voor U is hĳ daarom kostbaar,
omdat GIJ gelovigen zĳt; maar
voor wie niet geloven, „is dezelf-
de steen die de bouwlieden ver-
worpen hebben,b [het] hoofd van
[de] hoek geworden”,c 8 en „een
steen der struikeling en een rots
des aanstoots”.d Dezen struike-
len omdat zĳ het woord ongehoor-
zaam zĳn. Daartoe waren zĳ ook
bestemd.e 9 Maar GIJ zĳt „een
uitverkoren geslacht, een konink-
lĳke priesterschap, een heilige na-
tie,f een volk tot een speciaal
bezit,g opdat GIJ alom de voortref-
felĳkheden zoudt bekendmaken”h

van degene die U uit de duisternis
heeft geroepen tot zĳn wonder-
baar licht.i 10 Want eens waart
GIJ geenvolk, maar nu zĳt GIJGods
volk;j GIJ waart degenen jegens
wie geen barmhartigheid was be-
toond, maar zĳt nu degenen je-
gens wie barmhartigheid is be-
toond.k

11 Geliefden, ik vermaan U als
vreemdelingen en tĳdelĳke inwo-
ners,l U te blĳven onthouden van
vleselĳke begeerten,m daar die het
juist zĳn die strĳd voeren tegen
de ziel.n 12 Bewaart een voor-
treffelĳk gedrag onder de nati

¨
en,o

opdat zĳ in datgene waarin zĳ
ten nadele van U spreken als over
boosdoeners, ten gevolge van UW

voortreffelĳke werken,p waarvan
zĳ ooggetuigen zĳn, God mogen
verheerlĳken op [zĳn] inspectie-
dag.q

13 Onderwerptr U ter wille van
de Heer aan iedere menselĳke
schepping:s hetzĳ aan een ko-
ning,t als degene die superieur is,
14 of aan stadhouders, als de-
genen die door hem gezonden
zĳn om boosdoeners straf toe te
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dienen maar hen die het goede
doen te loven.a 15 Want dit is de
wil van God, dat GIJ door het goe-
de te doen de onwetende praat
van de onredelĳke mensen doet
verstommen.b 16 Weest als vrĳe
mensen,c en gebruikt tochUW vrĳ-
heid niet als een dekmantel voor
slechtheid,d maar als slaven van
God.e 17 Eert alle soorten van
[mensen],f hebt liefde voor de ge-
hele gemeenschap van broeders,g

vreest God,h eert de koning.i

18 Huisknechten moeten met
alle [verschuldigde] vreesj aan
[hun] eigenaars onderworpen
zĳn,k niet alleen aan de goede
en redelĳke, maar ook aan hen
die moeilĳk te behagen zĳn.
19 Want indien iemand het, om
het geweten tegenover God, uit-
houdt onder bedroevende din-
gen en onrechtvaardig lĳdt, is dit
iets wat aangenaam is.l 20 Want
welke verdienste steekt erin in-
dien GIJ wanneer GIJ zondigt en
wordt geslagen, het verduurt?m

Indien GIJ echter wanneer GIJ het
goede doet en lĳdt,n het verduurt,
is dat iets wat aangenaam is bĳ
God.o

21 GIJ werdt trouwens tot deze
[loopbaan] geroepen, want ook
Christus heeft voor U geleden,p

U een model nalatend opdat GIJ

nauwkeurig in zĳn voetstap-
pen zoudt treden.q 22 Hĳ heeft
geen zonde begaan,r noch werd
er bedrog in zĳn mond gevon-
den.s 23 Wanneer hĳ werd be-
schimpt,t ging hĳ niet terugschim-
pen.u Wanneer hĳ leed,v ging hĳ
niet dreigen, maar hĳ bleef zich
toevertrouwen aan degenew die
rechtvaardig oordeelt. 24 Hĳ-
zelf heeft in zĳn eigen lichaam
onze zonden gedragenx aan de
paal,y opdat het voor ons met de
zonden afgedaan zou zĳnz en wĳ
voor rechtvaardigheid zouden le-
ven. En „door zĳn striemen zĳt
GIJ gezond gemaakt”.a 25 Want
GIJ waart verdwaaldals schapen,b

maar nu zĳt GIJ tot de herderc

en opziener van UW zielen terug-
gekeerd.

3 Evenzoa GIJ vrouwen, weest
aan UW eigen man onderwor-

pen,b opdat, indien sommigen niet
gehoorzaamc zĳn aan het woord,
zĳ zonder woord gewonnend mo-
gen worden door het gedrag van
[hun] vrouw,e 2 omdat zĳ oog-
getuigen zĳn geweest van UW eer-
bare gedragf te zamen met die-
pe achting. 3 En UW versiering
besta niet in het uiterlĳke vlech-
ten van het haarg en het om-
hangen van gouden sieradenh of
het dragen van bovenklederen,
4 maar het zĳ de verborgen per-
sooni van het hart in de onver-
derfelĳke [tooi]j van de stille en
zachtaardige geest,k die van gro-
te waarde is in de ogen van God.
5 Want zo plachten zich vroe-
ger ook de heilige vrouwen die
op God hoopten te sieren, terwĳl
zĳ zich aan hun eigen man on-
derwierpen, 6 zoals S _ara _Abra-
ham placht te gehoorzamen en
hem „heer” noemde.l En GIJ zĳt
haar kinderen geworden, mits
GIJ het goede blĳft doen en geen
enkele oorzaak van verschrikking
vreest.m

7 GIJ mannen, blĳft insgelĳksn

bĳ haar wonen overeenkomstig
kennis,o door haar eer toe te ken-
nenp als aan een zwakker vat, het
vrouwelĳke, daar ook GIJ met hen
erfgenamen zĳtq van de onver-
diende gunst des levens, opdat UW

gebeden niet worden verhinderd.r

8 Ten slotte, weest allen gelĳk-
gezind,s betoont medegevoel, hebt
broederlĳke genegenheid, teder
mededogen,t [zĳt] nederig van
geest,u 9 vergeldt geen kwaad
met kwaadv noch beschimping
met beschimping,w maar, integen-
deel, schenkt een zegen,x want tot
deze [loopbaan] werdt GIJ geroe-
pen, opdat GIJ een zegen zoudt
be

¨
erven.

10 Want „wie het levenwil lief-
hebben en goede dagen wil zien,y

weerhoude zĳn tongz van wat
slecht is en [zĳn] lippen van het
spreken van bedrog,a 11 maar
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laat hĳ zich afkeren van wat
slecht isa en doen wat goed is;
laat hĳ vrede zoeken en die na-
streven.b 12 Want [de] ogenc

van Jehovah zĳn op de rechtvaar-
digen en zĳn oren tot hun sme-
king;d maar [het] aangezicht van
Jehovah is tegen hen die slechte
dingen doen”.e

13 Ja, wie is de mens die U scha-
de zal berokkenen indien GIJ U

gaat beĳveren voor het goede?f

14 Maar ook al zoudt GIJ lĳden
ter wille van rechtvaardigheid,
GIJ zĳt gelukkig.g Vreest echter
niet het voorwerp van hun vreesh

en raakt ook niet in beroering.i

15 Maar heiligt de Christus als
Heer in UW hart,j altĳd gereed U

te verdedigenk voor een ieder die
van U een reden verlangt voor
de hoop die in U is, maar doet
dit met zachtaardigheidl en diepe
achting.

16 Behoudt een goed geweten,m

zodat zĳ die geringschattend over
UW goede gedrag in verband met
Christus spreken, juist in datge-
ne waarin zĳ ten nadele van U

spreken, beschaamdn mogenwor-
den.o 17 Want het is beter te lĳ-
den omdat GIJ goeddoet,p indien
de wil van God het wenst, dan
omdat GIJ kwaad doet.q 18 Im-
mers, ook Christus is eens voor
altĳd gestorven betreffende zon-
den,r een rechtvaardige voor on-
rechtvaardigen,s om U tot God te
leiden,t [hĳ,] die ter dood gebracht
werd in het vlees,u maar levend
gemaakt in de geest.v 19 In deze
[staat] is hĳ ook heengegaan en
heeft hĳ gepredikt tot de geesten
in de gevangenis,w 20 die eens
ongehoorzaam waren geweest,x

toen het geduld van Gody wacht-
te in de dagen van N _oach, terwĳl
de arkwerd gebouwd,z waarinwei-
nigen, namelĳk acht zielen, veilig
door het water heen werden ge-
voerd.a

21 Ooknuwordt GIJgered door
dat wat hiermee overeenkomt,b

namelĳk de doop (niet het weg-
doen van de vuiligheid van het
vlees, maar het verzoek aan God

om een goed geweten),a krachtens
de opstanding van Jezus Chris-
tus.b 22 Hĳ is aan Gods rech-
terhand,c want hĳ is heengegaan
naar de hemel, en engelend en
autoriteiten en krachten werden
aan hem onderworpen.e

4 Daar Christus dan in het vlees
heeft geleden,f zo wapent ook

GIJ U met dezelfde gezindheid;g

want de persoon die in het vlees
heeft geleden, heeft opgehouden
te zondigen,h 2 om de rest van
[zĳn] tĳd in het vlees niet meer
voor de begeerten van mensen
te leven,i maar voor Gods wil.j

3 Want het is voldoende dat GIJ

in de voorbĳgegane tĳdk de wil
van de nati

¨
en hebt volbrachtl

door U over te geven aan daden
van losbandig gedrag,m wellus-
ten, overdaad van wĳn,n brasse-
rĳen, drinkpartĳen en onwettige
afgoderĳen.o 4 Omdat GIJ niet
langer met hen deze weg bewan-
delt naar dezelfde lage poel van
liederlĳkheid,p staan zĳ vreemd
te kĳken en gaan zĳ voort schim-
pend over U te spreken.q 5 Maar
deze mensen zullen rekenschap
geven aan degener die gereed-
staat om de levenden en de do-
den te oordelen.s 6 Trouwens,
met dit doel werd ook aan de do-
dent het goede nieuws bekend-
gemaakt, opdat zĳ van menselĳk
standpuntu uit bezien naar het
vlees geoordeeld zouden worden,
maar van Gods standpunt uit be-
zien naar de geest zouden leven.v

7 Doch het einde van alle din-
gen is nabĳ gekomen.w Weest
daarom gezond van verstandx en
weest waakzaam met het oog op
gebeden.y 8 Hebt bovenal inten-
se liefde voor elkaar,z want liefde
bedekt een menigte van zonden.a

9 Weest gastvrĳ jegens elkaar
zonder morren.b 10 Gebruikt de
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gave, naarmate een ieder die heeft
ontvangen, om elkaar ermee te
dienen als voortreffelĳke beheer-
ders van Gods onverdiende goed-
heid, die op velerlei wĳzen tot
uitdrukking wordt gebracht.a

11 Indien iemand spreekt, [hĳ
spreke] als het ware [de] heilige
uitsprakenb Gods; indien iemand
dient,c [hĳ diene] als afhankelĳk
van de door God verschafte sterk-
te;d opdat in alle dingen God ver-
heerlĳkt wordte door bemiddeling
van Jezus Christus. Hem zĳ de
heerlĳkheidf en de macht tot in
alle eeuwigheid. Amen.

12 Geliefden, staat niet vreemd
te kĳken over de brand onder U,
die over U komt als een beproe-
ving,g alsof U iets vreemds over-
kwam. 13 Integendeel, blĳft U

verheugen,h aangezien GIJ deel
hebt aan het lĳden van de Chris-
tus,i opdat GIJ U ook gedurende
de openbaringj van zĳn heerlĳk-
heid moogt verheugen en ver-
rukt moogt zĳn. 14 Indien GIJ

om de naam van Christus wordt
gesmaad,k zĳt GIJ gelukkig,l want
de geest der heerlĳkheid, ja, de
geest van God, rust op U.m

15 Laat niemand van U ech-
ter lĳdenn als een moordenaar of
een dief of een boosdoener of als
iemand die zich met andermans
zaken bemoeit.o 16 [Lĳdtp hĳ]
echter als een christen, laat hĳ
zich dan niet schamen,q maar
God blĳven verheerlĳken in deze
naam. 17 Want het is de bestem-
de tĳd dat het oordeel begint bĳ
het huis vanGod.r Als het nu eerst
bĳ ons begint,s wat zal dan het
einde zĳn van hen die het goe-
de nieuws van God niet gehoor-
zaam zĳn?t 18 „En indien de
rechtvaardige met moeite wordt
gered,u waar zal dan de goddelo-
ze en de zondaar verschĳnen?”v

19 Laten daarom dan ook zĳ die
lĳden in overeenstemming met
de wil van God, hun ziel blĳven
toevertrouwen aan een getrouwe
Schepper, terwĳl zĳ voortgaan
het goede te doen.w

5 Daaromgeef ik aan de oudere
mannen onder U deze verma-

ning, want ook ik ben een oude-
re mana evenals [zĳ] en een getui-
geb van het lĳden van de Christus,
ja, een deelhebber aan de heerlĳk-
heid die geopenbaard zal worden:c

2 Weidtd de kudde Godse die aan
UW zorg is toevertrouwd, niet on-
der dwang, maar gewillig;f noch
uit liefde voor oneerlĳke winst,g

maar bereidwillig; 3 noch als
[personen] die heersenh over hen
die Gods erfdeeli zĳn, maar door U

voorbeelden voor de kudde te be-
tonen.j 4 En wanneer de opper-
herderk openbaar gemaakt is, zult
GIJ de onverwelkelĳkel kroon der
heerlĳkheid ontvangen.m

5 Evenzo GIJ jongere mannen,
weest onderworpenn aan de oude-
re mannen. Omgordt U allen ech-
termet ootmoedigheid des geestes
jegens elkaar,o want God weer-
staat de hoogmoedigen, maar hĳ
geeft onverdiende goedheid aan
de nederigen.p

6 Vernedert U daarom onder de
machtige hand van God, opdat hĳ
U te zĳner tĳd moge verhogen,q

7 terwĳl GIJ al UW bezorgdheidr op
hem werpt, want hĳ zorgt voor
U.s 8 Houdt UW zinnen bĳ el-
kaar,weestwaakzaam.t UW tegen-
stander, de Duivel, gaat rond als
een brullende leeuw, op zoek om
[iemand] te verslinden.u 9 Maar
neemt UW standpunt tegen hem
in,v vast in het geloof, wetend dat
dezelfde dingen in de vorm van lĳ-
den zich aan de gehele gemeen-
schap van UW broeders in de we-
reldvoltrekken.w 10 Maar nadat
GIJ een korte tĳd hebt geleden,x

zal de God van alle onverdien-
de goedheid, dieUgeroepen heeft
tot zĳn eeuwige heerlĳkheidy in
eendrachtz met Christus, zelf UW

opleiding voleindigen, hĳ zal U

standvastig maken,a hĳ zal Usterk
maken.b 11 Hem zĳ de machtc in
eeuwigheid. Amen.

12 Door bemiddeling van Silv _a-
nus,d die ik als een getrouwe broe-

b Ef 6:10; c Ju 25; d Han 15:27.
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der beschouw, heb ik U in weinig
[woorden] geschreven,a ter aan-
moediging en om een ernstig ge-
tuigenis te geven dat dit de ware
onverdiende goedheid van God is;
staat daarin standvastig.b 13 Zĳ
die in B _abylonc is, een uitverkore-

ne zoals [GIJ], zendt U haar groe-
ten, evenals M _arkus,a mĳn zoon.
14 Groet elkaar met een liefde-
kus.b

Moge U allen die in eendracht
met Christus zĳt, vrede ten deel
vallen.c

HFDST. 5

a Heb 13:22
b Ro 5:2
c Han 7:43
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a Han 12:12
b Ro 16:16
c Ef 6:23

1 S _imon P _etrus, een slaafa en
apostelb van Jezus Christus,

aan hen die een geloof hebben
verkregen dat als een even groot
voorrecht wordt beschouwd als
het onze,c door de rechtvaardig-
heidd van onze God en [de] Red-
der Jezus Christus:e

2 Mogen onverdiende goedheid
en vrede ten aanzien van U ver-
meerderd wordenf door een nauw-
keurige kennisg van God en van
Jezus, onze Heer, 3 aangezien
zĳn goddelĳke kracht ons alle
dingen die van belang zĳn voor
levenh en godvruchtige toewĳ-
ding,i vrĳelĳk heeft gegeven door
middel van de nauwkeurige ken-
nis van degene die ons geroepenj

heeft door heerlĳkheidk en deugd.
4 Door middel van deze dingen
heeft hĳ ons vrĳelĳk de kostbare
en zeer grootse beloftenl gegeven,
opdat GIJ daardoor deelhebbers
aan de goddelĳkem natuur moogt
worden,n na het verderf dat door
de wellust in de wereld is, te zĳn
ontvlucht.o

5 Ja, juist om deze reden moet
GIJ, doordat GIJalsweerklank van
UW zĳde ernstig elke krachtsin-
spanning bĳdraagt,p bĳ UWgeloof
deugdq voegen, bĳ [UW] deugd
kennis,r 6 bĳ [UW] kennis zelf-
beheersing, bĳ [UW] zelfbeheer-
sings volharding, bĳ [UW] volhar-
ding godvruchtige toewĳding,t

7 bĳ [UW] godvruchtige toewĳ-
ding broederlĳke genegenheid,
bĳ [UW] broederlĳke genegenheid

liefde.a 8 Want indien deze din-
gen bĳ U bestaan en overvloedig
zĳn, zullen ze U beletten hetzĳ
inactief of onvruchtbaar te zĳnb

met betrekking tot de nauwkeu-
rige kennis van onze Heer Jezus
Christus.

9 Want bĳ wie deze dingen niet
aanwezig zĳn, die is blind, sluit
zĳn ogen [voor het licht]c en is ver-
getend dat hĳ van zĳn lang gele-
den begane zonden gereinigde is.
10 Daarom broeders, doet des te
meer UW uiterste best om UW roe-
pingf en verkiezingg voor UZELF

vast te maken; want indien GIJ

deze dingen blĳft doen, zult GIJ

beslist nooit falen.h 11 In fei-
te zal U aldus rĳkelĳk de ingang
worden verschafti in het eeuwi-
gej koninkrĳk van onze Heer en
Redder Jezus Christus.k

12 Om die reden zal ik van zins
zĳn U altĳd aan deze dingen te
herinneren,l ofschoon GIJ [ze] weet
en vaststaat in de waarheid,m die
[in U] aanwezig is.n 13 Maar ik
acht het juist, zolang ik in deze
tent ben,o U door herinnering er-
toe op te wekken,p 14 daar ik
weet dat het afleggen van mĳn
tent spoedig staat te geschieden,q

zoals ook onze Heer Jezus Chris-
tus mĳ te kennen heeft gegeven.r

15 Daaromzal ikook te allen tĳde
mĳn uiterste best doen opdat GIJ

na mĳn heengaans zelf van deze
dingen kunt gewagen.

p 2Pe 3:1; q 2Ti 4:6; r Jo 21:18; s Lu 9:31.
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16 Neen, niet door kunstig
verzonnen onware verhalen te
volgen,a hebben wĳ U bekend ge-
maakt met de kracht en tegen-
woordigheid van onze Heer Jezus
Christus,b maar doordat wĳ oog-
getuigen van zĳn luister waren
geworden.c 17 Want hĳ ontving
van God, de Vader, eer en heer-
lĳkheid,d toen er woorden zoals
deze door de luisterrĳke heerlĳk-
heid tot hem werden gericht: „Dit
is mĳn zoon, mĳn geliefde, die

´
ık

heb goedgekeurd.”e 18 Ja, deze
woorden hebben wĳ uit de hemel
horenf komen toenwĳ met hemop
de heilige berg waren.g

19 Dientengevolge is het profe-
tischewoordh voor ons des te vas-
ter [gemaakt],i en GIJdoet goeder
acht op te geven als op een lampj

die schĳnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en er
een dagsterk opgaat, in UW hart.
20 Want dit weet GIJ in de eer-
ste plaats, dat geen profetie der
Schrift door enige eigen uitleg-
ging ontstaat.l 21 Want nooit
werd profetie door de wil van een
mens voortgebracht,m maar men-
sen hebben van Godswege gespro-
kenn zoals zĳ door heilige geest
werden meegevoerd.o

2 Er stonden echter ook valse
profeten onder het volk op,

zoals er ook onderU valse leraren
zullen zĳn.p Dezen zullen heime-
lĳk verderfelĳke sekten invoeren
en zullen zelfs de eigenaar, die
hen heeft gekocht,q verlooche-
nen, waardoor zĳ een spoedige
vernietiging over zichzelf bren-
gen. 2 Bovendien zullen velen
hun daden van losbandig gedragr

navolgen,s en door hun toedoen
zal er schimpend over de weg
der waarheid worden gesproken.t

3 En uit hebzucht zullen zĳ U

met vervalste woorden uitbuiten.u

Maar wat hen betreft, het oordeel
van oudsherv beweegt zich niet
traag en hun vernietiging slui-
mert niet.w

4 Stellig, indienGod zich er niet
van heeft weerhouden de enge-
lenx die zondigden te straffen,

maar hen, door hen in T _artarusa

te werpen, aan afgronden van dik-
ke duisternis heeft overgeleverd
om voor het oordeel bewaard te
worden;b 5 en hĳ zich er niet
van heeft weerhouden een we-
reld uit de oudheid te straffen,c

maar N _oach, een prediker van
rechtvaardigheid,d met zeven an-
deren veilig heeft bewaarde toen
hĳ een geweldige vloedf over een
wereld van goddeloze mensen
bracht; 6 en hĳ de steden S _o-
dom en Gom _orra, door ze in de
as te leggen, heeft veroordeeld,g

waardoor hĳ ze voor goddelozen
tot een voorbeeld gesteld heeft
van komende dingen;h 7 en hĳ
de rechtvaardige Lot heeft be-
vrĳd,i die zwaar gekweld werd
door het losbandig gedrag van
de mensen die de wet trotseer-
denj — 8 want die rechtvaardi-
ge man heeft door wat hĳ zag en
hoorde toen hĳ onder hen woon-
de, dag aan dag zĳn rechtvaar-
dige ziel gefolterd wegens hun
wetteloze daden — 9 dan weet
Jehovah mensen van godvruchti-
ge toewĳding uit beproeving te
bevrĳden,k maar onrechtvaardi-
gen te bewaren voor de dag van
het oordeel om afgesneden te wor-
den,l 10 vooral echter hen die
het vlees achternagaan met de be-
geerte [het] te verontreinigenm en
die op heerschappĳ neerzien.n

Vermetel, eigenzinnig, beven zĳ
niet voor heerlĳken, maar spre-
ken schimpend,o 11 terwĳl en-
gelen, alhoewel zĳ in sterkte en
kracht zoveel groter zĳn, geen be-
schuldiging in beschimpende be-
woordingen tegen hen inbrengen,p

[hetgeen zĳ niet doen] uit achting
voor Jehovah.q 12 Maar deze
[mensen] zullen, net als redelo-
ze dieren, die van nature geboren
zĳn om gevangen en vernietigd te
worden, in de dingen waarvan zĳ
onwetend zĳn en schimpend spre-
ken,r in hun eigen [loopbaan van]
vernietiging ook de vernietiging
ondergaan, 13 doordat zĳ zich
als loon voor onrechts zelf onrecht
aandoen.t
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Zĳ beschouwen een weelderig
leven overdag als een lust.a Vlek-
ken en smetten zĳn zĳ, die zich
met onbeperkt genot aan hun be-
drieglĳke leringen overgeven, ter-
wĳl zĳ te zamen met U feestmaal
houden.b 14 Zĳ hebben ogen die
vol overspelc zĳn en die niet kun-
nen ophouden te zondigen,d en zĳ
verlokken onstandvastige zielen.
Zĳ hebben een hart dat geoefend
is in hebzucht.e Zĳ zĳn vervloek-
te kinderen.f 15 Doordat zĳ het
rechte pad hebben verlaten, zĳn
zĳ misleid. Zĳ hebben het pad ge-
volgd van B _ileam,g [de zoon] van
B _eor, die het loon van onrecht
liefhad,h 16 maar een terecht-
wĳzing ontving voor zĳn eigen
schending van wat juist was.i Een
stom lastdier, dat zich uitte met
de stem van een mens,j verhin-
derde de profeet zĳn waanzinnige
weg te vervolgen.k

17 Dezen zĳn bronnen zonder
water,l en nevels door een hevi-
ge storm voortgejaagd, en voor
hen is de donkerheid van de duis-
ternis weggelegd.m 18 Want zĳ
uiten opgeblazen woorden die
geen nut afwerpen, en door de be-
geerten van het vleesn en door
losbandige gewoonten verlokkeno

zĳ hen die nog maar net ont-
vlucht zĳn aan degenen die in
dwaling wandelen.p 19 Terwĳl
zĳ hun vrĳheid beloven,q zĳn zĳ
zelf slaven van het verderf.r Want
al wie door een ander wordt over-
wonnen, wordt door hem tot slaaf
gemaakt.s 20 Indien zĳ, na door
een nauwkeurige kennis van de
Heer en Redder Jezus Christus
de verontreinigingen van de we-
reld te zĳn ontvlucht,t wederom
in deze zelfde dingen verwikkeld
raken en [erdoor] overwonnen
worden,u zĳn de laatste toestan-
den stellig erger voor hen gewor-
den dan de eerste.v 21 Want het
zou beter voor hen zĳn geweest
het pad der rechtvaardigheid niet
nauwkeurig gekend te hebben,w

dan na het nauwkeurig gekend
te hebben zich van het heilige,
aan hen overgeleverde gebod af

te wenden.a 22 Hun is overko-
men wat het ware spreekwoord
zegt: „De hondb is tot zĳn eigen
uitbraaksel teruggekeerd, en de
gebade zeug tot het rollen in de
modder.”c

3 Geliefden, dit is nu de tweede
brief die ik U schrĳf, waarin ik,

evenals in mĳn eerste,d door her-
innering UW vermogen om helder
te denken opwek,e 2 opdat GIJ

zoudt terugdenken aan de woor-
den die vroeger door de heilige
profeten gesproken zĳnf en aan
het door bemiddeling vanUWapos-
telen [meegedeelde] gebod van
de Heer en Redder.g 3 Want dit
weet GIJ in de eerste plaats, dat er
in de laatste dagenh spottersi zul-
len komen met hun spotternĳ, die
overeenkomstig hun eigen begeer-
ten te werk gaanj 4 en zeggen:k

„Waar is nu de beloofde tegen-
woordigheid van hem?l Ach wat,
van de dag af dat onze voorvaders
zĳn ontslapen, blĳven alle dingen
precies zo als sedert het begin der
schepping.”m

5 Want overeenkomstig hun
wens ontgaat dit feit hun aan-
dacht, dat er door het woord van
God van oudsher hemelenn wa-
ren en een aarde, compact staan-
de uit het watero en te midden
van water;p 6 en door die [mid-
delen] werd de toenmalige we-
reld vernietigd toen ze door wa-
ter werd overstroomd.q 7 Maar
door hetzelfde woord zĳn de he-
melenr en de aardes van nu voor
het vuurt opgespaard en ze wor-
den bewaard voor de dag van het
oordeelu en van de vernietiging
der goddeloze mensen.v

8 Laat dit ene feit echter niet
aan UW aandacht ontgaan, gelief-
den, dat bĳ Jehovah

´
e

´
en dag als

duizend jaar is en duizend jaar
als

´
e

´
en dag.w 9 Jehovah is niet

traag ten aanzien van zĳn be-
lofte,x zoals sommigen traagheid
beschouwen, maar hĳ is gedul-
dig met U, omdat hĳ niet wenst
dat er iemand vernietigd wordt,
maar wenst dat allen tot berouw
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geraken.a 10 Toch zal Jehovah’s
dagb komen als een dief,c waar-
op de hemelen met een sissend ge-
druis zullen voorbĳgaan,d maar de
elementen, intens heet, zullen ont-
bonden worden,e en de aardef en
de werken daarop zullen ontdekt
worden.g

11 Aangezien al deze dingen
aldus ontbonden zullen worden,
wat voor mensen behoort GIJ dan
wel te zĳn in heilige gedragingen
en dadenvan godvruchtige toewĳ-
ding, 12 verwachtendh en goed
in gedachte houdend de tegen-
woordigheid van de dag van Jeho-
vah,i waardoor [de] hemelen bran-
dend ontbonden zullen wordenj en
[de] elementen, intens heet, zullen
smelten! 13 Maar er zĳn nieu-
we hemelenk en een nieuwe aar-
de,l die wĳ overeenkomstig zĳn
belofte verwachten, en daarin zal
rechtvaardigheid wonen.m

14 Daarom, geliefden, aange-
zien GIJ deze dingen verwacht,
doet UW uiterste best omten slot-
te door hem onbevlektn en on-

besmet en in vrede bevonden te
worden.a 15 Beschouwt boven-
dien het geduld van onze Heer
als redding, zoals ook onze gelief-
de broeder P _a _ulus U overeenkom-
stig de hem gegeven wĳsheidb

heeft geschreven,c 16 doordat
hĳ over deze dingen spreekt, zoals
hĳ dat ook in al [zĳn] brieven
doet. Daarin zĳn echter sommige
dingen moeilĳk te begrĳpen, die
de niet-onderwezenen en onstand-
vastigen verdraaien, zoals [zĳ dat]
ook met de overige Schriftend

[doen], tot hun eigen vernietiging.

17 GIJ daarom, geliefden, weest,
nu GIJ dit vooruit weet,e op UW

hoede dat GIJ U niet met hen laat
meeslepen door de dwaling van
personen die de wet trotseren
en UWeigen standvastigheid ver-
liest.f 18 Neen, maar gaat voort
te groeien in de onverdiende goed-
heid en kennis van onze Heer en
Redder Jezus Christus.g Hem [zĳ]
de heerlĳkheid, zowel nu als tot de
dag der eeuwigheid.h

g Ef 4:15; Fil 3:8; h 2Ti 4:18.
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1 Dat wat van [het] begin af
was,a wat wĳ hebben gehoord,b

wat wĳ met onze ogen hebben ge-
zien,c wat wĳ aandachtig hebben
aanschouwdd en onze handen heb-
ben betaste met betrekking tot
het woord des levens,f 2 (ja, het
levenwerd openbaar gemaakt,g en
wĳ hebben gezien en leggen getui-
genis afh en berichten U over het
eeuwige leven,i dat bĳ de Vader
was en aan ons openbaar gemaakt
werd,) 3 dat wat wĳ gezien en
gehoord hebben, berichtenwĳ ook
U,j opdat ook GIJ met ons [daar-
aan] deel moogt hebben.k Boven-
dien is dit deelhebbenl van ons
met de Vader en met zĳn Zoon
Jezus Christus.m 4 En daarom

schrĳven wĳ deze dingen opdat
wĳ involledigemate vreugdemo-
gen hebben.a

5 En dit is de boodschap die
wĳ van hem hebben gehoord en
Uaankondigen:b dat God licht is,c

en in eendracht met hem is er
in het geheel geen duisternis.d

6 Indien wĳ de bewering uiten:
„Wĳ hebben deel met hem” en
toch voortgaan in de duisternis te
wandelen,e liegen wĳ en beoefe-
nen wĳ de waarheid niet.f 7 In-
dien wĳ echter in het licht wan-
delen zoals hĳ zelf in het licht is,g

dan hebben wĳ deel met elkaar,h

d Ef 5:8; e 2Kor 6:14; f Tit 1:16; 1Jo 2:4; g Jo 1:9;

h 2Kor 8:4.
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en het bloeda van Jezus, zĳn Zoon,
reinigtb ons van alle zonde.c

8 Indienwĳ de bewering uiten:
„Wĳ hebben geen zonde”,d mislei-
den wĳ onszelf,e en de waarheid
is niet in ons. 9 Indien wĳ onze
zonden belĳden,f dan is hĳ ge-
trouw en rechtvaardig, zodat hĳ
ons onze zonden vergeeft en ons
van alle onrechtvaardigheid rei-
nigt.g 10 Indien wĳ de bewe-
ring uiten: „Wĳ hebben niet ge-
zondigd”, maken wĳ hem tot een
leugenaar, en zĳnwoord is niet in
ons.h

2 Mĳn kindertjes, ik schrĳf U

deze dingen opdat GIJ geen
zonde begaat.i Mocht iemand niet-
temin een zonde begaan, dan heb-
ben wĳ een helperj bĳ de Vader,
Jezus Christus, een rechtvaardi-
ge.k 2 En hĳ is een zoenofferl

voor onze zonden,m echter niet al-
leen voor de onze,n maar ook voor
die van de gehele wereld.o 3 En
hierdoor weten wĳ dat wĳ hem
hebben leren kennen, namelĳk in-
dien wĳ zĳn geboden blĳven on-
derhouden.p 4 Wie zegt: „Ik heb
hem leren kennen”q en toch zĳn
geboden niet onderhoudt,r is een
leugenaar, en de waarheid is niet
in hem.s 5 Maar wie zĳn woord
onderhoudt,t in hem is waarlĳk de
liefde Gods tot volmaaktheid ge-
bracht.u Hierdoor weten wĳ dat
wĳ in eendracht met hem zĳn.v

6 Wie zegt in eendracht met hem
te blĳven,w is verplicht ook zelf z

´
o

te blĳven wandelen als hĳ gewan-
deld heeft.x

7 Geliefden, ik schrĳf U geen
nieuw gebod, maar een oud ge-
bod,y dat GIJ van [het] begin af
hebt gehad.z Dit oude gebod is
het woord dat GIJ hebt gehoord.
8 Wederom schrĳf ik U een nieuw
gebod, iets wat in zĳn geval en in
het UWE waar is, want de duister-
nisa gaat voorbĳ en het ware lichtb

schĳnt reeds.

9 Wie zegt dat hĳ in het licht is
en toch zĳn broeder haat,c is tot
nu toe in de duisternis.d 10 Wie
zĳn broeder liefheeft, blĳft in
het licht,e en er is in zĳn geval

geen aanleiding tot struikelen.a

11 Maar wie zĳn broeder haat, is
in de duisternis en wandelt in de
duisternis,b en hĳ weet niet waar-
heen hĳ gaat,c want de duisternis
heeft zĳn ogen verblind.

12 Ik schrĳf U, kindertjes, om-
dat UW zonden U ter wille van
zĳn naam zĳn vergeven.d 13 Ik
schrĳf U, vaders, omdat GIJ hem
hebt leren kennen die van [het]
begin af is.e Ik schrĳf U, jonge
mannen,f omdat GIJ de goddelo-
ze hebt overwonnen.g Ik schrĳf U,
jonge kinderen,h omdat GIJ deVa-
der hebt leren kennen.i 14 Ik
schrĳf U, vaders,j omdat GIJ hem
hebt leren kennen die van [het]
begin af is.k Ik schrĳf U, jonge
mannen, omdat GIJ sterkl zĳt en
het woord van God in U blĳftm en
GIJ de goddeloze hebt overwon-
nen.n

15 Hebt de wereld niet lief noch
de dingen in de wereld.o Indien
iemand de wereld liefheeft, is de
liefde van de Vader niet in hem;p

16 want alles wat in de wereld
isq — de begeerte van het vleesr

en de begeerte der ogens en het
opzichtige geuren met de mid-
delen voor levensonderhoud die
men heeftt — spruit niet voort
uit de Vader, maar uit de we-
reld.u 17 De wereld gaat boven-
dien voorbĳ en ook haar begeer-
te,v maar wie de wilw van God
doet, blĳft in eeuwigheid.x

18 Jonge kinderen, het is het
laatste uur,y en zoals GIJ gehoord
hebt dat [de] antichrist komt,z zo
zĳn er ook nu vele antichristen
opgestaan;a uit welk feit wĳ te
weten komen dat het laatste uur
is aangebroken. 19 Zĳ zĳn van
ons uitgegaan, maar zĳ waren
niet van ons slag;b want indien
zĳ van ons slag waren geweest,
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zouden zĳ bĳ ons zĳn gebleven.a

Doch [zĳ zĳn weggegaan] opdat
duidelĳk aan het licht zou treden
dat niet allen van ons slag zĳn.b

20 En GIJ hebt een zalving van
de heilige;c GIJ allen hebt kennis.d

21 Ik schrĳf U niet omdat GIJ de
waarheid niet kent,e maar omdat
GIJ haar kent,f en omdat er geen
leugen uit de waarheid voort-
spruit.g

22 Wie anders is de leugenaar
dan degene die loochent dat Je-
zus de Christus is?h Dit is de an-
tichrist,i degene die de Vader en
de Zoon loochent.j 23 Een ieder
die de Zoon loochent, heeft ook de
Vader niet.k Wie de Zoon belĳdt,l

heeft ook de Vader.m 24 Wat U

betreft, dat wat GIJ van [het] be-
gin af hebt gehoord, moet inU blĳ-
ven.n Indien dat wat GIJ van [het]
begin af hebt gehoord, in U blĳft,
zult GIJ ook in eendrachto met de
Zoon en in eendracht met de Va-
der blĳven.p 25 Bovendien is dit
het beloofde dat hĳzelf ons beloofd
heeft: het eeuwige leven.q

26 Deze dingen schrĳf ik U over
hen die U trachten te misleiden.r

27 En wat U betreft, de zalvings

die GIJ van hem hebt ontvangen,
blĳft in U, en GIJ hebt niet no-
dig dat iemand Uonderwĳst;t doch
zoals de van hem afkomstige zal-
ving U omtrent alle dingen onder-
wĳst,u en waarachtigv is en geen
leugen, en zoals ze U onderwe-
zen heeft, blĳft zo in eendrachtw

met hem. 28 Nu dan, kinder-
tjes,x blĳft in eendrachty met hem,
opdat wĳ, wanneer hĳ openbaar
gemaakt wordt,z vrĳmoedigheid
van sprekena mogen hebben en
hem bĳ zĳn tegenwoordigheidb

niet beschaamd uit de weg behoe-
ven te gaan. 29 Indien GIJ weet
dat hĳ rechtvaardig is,c komt GIJ

te weten dat een ieder die recht-
vaardigheid beoefent, uit hem ge-
boren is.d

3 Ziet welk een liefdee de Vader
ons gegeven heeft, zodat wĳ

kinderen van Godf genoemd zou-
den worden; en dat zĳn wĳ ook.

Daarom kent de werelda ons niet,
omdat ze hem niet heeft leren
kennen.b 2 Geliefden, thans zĳn
wĳ kinderen van God,c maar wat
wĳ zullen zĳn,d is nog niet open-
baar gemaakt. Wĳ weten wel dat
wanneer hĳ openbaar gemaakt
wordt,e wĳ aan hem gelĳk zullen
zĳn,f want wĳ zullen hem zien
zoals hĳ is.g 3 En een ieder die
deze hoop op hem gesteld heeft,
zuiverth zich zoals hĳ zuiver is.i

4 Een ieder die zonde beoefent,j

beoefent ook wetteloosheid,k en
daarom is zondel wetteloosheid.
5 GIJ weet ook dat hĳ openbaar
gemaakt werd om [onze] zonden
weg te nemen,m en in hem is geen
zonde.n 6 Een ieder die in een-
dracht met hem blĳft,o beoefent
geen zonde;p een ieder die zon-
de beoefent, heeft hem niet ge-
zien noch hem leren kennen.q

7 Kindertjes, laat niemand U mis-
leiden; wie rechtvaardigheid be-
tracht, is rechtvaardig, evenals
hĳ rechtvaardig is.r 8 Wie zon-
de beoefent, spruit uit de Dui-
vel voort, want de Duivel zondigt
reeds van [het] begin af.s Hiertoe
werd de Zoon van God openbaar
gemaakt,t namelĳk om de wer-
ken van de Duivel te verbreken.u

9 Een ieder die uit God gebo-
ren is, beoefent geen zonde,v want
Zĳn [wedervoortbrengend] zaad
blĳft in zo iemand, en hĳ kan
geen zonde beoefenen omdat hĳ
uit God geboren is.w 10 Hieraan
zĳn de kinderen van God en de
kinderen van de Duivel kenbaar:
Een ieder die geen rechtvaardig-
heid betracht,x spruit niet uit God
voort, evenmin als hĳ die zĳn
broeder niet liefheeft.y 11 Want
dit is de boodschap die GIJ van
[het] begin af hebt gehoord,z dat
wĳ liefde voor elkaar moeten heb-
ben;a 12 niet zoals K _a

¨
ın, die uit

de goddeloze voortsproot en zĳn
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broer vermoordde.a En waarom
vermoordde hĳ hem? Omdat zĳn
eigen werken goddeloos waren,b

maar die van zĳn broer rechtvaar-
dig.c

13 Verwondert U niet, broeders,
dat dewereld U haat.d 14 Wĳ we-
ten dat wĳ van de dood tot het le-
ven zĳn overgegaan,e omdat wĳ de
broeders liefhebben.f Wie niet lief-
heeft, blĳft in de dood.g 15 Een
ieder die zĳn broeder haat,h is een
doodslager,i en GIJ weet dat geen
doodslagerj eeuwig leven blĳvend
in zich heeft.k 16 Hieraan heb-
ben wĳ de liefde leren kennen,l

dat hĳ voor ons afstand heeft ge-
daan van zĳn ziel;m en wĳ zĳn
verplicht afstand te doen van
[onze] ziel voor [onze] broeders.n

17 Als iemand echter de middelen
van deze wereld voor de instand-
houding van het leven bezito en
zĳn broeder gebrek ziet lĳdenp en
toch de deur van zĳn [gevoelens
van] teder mededogen voor hem
sluit,q in welk opzicht blĳft de lief-
de Gods dan in hem?r 18 Kin-
dertjes, laten wĳ liefhebben,s niet
met het woord noch met de tong,t

maar met de daadu en in waar-
heid.v

19 Hierdoor zullen wĳ weten
dat wĳ uit dewaarheidvoortsprui-
ten,w en wĳ zullen voor zĳn aan-
gezicht ons hart zekerheid geven
20 met betrekking tot alles waar-
in ons hart ons veroordeelt,x want
God is groter dan ons hart en
weet alle dingen.y 21 Geliefden,
indien [ons] hart [ons] niet ver-
oordeelt, hebben wĳ vrĳmoedig-
heid van spreken tegenover God;z

22 enwat wĳ ook vragen, ontvan-
gen wĳ van hem,a omdat wĳ zĳn
geboden onderhouden en de din-
gen doen die in zĳn ogen welge-
vallig zĳn.b 23 Ja, dit is zĳn ge-
bod, dat wĳ geloven in de naam
van zĳn Zoon Jezus Christusc en
elkaar liefhebben,d zoals hĳ ons
een gebod gegeven heeft. 24 Bo-
vendien blĳft degene die zĳn ge-
boden onderhoudt, in eendracht
met hem en hĳ in eendracht met
zo iemand;e en hierdoor komenwĳ

te weten dat hĳ in eendracht met
ons blĳft,a dank zĳ de geestb die hĳ
ons heeft gegeven.

4 Geliefden, gelooft niet elke ge-
inspireerde uiting,c maar be-

proeft de ge
¨
ınspireerde uitingen

om te zien of ze uit God voort-
spruiten,d want er zĳn vele val-
se profeten tot de wereld uitge-
gaan.e

2 Hieraan onderkent GIJ de ge-
inspireerde uiting die van God
afkomstig is:f Elke ge

¨
ınspireerde

uiting die Jezus Christus als in
het vlees gekomen belĳdt, spruit
uit God voort,g 3 maar elke ge-
inspireerde uiting die Jezus niet
belĳdt, spruit niet uit Godvoort.h

Wat meer is, dit is de [ge
¨
ınspi-

reerde uiting] van de antichrist,
waarvan GIJ gehoord hebt dat hĳ
zou komen,i en nu is hĳ reeds in
de wereld.j

4 GIJ spruit uit God voort, kin-
dertjes, en GIJ hebt die [personen]
overwonnen,k omdat hĳ die in een-
dracht met U is,l groter ism dan
hĳ die in eendracht met de we-
reld is.n 5 Zĳ spruiten uit de we-
reld voort;o daarom spreken zĳ
[dat wat voortkomt] uit de we-
reld, en de wereld luistert naar
hen.p 6 Wĳ spruiten uit God
voort.q Wie de kennis van God
verwerft, luistert naar ons;r wie
niet uit God voortspruit, luistert
niet naar ons.s Op deze wĳze on-
derkennen wĳ de ge

¨
ınspireerde

uiting van waarheid en de ge
¨
ın-

spireerde uiting van dwaling.t

7 Geliefden, laten wĳ elkaar
blĳven liefhebben,u want de lief-
dev komt van God, en een ieder
die liefheeft, is uit God geborenw

en verwerft de kennis van God.x

8 Wie niet liefheeft, heeft God
niet leren kennen, want God is
liefde.y 9 Hierdoor werd de lief-
de Gods in ons geval openbaar ge-
maakt,z dat God zĳn eniggeboren
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Zoona naar de wereld heeft uit-
gezonden, opdat wĳ door bemid-
deling van hem leven zouden ver-
werven.b 10 De liefde bestaat in
dit opzicht niet hierin dat wĳ God
hebben liefgehad, maar dat hĳ ons
heeft liefgehad en zĳn Zoon heeft
uitgezonden als zoenofferc voor
onze zonden.d

11 Geliefden, als God ons z
´
o

heeft liefgehad, zĳn ook wĳ ver-
plicht elkaar lief te hebben.e

12 Nooit heeft iemand God aan-
schouwd.f Indien wĳ elkaar blĳ-
ven liefhebben, blĳft God in ons
enwordt zĳn liefde in ons tot vol-
maaktheid gebracht.g 13 Hier-
door komen wĳ te weten dat wĳ
in eendracht met hem blĳvenh

en hĳ in eendracht met ons:i dat
hĳ ons zĳn geest heeft gegeven.j

14 Bovendien hebben wĳ zelf aan-
schouwdk en leggen er getuigenis
van afl dat de Vader zĳn Zoon als
Redder van de wereld heeft uitge-
zonden.m 15 Al wie de belĳdenis
aflegt dat Jezus Christus de Zoon
van God is,n met zo iemand blĳft
God in eendracht en hĳ in een-
dracht met God.o 16 En wĳ, wĳ
hebben de liefdep die God in ons
geval heeft, leren kennen en [erin]
geloofd.

God is liefde,q en wie in de lief-
de blĳft,r blĳft in eendracht met
God en God blĳft in eendrachts

met hem. 17 Op deze wĳze is de
liefde bĳ ons tot volmaaktheid ge-
bracht, dat wĳ vrĳmoedigheidvan
sprekent hebben op de oordeels-
dag,u want zoals hĳ is, zo zĳn
ook wĳ in deze wereld.v 18 Er
is in de liefde geen vrees,w maar
volmaakte liefde werpt vrees bui-
ten,x want vrees legt een beper-
king op. Ja, wie vreest, is niet tot
volmaaktheid gebracht in de lief-
de.y 19 Wat ons betreft, wĳ heb-
ben lief omdat hĳ ons eerst heeft
liefgehad.z

20 Indien iemand de bewering
uit: „Ik heb God lief” en toch
zĳn broeder haat, is hĳ een leuge-
naar.a Want wie zĳn broeder, die
hĳ heeft gezien, niet liefheeft,b

kan God, die hĳ niet heeft ge-
zien,a niet liefhebben. 21 Endit
gebod hebben wĳ van hem,b dat
degene die God liefheeft, ook zĳn
broeder moet liefhebben.c

5 Een ieder die gelooft dat Je-
zus de Christus is, is uit God

geboren,d en een ieder die dege-
ne liefheeft die geboren deed wor-
den, heeft hem lief die uit diegene
geboren is.e 2 Hierdoor komen
wĳ te weten dat wĳ de kinderen
van Godf liefhebben,g wanneer wĳ
God liefhebben en zĳn geboden
volbrengen.h 3 Want dit bete-
kent de liefdei tot God, dat wĳ zĳn
geboden onderhouden;j en toch
zĳn zĳn geboden geen drukkende
last,k 4 want alles wat uit God
geboren is,l overwint de wereld.m

En dit is de overwinningn die de
wereld heeft overwonnen:o ons
geloof.p

5 Wie is het die de wereldq over-
wintr dan hĳ die geloofts dat Jezus
de Zoon van God is?t 6 Deze is
het die gekomen is door middel
van water en bloed, Jezus Chris-
tus; niet met het wateru alleen,
maar met het water en met het
bloed.v En de geestw is het die ge-
tuigenis aflegt, want de geest is de
waarheid. 7 Want er zĳn er drie
die getuigenis afleggen, 8 de
geestx en het watery en het bloed,z

en de drie stemmen overeen.a

9 Indien wĳ het getuigenis aan-
vaarden dat mensen geven,b het
getuigenis dat God geeft, is gro-
ter, want dit is het getuigenis dat
God geeft, het feit dat hĳ getui-
genis heeft afgelegdc betreffen-
de zĳn Zoon. 10 Wie zĳn geloof
stelt in de Zoon van God, heeft
het getuigenisd in zĳn eigen ge-
val. Wie geen geloof heeft in God,
heeft hem tot een leugenaar ge-
maakt,e omdat hĳ zĳn geloof niet
heeft gesteld in het gegeven ge-
tuigenis,f dat God als getuigeg be-
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treffende zĳn Zoon heeft gegeven.
11 En hierin bestaat het gegeven
getuigenis, dat God ons eeuwig le-
vena heeft gegeven, en dit leven
is in zĳn Zoon.b 12 Wie de Zoon
heeft, heeft dit leven; wie de Zoon
van God niet heeft, heeft dit le-
ven niet.c

13 Ik schrĳf U deze dingen op-
dat GIJ moogt weten dat GIJ eeu-
wig levend hebt, GIJ die UW ge-
loof in de naam van de Zoon van
God stelt.e 14 En dit is het ver-
trouwen dat wĳ jegens hem heb-
ben,f dat, ongeacht wat wĳ vra-
gen overeenkomstig zĳn wil, hĳ
ons hoort.g 15 En indien wĳ we-
ten dat hĳ ons hoort met betrek-
king tot wat wĳ ook vragen,h dan
weten wĳ dat wĳ de gevraagde
dingen zullen hebben, daar wĳ ze
van hem hebben gevraagd.i

16 Als iemand zĳn broeder een
zonde ziet begaan welke niet de
dood met zich brengt,j zal hĳ vra-
gen, en hĳ zal hem leven geven,k

ja, aan hen die niet zodanig zon-
digen dat zĳ de dood over zich

brengen.a Er is een zonde welke
de dood met zich brengt. Betref-
fende die zonde zeg ik niet dat hĳ
een verzoek moet doen.b 17 Alle
onrechtvaardigheid is zonde;c en
toch is er een zonde welke niet de
dood met zich brengt.

18 Wĳ weten dat een ieder die
uit God geboren is,d geen zon-
de beoefent, maar Degenee die uit
God geboren is, waakt over hem,
en de goddeloze krĳgt hem niet
in zĳn greep.f 19 Wĳ weten dat
wĳ uit God voortspruiten,g maar
de gehele wereld ligt in de [macht
van de] goddeloze.h 20 Wĳ we-
ten echter dat de Zoon van God
is gekomen,i en hĳ heeft ons het
verstandelĳkej vermogen gegeven
om de kennis van de waarachtige
te verwerven.k En wĳ zĳn in een-
drachtl met de waarachtige, door
bemiddeling van zĳn Zoon Je-
zus Christus. Dit is de waarach-
tigem God en het eeuwige leven.n

21 Kindertjes, hoedt U voor de af-
goden.o

m 1Th 1:9; n Jo 17:3; o 1Kor 10:14.
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1 De oudere mana aan de uitver-
koren edele vrouwb en aan haar
kinderen, die ik waarlĳk liefheb,c

en niet alleen ik, maar ook al-
len die de waarheidd hebben leren
kennen, 2 wegens de waarheid
die in ons blĳft,e en ze zal tot in
eeuwigheid met ons zĳn.f 3 Er
zal onverdiende goedheidg met
ons zĳn, barmhartigheid [en] vre-
de van God, [de] Vader,h en van Je-
zus Christus, de Zoon van de Va-
der, met waarheid en liefde.i

4 Ik verheug mĳ zeer omdat ik
onder uw kinderenj enigen aan-
getroffen heb die in de waarheid
wandelen,k zoals wĳ een gebod
van de Vader hebben ontvangen.l

5 Nu verzoek ik u daarom, edele
vrouw, als [iemand] die u niet een

nieuw gebod schrĳft,a maar een
[gebod] dat wĳ van [het] begin af
hebben gehad,b datwĳ elkaar lief-
hebben.c 6 En dit betekent de
liefde,d dat wĳ volgens zĳn gebo-
den blĳven wandelen.e Dit is het
gebod, zoals gĳlieden van [het] be-
gin af hebt gehoord, dat GIJ daarin
moet blĳven wandelen.f 7 Want
er zĳn vele bedriegers tot de we-
reld uitgegaan,g personen die de
komst van Jezus Christus in het
vlees niet belĳden.h Dit is de be-
driegeri en de antichrist.j

8 Let op UZELF, opdat GIJ de din-
gen die door ons werk tot stand
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zĳn gebracht, niet verliest, maar
een volledige beloning moogt ver-
krĳgen.a 9 Een ieder die voor-
uitdringtb en niet blĳftc in de
leer van de Christus, heeft God
niet.d Wie in die leer blĳft, hĳ
heeft zowel deVader als de Zoon.e

10 Als iemand tot U komt en deze
leer niet brengt, ontvangt hem
nimmer in UW huisf en richt ook
geen groet tot hem.g 11 Want
wie een groet tot hem richt, heeft
deel aan zĳn goddeloze werken.h

12 Ofschoon ik U vele dingen
te schrĳven heb, wens ik het niet
met papier en inkt te doen,a maar
ik hoop bĳ U te komen en van
aangezicht tot aangezicht met U

te spreken,b opdat GIJ in volledige
mate vreugdec moogt hebben.d

13 De kinderen van uw zuster,
de uitverkorene, zenden u hun
groeten.e

h 1Ti 5:22; Opb 18:4; 2e kolom a 3Jo 13; b 3Jo

14; c Jo 17:13; d 1Jo 1:4; e 1Pe 5:13.
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g 1Kon 13:16

Han 19:9

1 De oudere mana aan G _ajus,
de geliefde, die ik waarlĳk lief-
heb.b

2 Geliefde,c ik bid dat gĳ in alle
dingen voorspoedig moogt zĳnd

en een goede gezondheid moogt
genieten,e evenals uw ziel voor-
spoedig is.f 3 Want ik heb mĳ
zeer verheugd toen er broeders
kwamen en zĳ getuigenis afleg-
den van de waarheid waaraan gĳ
vasthoudt, zoals gĳ voortgaat in
de waarheid te wandelen.g 4 Ik
heb geen grotere reden tot dank-
baarheid dan deze dingen, dat ik
hoor dat mĳn kinderen voortgaan
in de waarheid te wandelen.h

5 Geliefde, gĳ doet een getrouw
werk in al wat gĳ voor de broe-
ders doet,i en dat nog wel voor
vreemden,j 6 die ten overstaan
van de gemeente van uw liefde
getuigenis hebben afgelegd. Wees
zo goed hen op weg te zenden
op een wĳze die God waardig is.k

7 Want ten behoeve van [zĳn]
naam zĳn zĳ uitgegaan, zonder
iets van de mensen uit de nati

¨
en

aan te nemen.l 8 Wĳ zĳn daar-
om verplicht zulke personen gast-
vrĳ te ontvangen,m opdat wĳ me-
dewerkers in de waarheid mogen
worden.n

9 Ik heb het een en ander aan
de gemeente geschreven, maar

Di _otrefes, die graag de eerste
plaats onder hen inneemt,a ont-
vangt nietsb van ons met achting.c

10 Daarom zal ik, als ik kom,
zĳn werken in herinnering bren-
gen, die hĳ blĳft doen,d terwĳl hĳ
met boosaardigewoorden over ons
snatert.e En daarmee nog niet te-
vreden, ontvangt hĳ ook zelf de
broedersf niet met achting, en de-
genen die hen willen ontvangen,g

tracht hĳ hiervan te weerhoudenh

en uit de gemeente te werpen.i

11 Geliefde, volg het slechte
niet na, maar het goede.j Wie het
goede doet, spruit uit God voort.k

Wie het slechte doet, heeft God
niet gezien.l 12 Aangaande De-
m _etrius is door hen allen getui-
genis afgelegdm en ook door de
waarheid zelf. Ja, ook wĳ leggen
getuigenis af,n en gĳ weet dat het
getuigenis dat wĳ geven, waar is.o

13 Ik had u vele dingen te
schrĳven, toch wens ik u niet
met inkt en pen verder te schrĳ-
ven.p 14 Maar ik hoop u weldra
te zien, en wĳ zullen van aange-
zicht tot aangezicht spreken.q

Moge vrede u ten deel vallen.r

De vrienden zenden u hun groe-
ten.s Breng mĳn groeten overt aan
de vrienden bĳ name.
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1 J _udas, een slaaf van Jezus
Christus, maar een broer van Ja-
k _obus,a aan de geroepenen,b die
in gemeenschapmetGod, [de]Va-
der,c bemind en voor Jezus Chris-
tus bewaardd zĳn:

2 Mogen barmhartigheide en
vredef en liefdeg ten aanzien van
U vermeerderd worden.h

3 Geliefden,i alhoewel ik alles
in het werk stelde om U te schrĳ-
ven over onze gemeenschappelĳ-
ke redding,j vond ik het noodza-
kelĳk U te schrĳven ten einde U te
vermanen onvermoeid te strĳden
voor het geloofk dat eens voor al-
tĳd aan de heiligen werd overge-
leverd.l 4 De reden die ik daar-
voor heb, is dat er zekere mensen
heimelĳk zĳn binnengedrongen,m

reeds lang geleden door de Schrif-
ten voor dit oordeeln bestemd,o

goddeloze mensen,p die de onver-
diende goedheid van onze God
veranderen in een verontschuldi-
ging voor losbandig gedragq en
ontrouw blĳken te zĳnr aan onze
enige Eigenaars en Heer,t Jezus
Christus.

5 Ik wens U eraan te herinne-
ren, ofschoon GIJ alle dingen eens
voor altĳd weet,u dat Jehovah, al-
hoewel hĳ een volk uit het land
Eg _ypte heeft gered,v naderhand
hen die geen geloof toonden, heeft
omgebracht.w 6 En de engelen
die hun oorspronkelĳke positie
niet hebben behouden maar hun
eigen juiste woonplaats hebben
verlaten,x heeft hĳ met eeuwi-
ge bandeny onder dikke duisternis
bewaard voor het oordeel van de
grote dag.z 7 Zo zĳn ook S _odom
en Gom _orra en de omliggende ste-
den,a nadat ze op dezelfde wĳze
als de voornoemden buitenspo-
rig hoererĳ hadden bedreven en
vlees waren achternagegaan voor
tegennatuurlĳk gebruik,b [ons] tot
een [waarschuwend] voorbeeld
gesteldc doordat ze de gerechte-
lĳke straf van eeuwig vuur on-
dergaan.d

8 Op dezelfdewĳze evenwelver-
ontreinigen ook deze mensen, die
zich aan dromen overgeven,a het
vlees en minachten heerschappĳb

en spreken schimpend over heer-
lĳken.c 9 Toen de aartsengeld

M _icha
¨
ele echter een geschil hadf

met de Duivel en redetwistte over
M _ozes’ lichaam,g durfde hĳ niet in
beschimpende bewoordingen een
oordeel tegen hem uit te bren-
gen,h maar zei: „Jehovah bestraffe
u.”i 10 Deze [mensen] daarente-
gen spreken schimpend over alles
wat zĳ in werkelĳkheid niet ken-
nen;j maar alles wat zĳ van na-
ture, evenals de redeloze dieren,k

wel begrĳpen, daarin blĳven zĳ
zich verderven.l

11 Wee hun, want zĳ zĳn het
pad van K _a

¨
ın opgegaanm en heb-

ben zich voor een beloning hals
over kop op de dwaalweg van B _i-
leam begevenn en zĳn in het op-
standige gepraato van K _orach ver-
gaan!p 12 Deze [mensen] zĳn de
onder water verborgen klippen
op UW liefdemaaltĳden,q terwĳl
zĳ met U feestmaal houden, her-
ders die zonder vrees zichzelf
weiden;r waterloze wolken, door
windens heen en weer gedreven;t

bomen in de late herfst, [maar]
zonder vrucht, tweemaal gestor-
ven, ontworteld;u 13 woeste gol-
ven van de zee, die hun eigen oor-
zaken van schande opschuimen;v

sterren zonder vaste baan, waar-
voor de donkerheid van de duis-
ternis voor eeuwig is weggelegd.w

14 Ja, over hen heeft ook de ze-
vende [in rechte lĳn afstammend]
van _Adam, H _enoch,x geprofe-
teerd, toen hĳ zei: „Zie! Jehovah is
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1 Een openbaringa door Jezus
Christus, die God hem ge-

geven heeftb om aan zĳn slavenc

de dingen te tonen die binnen-
kort gebeuren moeten.d En hĳ
heeft zĳn engel uitgezondene en
[haar] door bemiddeling van hem
in tekenenf aan zĳn slaaf Joh _an-
nesg meegedeeld, 2 die getuige-
nis heeft afgelegd van het woord
dat God heeft gegevenh en van
het getuigenis dat Jezus Christus
heeft gegeven,i ja, van alle din-
gen die hĳ gezien heeft. 3 Ge-
lukkigj is hĳ die de woorden van
deze profetie hardop leestk en zĳn

zĳ die ze horena en die onder-
houden al wat daarin geschreven
staat;b want de bestemde tĳd is
nabĳ.c

4 Joh _annes aan de zeven ge-
meentend die in het [district]

_Asia zĳn:

Mogen onverdiende goedheid
en vrede U ten deel vallen van
„Hem die is en die was en die
komt”,e en van de zeven geestenf

die voor zĳn troon zĳn, 5 en van

2e kolom a Opb 22:18; b Lu 11:28; Jak 1:22;

c Da 8:19; Opb 22:10; d Opb 1:11; e Ex 3:14; Opb

1:8; Opb 4:8; Opb 11:17; f Opb 4:5.
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met zĳn heilige myriaden geko-
mena 15 om aan allen het oor-
deel te voltrekkenb en om alle
goddelozen schuldig te verklaren
betreffende al hun goddeloze da-
den die zĳ op goddeloze wĳze be-
drevenhebben, en betreffende alle
aanstootgevende dingen die god-
deloze zondaars tegen hem ge-
sproken hebben.”c

16 Deze mensen zĳn murmu-
reerders,d klagers over hun le-
venslot, die overeenkomstig hun
eigen begeerten te werk gaan,e

en hun mond spreekt opgeblazen
woorden,f terwĳl zĳ ter wille van
[hun eigen] voordeel persoonlĳk-
heden bewonderen.g

17 GIJ echter, geliefden, herin-
nert U de woorden die tevo-
ren door de apostelen van onze
Heer Jezus Christus zĳn gespro-
ken,h 18 hoe zĳ altĳd tot U zei-
den: „In de laatste tĳd zullen
er spotters zĳn, die overeenkom-
stig hun eigen begeerten naar
goddeloze dingen te werk zullen
gaan.”i 19 Dezen zĳn het die af-
scheidingen veroorzaken,j dierlĳ-
ke [mensen],k die geen geestelĳ-
ke gezindheid hebben.l 20 Maar
GIJ, geliefden, moet UZELF opbou-

wena op UWallerheiligst geloofb en
bidden met heilige geest,c 21 en
UZELF [aldus] bewaren inGods lief-
de,d in afwachting van de barm-
hartigheide van onze Heer Jezus
Christus, met eeuwig leven in het
vooruitzicht.f 22 Gaat ook voort
barmhartigheid te toneng jegens
sommigen die twĳfels hebben;h

23 redt [hen]i door [hen] uit het
vuur te rukken.j Maar blĳft je-
gens anderen barmhartigheid to-
nen, doch doet dit met vrees, ter-
wĳl GIJ zelfs het onderkleed, dat
door het vlees bezoedeld is, haat.k

24 Aan degene nu die U voor
struikelen kan behoedenl en U

onbesmet,m met grote vreugde,
voor zĳn heerlĳkheid kan doen
staan, 25 aan [de] enige God,
onze Reddern door bemiddeling
van Jezus Christus,o onze Heer,
zĳ heerlĳkheid,p majesteit, machtq

en autoriteitr in alle voorbĳge-
gane eeuwigheids en nu en tot in
alle eeuwigheid.t Amen.u

f Tit 3:7; 1Jo 1:2; 1Jo 2:25; g Mt 5:7; Mt 9:13; Jak
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1Jo 4:9; p Ps 29:1; q Opb 11:17; r Da 4:35; s Ps

90:2; t Hab 1:12; u Ro 16:27.
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Jezus Christus, „de Getrouwe Ge-
tuige”,a „De eerstgeborene uit de
doden”b en „De Heerser over de ko-
ningen der aarde”.c

Aan hem die ons liefheeftd en
die ons door middel van zĳn eigen
bloed van onze zonden verlost
heefte — 6 en hĳ heeft ons ge-
maakt tot een koninkrĳk,f tot
priestersg voor zĳn God en Vader
— ja, hem zĳ de heerlĳkheid en
de macht in eeuwigheid.h Amen.

7 Ziet! Hĳ komt met de wol-
ken,i en elk oog zal hem zien,j

ook degenen die hem doorstoken
hebben;k en alle stammen van de
aarde zullen zich wegens hem in
droefheid slaan.l Ja, amen.

8 „Ik ben de Alfa en de Ome-
ga,”m zegt Jehovah God, „Hĳ die
is en die was en die komt,n de Al-
machtige.”o

9 Ik, Joh _annes, UW broeder en
een deelhebber met U aan de ver-
drukkingp en het koninkrĳkq en
de volhardingr in gezelschap van
Jezus,s kwam wegens het spreken
over God en het getuigenis afleg-
gen van Jezust op het eiland te-
recht dat P _atmos wordt genoemd.
10 Door inspiratieu geraaktev ik
in de dag des Heren,w en ik hoor-
de achter mĳ een krachtige stemx

als van een trompet, 11 die zei:
„Schrĳfy wat gĳ ziet in een boek-
rol en zend die naar de zeven ge-
meenten:z in _Efezea en in Sm_yrnab

en in P _ergamumc en in Thyat _irad

en in S _ardese en in Filad _elfiaf en in
Laodic _ea.”g

12 En ik keerdemĳ omten ein-
de de stem te zien die met mĳ
sprak, en toen ik mĳ had omge-
keerd, zag ik zeven gouden lam-
penstandaarden,h 13 en in het
midden van de lampenstandaar-
den iemand gelĳk een mensen-
zoon,i bekleed met een gewaad
dat tot de voeten reikte, en aan
de borst omgord met een gouden
gordel. 14 Bovendien waren zĳn
hoofd en zĳn haar witj als witte
wol, als sneeuw, en zĳn ogen als
een vuurvlam;k 15 en zĳn voe-
ten waren gelĳk fĳn koper,l wan-
neer dat in een oven gloeit; en zĳn

stema was als het geluid van vele
wateren. 16 En in zĳn rechter-
hand had hĳ zeven sterren,b en uit
zĳn mond kwam een scherp, lang
tweesnĳdend zwaardc te voor-
schĳn, en zĳn gelaat was als de
zon, wanneer ze in haar kracht
schĳnt.d 17 En toen ik hem zag,
viel ik als dood aan zĳn voeten
neer.

En hĳ legde zĳn rechterhand op
mĳ en zei: „Vrees niet.e Ik ben
de Eerstef en de Laatste,g 18 en
de levende;h en ik werd een dode,i

maar zie! ik leef tot in alle eeuwig-
heid,j en ik heb de sleutels van de
doodk en van H _ades.l 19 Schrĳf
daarom de dingen op die gĳ ge-
zien hebt, en de dingen die zĳn
en de dingen die hierna zullen
geschieden.m 20 Wat het heilige
geheim betreft van de zeven ster-
renn die gĳ op mĳn rechterhand
hebt gezien, en [van] de zeven gou-
den lampenstandaarden:o De ze-
ven sterren betekenen [de] enge-
len van de zeven gemeenten, en
de zeven lampenstandaarden be-
tekenen zeven gemeenten.p

2 Schrĳf aan de engelq van de
gemeente in _Efeze:r Deze din-

gen zegt hĳ die de zeven ster-
ren in zĳn rechterhand houdt,s hĳ
die te midden van de zeven gou-
den lampenstandaarden wandelt:t

2 ’Ik ken uw daden,u en uw moei-
zame arbeid en volharding, en [ik
weet] dat gĳ slechte mensen niet
kunt verdragen, en dat gĳ hen die
zeggen dat zĳ apostelen zĳnv maar
het niet zĳn, op de proef steltw

en hen leugenaars hebt bevonden.
3 Gĳ geeft ook blĳk van volhar-
ding,x en gĳ hebt ter wille van
mĳn naamy standgehouden en zĳt
niet moe geworden.z 4 Niette-
min heb ik [dit] tegen u, dat gĳ de
liefde die gĳ eerst hadt, hebt ver-
laten.a
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5 Bedenk daarom vanwaar gĳ
gevallen zĳt en heb berouwa en
doe de daden van vroeger. Zo
niet, dan kom ik tot u,b en ik
zal uw lampenstandaardc van zĳn
plaats verwĳderen, tenzĳ gĳ be-
rouw hebt. 6 Maar dit hebt gĳ,
dat gĳ de daden van de sekte van
Nikol _a

¨
usd haat,e die ook ik haat.

7 Wie een oor heeft, hĳ hore wat
de geestf tot de gemeenten zegt:
Hem die overwint,g zal ik geven te
eten van de boom des levens,h die
in het paradĳs van God staat.’

8 En schrĳf aan de engeli van
de gemeente in Sm_yrna: Deze din-
gen zegt ’de Eerste en de Laatste’,j

die een dode werd en [weer] tot
leven gekomen is:k 9 ’Ik ken uw
verdrukking en armoede — doch
gĳ zĳt rĳkl — en de lastering van
de zĳde van hen die zeggen dat
zĳ joden zĳnm en het evenwel
niet zĳn, maar die een synagoge
vanS _atan zĳn.n 10 Wees niet be-
vreesd voor de dingen die gĳ gaat
lĳden.o Zie! De Duivelp zal voort-
gaan sommigen vanU in de gevan-
genis te werpen, opdat GIJ volle-
dig op de proef wordt gesteldq en
opdat GIJ tien dagen verdrukkingr

hebt. Bewĳs dat gĳ getrouw zĳt,
zelfs tot de dood,s en ik zal u de
kroon des levens geven.t 11 Wie
een oor heeft, hĳ horeu wat de
geestv tot de gemeenten zegt:
Wie overwint,w zal geenszins scha-
de lĳden van de tweede dood.’x

12 En schrĳf aan de engel van
de gemeente in P _ergamum: Deze
dingen zegt hĳ die het scher-
pe, lange tweesnĳdende zwaard
heeft:y 13 ’Ik weet waar gĳ
woont, namelĳk daar waar de
troon van S _atan is; en toch blĳft
gĳ aan mĳn naam vasthouden,z

en gĳ hebt uw geloof in mĳ niet
verloochend,a zelfs niet in de da-
gen van _Antipas, mĳn getuige,b de
getrouwe, die aan UW zĳde, daar
waar S _atan woont, gedoodc werd.

14 Niettemin heb ik enkele din-
gen tegen u, dat gĳ daar sommi-
gen hebt die aan de leer van B _i-
leamd vasthouden, die B _alake ging
leren een struikelblok voor de zo-

nen van _Isra
¨
el te leggen, dat zĳ

dingen zouden eten die aan af-
goden ten slachtoffer waren ge-
bracht en hoererĳ zouden bedrĳ-
ven.a 15 Zo zĳn er ook bĳ u die
op dezelfde wĳze aan de leer van
de sekte van Nikol _a

¨
usb vasthou-

den. 16 Heb daarom berouw.c Zo
niet, dan kom ik vlug tot u, en ik
zal oorlog tegen hen voerend met
het lange zwaard van mĳn mond.e

17 Wie een oor heeft, hĳ hore
wat de geest tot de gemeenten
zegt:f Hem die overwint,g zal ik
wat van het verborgen mannah

geven, en ik zal hem een witte
kiezelsteen geven, en op de kie-
zelsteen staat een nieuwe naami

geschreven, die niemand kent dan
hĳ die hem ontvangt.’j

18 En schrĳf aan de engel van
de gemeente in Thyat _ira:k Deze
dingen zegt de Zoonl van God, hĳ
die ogen heeft als een vuurvlamm

en wiens voeten als fĳn koper
zĳn:n 19 ’Ik ken uw daden en
uw liefdeo en geloof en bediening
en volharding, en [ik weet] dat
uw dadenp de laatste tĳd meer
zĳn dan die van vroeger.q

20 Niettemin heb ik [dit] te-
gen u, dat gĳ die vrouw Iz _ebel,r

die zich een profetes noemt, to-
lereert, en zĳ leerts en misleidt
mĳn slaven,t zodat zĳ hoererĳ be-
drĳvenu en dingen eten die aan
afgoden ten slachtoffer zĳn ge-
bracht.v 21 En ik heb haar tĳd
gegeven om berouw te hebben,w

maar zĳ wil geen berouw hebben
vanhaar hoererĳ.x 22 Zie! Ik sta
op het punt haar op een ziekbed te
werpen, en hen die overspel met
haar plegen, in grote verdrukking
te brengen, tenzĳ zĳ berouw heb-
ben van haar daden. 23 En haar
kinderen zal ik met dodelĳke pla-
gen doden, zodat alle gemeenten
zullen weten dat ik het ben die de
nieren en harten doorzoek, en ik
zal een ieder van U geven overeen-
komstig UWdaden.y
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24 Maar tot de overigen van U

die inThyat _ira zĳn, allen die deze
leer niet hebben, degenen na-
melĳk die de „diepe dingen van
S _atan”a — zoals zĳ zeggen —
niet hebben leren kennen, zeg
ik: Ik leg U geen andere last op.b

25 Hoe dan ook, houdt vast wat
GIJ hebt,c totdat ik kom. 26 En
hem die overwint en mĳn daden
tot het einde toe onderhoudt,d zal
ik autoriteit over de nati

¨
en ge-

ven,e 27 en hĳ zal de mensen
weiden met een ĳzeren staf,f zo-
dat zĳ als lemenvaten in stukken
gebroken zullen worden,g gelĳk
ook ik van mĳnVader ontvangen
heb, 28 en ik zal hem de mor-
gensterh geven. 29 Wie een oor
heeft, hĳ horewat de geesti tot de
gemeenten zegt.’j

3 En schrĳf aan de engelk van
de gemeente in S _ardes: Deze

dingen zegt hĳ die de zeven gees-
tenl van God en de zeven ster-
ren heeft:m ’Ik ken uw daden,
dat gĳ de naam hebt levend te
zĳn,maar gĳ zĳt dood.n 2 Word
waakzaamo en versterkp de overi-
ge dingen, die op het punt ston-
den te sterven, want ik heb be-
vonden dat uw daden niet ten
volle verricht zĳn voor het oog
van mĳn God.q 3 Bedenk daar-
om steeds hoe gĳ ontvangenr en
hoe gĳ gehoord hebt, en blĳf [het]
bewarens en heb berouw.t Beslist,
indien gĳ niet ontwaakt,u zal ik
komen als een dief,v en gĳ zult
geenszins weten op welk uur ik u
zal overvallen.w

4 Niettemin hebt gĳ enkele na-
menx in S _ardes die hun boven-
klederen niet hebben verontrei-
nigd,y en zĳ zullen met mĳ in
witte [klederen] wandelen,z om-
dat zĳ het waardig zĳn.a 5 Wie
overwint,b zal aldus met witte bo-
venklederen worden getooid;c en
ik zal zĳn naam geenszins uit het
boek des levens uitwissen,d maar
ik zal zĳn naam belĳden voor
mĳnVadere en voor zĳn engelen.f

6 Wie een oor heeft, hĳ hore wat
de geestg tot de gemeenten zegt.’

7 En schrĳf aan de engela van
de gemeente in Filad _elfia: Deze
dingen zegt hĳ die heilig is,b die
waarachtig is,c die de sleutel van
D _avid heeft,d die opent zodat nie-
mand zal sluiten en sluit zodat
niemand opent: 8 ’Ik ken uw da-
dene — zie! ik heb een geopende
deur voor u gesteld,f die niemand
kan sluiten — [en ik weet] dat
gĳ een weinig kracht hebt, en gĳ
hebt mĳn woord bewaard en hebt
u niet ontrouw getoond aan mĳn
naam.g 9 Zie! Hen die tot de sy-
nagoge van S _atan behoren, die
zeggen dat zĳ joden zĳnh en het
evenwel niet zĳn, maar liegen,i zal
ik geven — zie! ik zal hen doen
komen en hulde voor uw voeten
doen brengenj en hen doen weten
dat ik u heb liefgehad. 10 Omdat
gĳ het woordover mĳnvolharding
hebt bewaard,k zal ik ook u bewa-
renl voor het uur der beproeving,
dat over de gehele bewoonde aarde
moet komen om hen die op de aar-
de wonen, op de proef te stellen.m

11 Ik kom vlug.n Blĳf vasthouden
wat gĳ hebt,o opdat niemand uw
kroon neemt.p

12 Wie overwint — ik zal hem
maken tot een pilaarq in de tem-
pelr van mĳn God,s en hĳ zal [er]
geenszins meer uitgaan, en ik zal
op hem schrĳven de naam van
mĳn God en de naam van de stad
van mĳn God, het nieuwe Jer _u-
zalem,t dat van mĳn God uit de
hemel neerdaalt, en de nieuwe
naam die ik draag.u 13 Wie een
oor heeft, hĳ hore wat de geestv

tot de gemeenten zegt.’

14 En schrĳf aan de engel van
de gemeente in Laodic _ea:w De-
ze dingen zegt de Amen,x de ge-
trouwey en waarachtigez getui-
ge,a het begin van de schepping
door God:b 15 ’Ik ken uw daden,
dat gĳ noch koud noch heet zĳt.
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Waart gĳ maar koud of anders
heet. 16 Omdat gĳ lauw zĳt en
noch heeta noch koud,b daarom
ga ik u uit mĳn mond uitbraken.
17 Omdat gĳ zegt: „Ik ben rĳkc en
heb rĳkdom verworven en heb in
het geheel niets nodig”, maar gĳ
niet weet dat gĳ ellendig en be-
klagenswaardig en arm en blindd

en naakt zĳt, 18 raad ik u aan
door vuur gelouterd goude van mĳ
te kopen, opdat gĳ rĳk moogt wor-
den, en witte bovenklederen, op-
dat gĳ gekleed moogt worden en
de schande van uw naaktheid niet
openbaar wordt,f en oogzalf om
op uw ogen te strĳken,g opdat gĳ
moogt zien.

19 Allen voor wie ik genegen-
heid heb, wĳs ik terecht en on-
derricht ik streng.h Wees daarom
ĳverig en heb berouw.i 20 Zie!
Ik sta aan de deurj en klop. Als
iemand mĳn stem hoort en de
deur opendoet,k zal ik in zĳn
[huis] komen en de avondmaal-
tĳd met hem nuttigen en hĳ met
mĳ. 21 Wie overwint,l hem zal
ik geven met mĳ plaats te ne-
men op mĳn troon,m evenals ik
heb overwonnen en met mĳn Va-
der plaats heb genomenn op zĳn
troon.o 22 Wie een oor heeft,
hĳ hore wat de geestp tot de ge-
meenten zegt.’ ”q

4 Na deze dingen zag ik, en zie!
een geopende deur in de he-

mel, en de eerste stem die ik als
[met het geluid] van een trom-
petr met mĳ hoorde spreken, zei:
„Stĳg hierheen op,s en ik zal u de
dingen tonen die moeten geschie-
den.”t 2 Na deze dingen geraak-
te ik onmiddellĳk in [de kracht
van de] geest: en zie! een troonu be-
vond zich op zĳn plaats in de he-
mel,v en er is iemand op de troon
gezeten.w 3 En degene die erop
is gezeten, is van aanzienx ge-
lĳk een jaspissteeny en een kost-
bare roodkleurige steen, en rond-
om de troon [is] een regenboog,z

van aanzien aan een smaragda ge-
lĳk.

4 En rondom de troon [zĳn]
vierentwintig tronen, en op deze

tronena [zag ik] vierentwintigb

oudere personenc zitten, gehuld
in witte bovenklederend en met
gouden kronene op hun hoofd.
5 En van de troon gaan blik-
semstralenf en stemmen en don-
derslagen uit;g en [er zĳn] ze-
ven vurige lampen,h die branden
v

´
o

´
or de troon, en deze beteke-

nen de zeven geesteni van God.
6 En v

´
o

´
or de troon is, als het

ware, een glazen zee,j kristal ge-
lĳk.

En in het midden van de troon
en rondom de troon [bevinden
zich] vier levende schepselen,k die
van voren en van achteren vol
ogen zĳn. 7 En het eerste leven-
de schepsel gelĳkt op een leeuw,l

en het tweede levende schepsel
gelĳkt op een jonge stier,m en het
derde levende schepseln heeft een
gezicht als van een mens, en het
vierde levende schepselo gelĳkt op
een vliegende arend.p 8 En wat
de vier levende schepselenq be-
treft, elk van hen heeft respec-
tievelĳk zes vleugels;r rondom en
van onderen zĳn ze vol ogen.s En
ze hebben dag noch nacht rust,
terwĳl ze zeggen: „Heilig, heilig,
heilig is Jehovaht God, de Almach-
tige,u die was en die isv en die
komt.”

9 En telkens wanneer de leven-
de schepselen heerlĳkheid en eer
en dankzegging brengenw aan De-
gene die op de troon is gezeten,x

Degene die tot in alle eeuwigheid
leeft,y 10 vallen de vierentwin-
tig oudere personenz neer voor
Degene die op de troon is ge-
zeten en aanbiddena zĳ Degene
die tot in alle eeuwigheid leeft,
en zĳ werpen hun kronen voor
de troon en zeggen: 11 „Gĳ, Je-
hovah, ja onze God, zĳt waardig
de heerlĳkheidb en de eerc en de
kracht te ontvangen,d want gĳ
hebt alle dingen geschapen,e en
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vanwege uw wila bestonden ze en
werden ze geschapen.”b

5 En ik zag in de rechterhand
van Degene die op de troon

is gezetenc een boekrol, beschre-
ven van binnen en aan de buiten-
kant,d welverzegelde met zeven
zegels. 2 En ik zag een sterke
engel, die met een luide stem uit-
riep: „Wie is waardig de boekrol
te openen en haar zegels los te
maken?” 3 Maar noch in de he-
mel noch op de aarde noch onder
de aarde was ook maar iemand
die de boekrol kon openen of erin
kon kĳken. 4 En ik barstte in
een stroom van tranen uit omdat
er niemand waardig werd bevon-
den de boekrol te openen of erin te
kĳken.f 5 Maar eenvan de oude-
re personen zegt tot mĳ: „Houd op
met wenen. Zie! De Leeuw die uit
de stam J _uda is,g de wortelh van
D _avid,i heeft overwonnen,j zodat
hĳ de boekrol en haar zeven zegels
kan openen.”

6 En in het midden van de
troonk en van de vier levende
schepselen en in het midden van
de oudere personenl zag ik een
lamm staan, als was het geslacht,n

met zeven hoorns en zeven ogen,
welke [ogen] de zeven geesteno

van God betekenen, die tot de
gehele aarde zĳn uitgezonden.
7 En hĳ kwam en nam [de boek-
rol] terstond uit de rechterhand
van Degene die op de troon is ge-
zeten.p 8 En toen hĳ de boekrol
nam, vielen de vier levende schep-
selen en de vierentwintig oudere
personenq voor het Lam neer, en
elk had een harpr en gouden scha-
len vol reukwerk, en het [reuk-
werks] betekent de gebedent van
de heiligen. 9 En zĳ zingen een
nieuw liedu en zeggen: „Gĳ zĳt
waardig de boekrol te nemen en
haar zegels te openen, want gĳ
werdt geslacht en gĳ hebt met uw
bloedv uit elke stam en taal en elk
volk en elke natie personen voor
Godw gekocht,x 10 en gĳ hebt
hen gemaakt tot een koninkrĳky

en tot priestersz voor onze God,a

en zĳ zullen als koningen over de
aarde regeren.”b

11 En ik zag, en ik hoorde een
stem van vele engelen rondom
de troon en de levende schepse-
len en de oudere personen, en
het aantal van hen was myria-
den maal myriadena en duizen-
den maal duizenden,b 12 en zĳ
zeiden met een luide stem: „Het
Lam, dat geslacht werd,c is waar-
dig de kracht en rĳkdom en wĳs-
heid en sterkte en eer en heer-
lĳkheid en zegen te ontvangen.”d

13 En elk schepsel dat in de he-
mel en op de aarde en onder de
aardee en op de zee is, en alles wat
daarin is, hoorde ik zeggen: „Aan
Degene die op de troon zitf en aan
het Lamg zĳ de zegen en de eerh

en de heerlĳkheidi en de macht
tot in alle eeuwigheid.” 14 En
de vier levende schepselen zei-
den voorts: „Amen!”, en de oude-
re personenj vielen neer en aan-
baden.k

6 En ik zag, toen het Laml
´
e

´
en

van de zeven zegels opende,m

en ik hoorde
´
e

´
en van de vier le-

vende schepselenn met een stem
als van een donderslag zeggen:
„Kom!”o 2 En ik zag, en zie! een
wit paard;p en die erop zat,q had
een boog;r en hem werd een kroon
gegeven,s en hĳ trok er op uit,
overwinnendt en om zĳn overwin-
ning te voltooien.u

3 En toen hĳ het tweede zegel
opende, hoorde ik het tweede le-
vende schepselv zeggen: „Kom!”
4 En er kwam een ander te voor-
schĳn, een vuriggekleurd paard;
en hem die erop zat, werd gege-
ven de vrede van de aarde weg
te nemen, zodat zĳ elkaar zou-
den afslachten; en hem werd een
groot zwaard gegeven.w

5 En toen hĳx het derde zegel
opende, hoorde ik het derde le-
vende schepsely zeggen: „Kom!”
En ik zag, en zie! een zwart paard;
en die erop zat, had een weeg-
schaalz in zĳn hand. 6 En ik
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hoorde een stem die uit het mid-
dena van de vier levende schep-
selenb scheen te komen, zeggen:
„Een liter tarwe voor een dena-
riusc en drie liter gerst voor een
denarius; en breng geen schade
toe aan de olĳfolie en de wĳn.”d

7 En toen hĳ het vierde zegel
opende, hoorde ik de stem van
het vierde levende schepsele zeg-
gen: „Kom!” 8 En ik zag, en zie!
een vaal paard; en die erop zat,
droeg de naam Dood. En H _adesf

volgde dicht achter hem. En hun
werd autoriteit gegeven over het
vierde deel van de aarde, om te
doden met een lang zwaardg en
met voedseltekortenh en met do-
delĳke plagen en door de wilde
beesteni van de aarde.

9 En toen hĳ het vĳfde zegel
opende, zag ik onder het altaarj de
zielenk van hen die geslacht wa-
renl wegens het woord van God en
wegens het getuigeniswerkm dat
zĳ vroeger hadden. 10 En zĳ rie-
pen met een luide stem en zeiden:
„Tot wanneer, Soevereinen Heer,
heilige en waarachtige,o weer-
houdt gĳ u ervan te oordelenp en
ons bloed te wrekenq aan hen die
op de aarde wonen?” 11 En aan
een ieder van hen werd een lang
witr gewaad gegeven; en hunwerd
gezegd nog een korte tĳd te rus-
ten, totdat ook van hun medesla-
ven en hun broeders, die op het
punt stonden gedood te wordens

evenals zĳ, het getal vol zou zĳn.

12 En ik zag, toen hĳ het zes-
de zegel opende, en er geschiedde
een grote aardbeving; en de zon
werd zwart als een haren zak,t en
de gehele maan werd als bloed,u

13 en de sterren van de hemel
vielen naar de aarde, zoals wan-
neer een vĳgenboom, door een
krachtige wind geschud, zĳn on-
rĳpe vĳgen afwerpt. 14 En de
hemel week terug als een boek-
rol die wordt opgerold,v en elke
berg en [elk] eiland werd van zĳn
plaats verwĳderd.w 15 En de ko-
ningen van de aarde en de hoog-
geplaatste personen en de militai-
re bevelhebbers en de rĳken en

de sterken en iedere slaaf en [iede-
re] vrĳe verborgen zich in de ho-
len en in de rotsena van de bergen.
16 En zĳ blĳven tot de bergen en
tot de rotsen zeggen: „Valt op onsb

en verbergt ons voor het aange-
zicht van Degene die op de troon
zitc en voor de gramschap van
het Lam,d 17 want de grote dage

van hun gramschapf is gekomen,
en wie kan dan standhouden?”g

7 Hierna zag ik aan de vier hoe-
ken van de aarde vier enge-

lenh staan, die de vier windeni van
de aarde stevig vasthielden, opdat
er geen wind zou waaien over de
aarde of over de zee of over enige
boom.j 2 En ik zag een andere
engel opstĳgen van de opgang der
zon,k die een zegel van [de] leven-
de God had;l en hĳ riep met een
luide stem tot de vier engelen aan
wie het gegevenwas schade toe te
brengen aan de aarde en de zee,
3 en hĳ zei: „Brengt geen schade
toe aan de aarde noch aan de zee
noch aan de bomen tot nadat wĳ
de slaven van onze God aan hun
voorhoofd verzegeldm hebben.”n

4 En ik hoorde het aantal van
hen die verzegeld werden, hon-
derd vierenveertig duizend,o ver-
zegeld uit elke stamp van de zo-
nen van _Isra

¨
el:q

5 Uit de stam J _udar twaalfdui-
zend verzegeld;

uit de stam R _ubens twaalfdui-
zend;

uit de stam Gadt twaalfduizend;

6 uit de stam _Aseru twaalfdui-
zend;

uit de stam N _aftaliv twaalfdui-
zend;

uit de stam Man _assew twaalf-
duizend;

7 uit de stam S _imeonx twaalf-
duizend;

uit de stam L _eviy twaalfdui-
zend;

uit de stam _Issascharz twaalf-
duizend;

8 uit de stam Z _ebulona twaalf-
duizend;
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uit de stam J _ozefa twaalfdui-
zend;

uit de stam B _enjaminb twaalf-
duizend verzegeld.c

9 Na deze dingen zag ik, en
zie! een grote schare,d die nie-
mand tellen kon, uit alle nati

¨
ene

en stammen en volkenf en talen,g

staande voor de troonh en voor
het Lam, gehuld in lange witte
gewaden,i en er waren palmtak-
kenj in hun handen. 10 En zĳ
blĳven met een luide stem roe-
pen en zeggen: „Redding [hebben
wĳ te danken] aan onze God,k die
op de troon is gezeten,l en aan het
Lam.”m

11 En alle engelenn stonden
rondom de troon en de oudere per-
soneno en de vier levende schep-
selen,p en zĳ vielen op hun aange-
zicht voor de troon en aanbaden
Godq 12 en zeiden: „Amen! De
zegen en de heerlĳkheid en de
wĳsheid en de dankzegging en de
eer en de krachtr en de sterk-
te [zĳ] onze God tot in alle eeuwig-
heid. Amen.”s

13 En een van de oudere per-
sonent nam het woord en zei tot
mĳ: „Wie zĳn dezen die in de lan-
gewitte gewaden gehuld zĳn,u en
waar zĳn zĳ vandaan gekomen?”
14 Daarop zei ik onmiddellĳk tot
hem: „Mĳn heer, g

´
ı
´
j weet het.”

En hĳ zei tot mĳ: „Dezen zĳn het
die uit de grote verdrukkingv ko-
men, en zĳ hebben hun lange ge-
waden gewassen en hebben ze wit
gemaaktw in het bloedx van het
Lam. 15 Daarom zĳn zĳ voory

de troon van God; en zĳ verrich-
ten dag en nacht heilige dienstz

voor hem in zĳn tempel; en De-
gene die op de troon is gezeten,a

zal zĳn tentb over hen uitspreiden.
16 Zĳ zullen geen honger of dorst
meer lĳden, ook zal de zon hen
niet fel beschĳnen noch enige ver-
schroeiende hitte [hen treffen],c

17 want het Lam,d dat in het mid-
den van de troon is, zal hen wei-
dene en hen naar bronnen van wa-
terenf des levens leiden. En God
zal elke traan uit hun ogen weg-
wissen.”g

8 En toen hĳa het zevende ze-
gel opende,b ontstond er een

stilte in de hemel, ongeveer een
half uur lang. 2 En ik zag de ze-
ven engelenc die voor Gods aan-
gezicht staan, en hun werden ze-
ven trompetten gegeven.

3 En er kwam een andere en-
gel, die een gouden reukvat had
en bĳ het altaard ging staan; en
hem werd een grote hoeveelheid
reukwerke gegeven om het met
de gebeden van alle heiligen te
offeren op het gouden altaar dat
voor de troon stond. 4 En de
rook van het reukwerk steeg uit
de hand van de engel met de ge-
bedenf van de heiligen omhoog
voor het aangezicht van God.
5 Maar meteen nam de engel het
reukvat, en hĳ vulde het met
wat van het vuurg van het al-
taar en slingerde het naar de aar-
de.h En er kwamen donderslageni

en stemmen en bliksemstralenj

en een aardbeving.k 6 En de ze-
ven engelen met de zevenl trom-
pettenm maakten zich gereed om
erop te blazen.

7 En de eerste blies op zĳn
trompet. En er kwam hagel en
vuur,n met bloed vermengd, en
het werd naar de aarde geslin-
gerd; en een derde deel van de
aarde verbrandde,o en een derde
deel van de bomen verbrandde,
en alle groene plantengroeip ver-
brandde.

8 En de tweede engel blies op
zĳn trompet. En iets wat geleek
op een grote berg,q brandend van
vuur, werd in de zeer geslingerd.
En een derde deel van de zee werd
bloed;s 9 en een derde deel van
de schepselen in de zee, die een
ziel hebben, stierf,t en een derde
deel van de boten verging.

10 En de derde engel blies op
zĳn trompet. En een grote ster,
brandend als een lamp, viel uit
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de hemel,a en ze viel op een der-
de deel van de rivieren en op de
waterbronnen.b 11 En de naam
van de ster luidt Alsem. En een
derde deel van de wateren veran-
derde in alsem, en velen van de
mensen stierven van het water,
omdat het bitter was gemaakt.c

12 En de vierde engel blies op
zĳn trompet. En een derde deel
van de zon werd geslagen en een
derde deel van de maan en een
derde deel van de sterren, opdat
een derde deel daarvan verduis-
terd zou wordend en de dag voor
een derde deel ervan niet ver-
licht zou worden,e en zo ook de
nacht.

13 En ik zag, en ik hoorde een
arend,f die in het midden van de
hemelg vloog, met een luide stem
zeggen: „Wee, wee, weeh degenen
die op de aarde wonen vanwege
het overige trompetgeschal van
de drie engelen die op het punt
staan op hun trompet te blazen!”i

9 En de vĳfde engel blies op
zĳn trompet.j En ik zag een

sterk die uit de hemel naar de
aarde was gevallen, en hem werd
de sleutell van de put van de af-
grondm gegeven. 2 En hĳ open-
de de put van de afgrond, en er
steeg rookn op uit de put, als de
rook van een grote oven,o en de
zon werd verduisterd,p en ook de
lucht, door de rook uit de put.
3 En uit de rook kwamen sprink-
hanenq op de aarde te voorschĳn,
en hun werd macht gegeven, de-
zelfde macht als de schorpioe-
nenr der aarde hebben. 4 En
hunwerd gezegd geen schade toe
te brengen aan de plantengroei
van de aarde noch aan enig groen
noch aan enige boom, maar al-
leen aan de mensen die het zegel
van God niet op hun voorhoofd
hebben.s

5 En het werd de [sprinkha-
nen] niet toegestaan hen te do-
den, maar dat zĳ vĳf maanden
lang gepĳnigdt zouden worden,
en de pĳniging die zĳ ondergin-
gen, was als de pĳniging door

een schorpioen,a wanneer hĳ een
mens slaat. 6 En in die dagen
zullen de mensen de dood zoe-
kenb maar hemgeenszins vinden,
en zĳ zullen begeren te sterven
maar de dood blĳft van hen weg-
vluchten.

7 En de figuren van de sprink-
hanen geleken op ten strĳde toe-
geruste paarden;c en op hun kop-
pen [was iets]wat leekopkronen,
aan goud gelĳk, en hun gezich-
ten [waren] als mensengezichten,d

8 maar zĳ hadden haar als vrou-
wenhaar.e En hun tanden waren
als die van leeuwen,f 9 en zĳ
hadden borstharnasseng als ĳze-
ren borstharnassen. En het ge-
druis van hun vleugels [was] als
het gedruis vanwagensh vanvele
paarden die ten strĳde snellen.i

10 Ook hebben zĳ staarten en
angels gelĳk schorpioenen;j en in
hun staarten is hun macht om
de mensen vĳf maanden lang let-
sel toe te brengen. 11 Zĳ heb-
ben een koning over zich, de engel
van de afgrond.k In het Hebreeuws
is zĳn naam Abadd _on, maar in het
Grieks heeft hĳ de naam Ap _ol-
lyon.l

12 Het ene wee is voorbĳ. Zie!
Er komen nog twee wee

¨
enm na

deze dingen.

13 En de zesde engeln blies op
zĳn trompet.o En ik hoorde

´
e

´
en

stemp uit de hoornen van het gou-
den altaar,q dat voor Gods aange-
zicht staat, 14 tot de zesde en-
gel, die de trompet had, zeggen:
„Maak de vier engelenr los die
zĳn vastgebondens bĳ de grote ri-
vier de _E _ufraat.”t 15 En de vier
engelen, die zĳn gereedgehouden
voor het uur en [de] dag en [de]
maand en [het] jaar, werden losge-
maakt om een derde deel van de
mensen te doden.

16 En het aantal van de legers
der ruiterĳ was twee myriaden
maal myriaden; ik hoorde het
aantal van hen. 17 En aldus
zag ik in het visioen de paarden
en hen die erop zaten: zĳ hadden
vuurrode en hyacintblauwe en
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zwavelgele borstharnassen; en de
koppen van de paarden waren als
leeuwenkoppen,a en uit hun bek
kwam vuur en rook en zwavel.b

18 Door deze drie plagen werd
een derde deel van de mensen ge-
dood, ten gevolge van het vuur en
de rook en de zwavel die uit hun
bek kwamen. 19 Want de macht
van de paarden is in hun bek en in
hun staart; want hun staarten ge-
lĳken op slangenc en hebben kop-
pen, en hiermee brengen zĳ scha-
de toe.

20 Maar de overige mensen, die
niet gedood werden door deze pla-
gen, hadden geen berouw van de
werken van hun handen,d zodat zĳ
de demonene en de afgoden van
goud en zilverf en koper en steen
en hout, die noch zien noch ho-
ren noch lopen kunnen,g niet zou-
den aanbidden; 21 en zĳ hadden
geen berouw van hun moorden,h

noch van hun spiritistische prak-
tĳken,i noch van hun hoererĳ,
noch van hun diefstallen.

10 En ik zag een andere ster-
ke engelj uit de hemel neer-

dalen, getooid met een wolk,k en
er was een regenboog boven zĳn
hoofd, en zĳn aangezicht was als
de zon,l en zĳn voetenm waren
als vuurzuilen, 2 en in zĳn hand
had hĳ een kleine geopende boek-
rol. En hĳ zette zĳn rechtervoet
op de zee, maar zĳn linker op
de aarde,n 3 en hĳ riep met een
luide stem, zoals wanneer een
leeuwo brult. En toen hĳ riep, lie-
ten de zeven donderslagenp hun
eigen stemmen horen.

4 Toen nu de zeven dondersla-
gen spraken, stond ikop het punt
te schrĳven; maar ik hoorde een
stem uit de hemelq zeggen: „Ver-
zegel de dingenr die de zeven don-
derslagen gesproken hebben en
schrĳf ze niet op.” 5 En de en-
gel die ik op de zee en op de aar-
de zag staan, hief zĳn rechter-
hand op naar de hemel,s 6 en
hĳ zwoer bĳ Degene die tot in
alle eeuwigheidt leeft,u die de he-
mel en wat daarin is en de aar-

de en wat daarop is en de zee en
wat daarin is, heeft geschapen:a

„Er zal geen uitstel meer zĳn;b

7 maar in de dagen waarin de
zevende engelc zich laat horen,
wanneer hĳ op het punt staat
op zĳn trompet te blazen,d wordt
het heilige geheime van Godover-
eenkomstig het goede nieuws dat
hĳ aan zĳn eigen slaven, de pro-
feten, heeft bekendgemaakt,f in-
derdaad tot een einde gebracht.”

8 En de stemg die ik uit de he-
mel hoorde, spreekt wederom met
mĳ en zegt: „Ga, neem de geopen-
de boekrol welke zich in de hand
bevindt van de engel die op de zee
en op de aarde staat.”h 9 En ik
ging naar de engel toe en zei hem
dekleine boekrol aanmĳ te geven.
En hĳ zei tot mĳ: „Neem ze en eet
ze op,i en ze zal uw buik bitter ma-
ken, maar in uw mond zal ze zoet
zĳn als honing.” 10 En ik nam
de kleine boekrol uit de hand van
de engel en at ze op,j en in mĳn
mond was ze zoet als honing;k

maar toen ik ze opgegeten had,
werd mĳn buik bitter. 11 En zĳ
zeggentot mĳ: „Gĳ moet wederom
profeterenmet betrekking tot vol-
ken en nati

¨
en en talen en vele ko-

ningen.”l

11 En mĳ werd een riet ge-
geven, een staf gelĳk,m ter-

wĳl hĳ zei: „Sta op en meet het
tempel[heiligdom]n van God en
het altaar en hen die daarin aan-
bidden. 2 Maar wat het voorhof
buiteno het tempel[heiligdom] be-
treft, werp dat volledig buiten en
meet het niet, want het is aan
de nati

¨
en gegeven,p en zĳ zullen

de heilige stadq vertreden, twee-
enveertig maanden lang.r 3 En
ik zal mĳn twees getuigen in zak-
ken gehuldt doen profeterenu ge-
durende duizend tweehonderd
zestig dagen.” 4 Dezen zĳn [zin-
nebeeldig] de twee olĳfbomenv en
de twee lampenstandaardenw en
zĳ staan voor de Heer der aarde.x

w Za 4:12; Mt 5:14; x Za 4:14.

HFDST. 9

a 1Kr 12:8

Sp 28:1

b Ps 11:6

c Jer 8:17

d De31:29

Jer 5:3

e De32:17

Ps 106:37

1Kor 10:20

f Ps 115:4

Ps 135:15

g Jes 44:9

Jer 10:5

Da 5:23

h Ex 20:13

i Ga 5:20

�����������������������������

HFDST. 10

j Da 10:21

Ju 9
Opb 12:7

k Da 7:13

Opb 1:7

l Mal 4:2

Mt 17:2

m Opb 1:15

n Heb 2:8

o Sp 20:2

Opb 5:5

p Ex 19:16

Opb 4:5

Opb 11:19

q Opb 10:8

r Da 12:4

s Da 12:7

t Ps 90:2

1Ti 1:17
Opb 4:9

u Jer 10:10

�����������������������������

2ekolom

a Ge14:19

Ex 20:11
Ne 9:6
Ps 146:6
Han 4:24

b Jes 46:13

Ez 12:25
Hab 2:3

c Opb 8:6

d Opb 11:15

e Mr 4:11

f Am3:7

g Opb 10:4

h Opb 10:2

i Ez 2:8

j Jer 15:16

k Ps 119:103

Ez 3:3

l Jer 1:10

�����������������������������

HFDST. 11

m Ez 40:3

n 1Kor 3:16

2Kor 6:16
Ef 2:21
1Pe 2:5

1Pe 4:17

o Ez 40:17

p Lu21:24

q Heb 12:22

Opb 21:2

r Opb 13:5

s Jo 8:17

t Ps 69:11

u Han 2:17

Opb 19:10

v Za 4:3

Za 4:11

1535 1260 dagen OPENBARING 9:18–11:4



5 En indien iemand hun schade
wil toebrengen, komt er vuur uit
hun mond en verslindt hun vĳan-
den;a en indien iemand hun scha-
de zou willen toebrengen, moet
hĳ op deze wĳze gedood worden.
6 Dezen hebben de autoriteit de
hemel te sluiten,b opdat er geen
regen valtc in de dagen waarin
zĳ profeteren, en zĳ hebben auto-
riteit over de wateren, om ze in
bloedd te veranderen, en om de
aarde te slaan met allerlei plagen,
zo dikwĳls zĳ [het] maar wensen.

7 En wanneer zĳ hun getuige-
nisgeven hebben ge

¨
eindigd, zal

het wilde beest dat uit de afgrond
opstĳgt,e oorlog tegen hen voeren
en hen overwinnen en hen doden.f

8 En hun lĳken zullen liggen op
de brede straat van de grote stad
die in geestelĳke zin S _odomg en
Eg _ypte wordt genoemd, waar ook
hun Heer aan een paal werd ge-
hangen.h 9 En [mensen] uit de
volken en stammen entalen en na-
ti

¨
eni zullen hun lĳken drie en een

halve dagj zien, en zĳ laten niet
toe dat hun lĳken in een graf
worden gelegd. 10 En zĳ die op
de aarde wonen, verheugenk zich
over hen en zĳn vrolĳk, en zĳ
zullen elkaar geschenken zenden,l

want deze twee profeten hebben
hen die op de aarde wonen, ge-
pĳnigd.

11 En na de drie en een halve
dagm voer levensgeest van God
in hen,n en zĳ gingen op hun voe-
ten staan, en grote vrees over-
viel degenen die hen aanschouw-
den. 12 En zĳ hoorden een luide
stemo uit de hemel tot hen zeg-
gen: „Stĳgt hierheen op.”p En in de
wolk stegen zĳ tot in de hemel op,
en hun vĳanden aanschouwden
hen. 13 En in dat uur geschied-
de er een grote aardbeving, en een
tiende deelq van de stad stortte in;
en zevenduizend personenwerden
door de aardbeving gedood, en de
overigen werden door vrees be-
vangen en gaven heerlĳkheid aan
de God des hemels.r

14 Het tweede wees is voorbĳ.
Ziet! Het derde wee komt vlug.

15 En de zevende engel blies op
zĳn trompet.a En er weerklonken
luide stemmen in de hemel, die zei-
den: „Het koninkrĳk der wereld
is het koninkrĳk van onze Heerb

envan zĳnChristus geworden,c en
hĳ zal als koning regeren tot in
alle eeuwigheid.”d

16 En de vierentwintig oudere
personen,e die voor God op hun
tronen zaten, vielen op hun aan-
gezichtf en aanbadenGodg 17 en
zeiden: „Wĳ danken u,h Jehovah
God, de Almachtige,i die isj en die
was, omdat gĳ uw grote krachtk

hebt opgenomen en als koning zĳt
gaan regeren.l 18 Doch de na-
ti

¨
en ontstaken in gramschap, en

´
uw gramschap kwam, en de be-
stemde tĳd om de doden te oorde-
len en om aan uw slaven, de pro-
feten,m en aan de heiligen en aan
hen die uw naam vrezen, de klei-
nen en de groten,n [hun] beloning
te geven,o en om hente verdervenp

die de aarde verderven.”q

19 En het tempel[heiligdom]
van God, dat in de hemel is,r

werd geopend, en de arks van zĳn
verbond werd in zĳn tempel[hei-
ligdom]t gezien. En er kwamen
bliksemstralen en stemmen en
donderslagen en een aardbeving
en een grote hagel.

12 En er werd een groot te-
kenu gezien in de hemel:

een vrouwv getooid met de zon,
en de maan was onder haar voe-
ten, en op haar hoofd was een
kroon van twaalf sterren, 2 en
zĳ was zwanger. En zĳ schreeuwt
het uit in haar wee

¨
enw en in haar

barensnood.

3 En er werd een ander teken
gezien in de hemel, en zie! een
grote vuriggekleurde draak,x met
zeven koppen en tien hoorns en
op zĳn koppen zeven diademen;
4 en zĳn staarty sleept een der-
de deel van de sterrenz des he-
mels mee, en hĳ slingerde ze naar

q Ge 6:11; Ps 53:1; Jer 6:28; Jer 51:25; Ze 3:7;

r Opb 14:17; s 1Kon 8:1; Ps 132:8; t Hab 2:20; Heb

8:2; Heb 9:11; HFDST. 12 u Opb 1:1; v Jes 54:1;

Jes 54:5; Ga 4:26; w Ge 3:16; x Opb 12:9; Opb

20:2; y Jes 9:15; z Ge 6:2; Job 38:7; 2Kor 11:15.
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de aarde.a En de draak bleef voor
de vrouwb staan, die op het punt
stond te baren,c om zodra zĳ ge-
baard had, haar kind te verslin-
den.d

5 En zĳ baarde een zoon,e een
mannelĳk kind, dat alle nati

¨
en

zal weiden met een ĳzeren staf.f

En haar kindwerdweggerukt tot
God en tot zĳn troon.g 6 En de
vrouw vluchtte naar de wilder-
nis,h waar zĳ een door God berei-
de plaats heeft, opdat men haar
daar zou voedeni gedurende dui-
zend tweehonderd zestig dagen.j

7 En er brak oorlog uit in de he-
mel: M _icha

¨
elk en zĳn engelen stre-

den tegen de draak, en de draak
en zĳn engelen streden, 8 maar
hĳ zegevierde niet, en ook werd er
voor hen geen plaats meer gevon-
den in de hemel. 9 Neergeslin-
gerdwerd daarom de grote draak,l

de oorspronkelĳke slang,m die Dui-
veln en S _atano wordt genoemd, die
de gehele bewoonde aarde mis-
leidt;p neergeslingerd werd hĳ
naar de aarde,q en zĳn engelen
werden met hem neergeslingerd.
10 En ik hoorde een luide stem
in de hemel zeggen:

„Nu is gekomen de reddingr

en de krachts en het koninkrĳk
van onze Godt en de autoriteit
van zĳn Christus,u want de be-
schuldiger van onze broeders, die
hen dag en nacht voor onze God
beschuldigt,v is neergeslingerd!
11 En zĳ hebben hem overwon-
nenw wegens het bloed van het
Lamx en wegens het woord van
het getuigenis dat zĳ hebben af-
gelegd,y en zĳ hebben hun ziel
niet liefgehad,z zelfs niet wan-
neer zĳ met de dood werden ge-
confronteerd. 12 Weest hier-
om vrolĳk, GIJ hemelen en GIJ

die daarin verblĳft!a Weeb de aar-
de en de zee,c want de Duivel is
tot U neergedaald, en hĳ heeft
grote toorn, daar hĳ weet dat
hĳ slechts een korte tĳdsperiode
heeft.”d

13 Toen nu de draak zag dat
hĳ neergeslingerd was naar de
aarde,e vervolgde hĳ de vrouwf

die het mannelĳke kind had ge-
baard. 14 Maar aan de vrouw
werden de twee vleugels van de
grote arenda gegeven, omnaar de
wildernis te vliegen,b naar haar
plaats; daar wordt zĳ buiten het
gezicht van de slangc gevoedd ge-
durende een tĳd en tĳden en een
halve tĳd.e

15 En de slang braakte uit zĳn
bek de vrouw waterf achterna,
een rivier gelĳk, opdat de rivier
haar zou verdrinken.g 16 Maar
de aarde kwam de vrouw te hulp,h

en de aarde opende haar mond en
verzwolg de rivier die de draak uit
zĳn bek had gebraakt. 17 En de
draak werd toornig op de vrouwi

en ging heen om oorlog te voe-
ren tegen de overgeblevenen van
haar zaad, die de gebodenvan God
onderhouden en het werk hebben
dat bestaat in het getuigenis af-
leggenj omtrent Jezus.

13 En hĳ bleef staan op het
zandk van de zee.

En ik zag uit de zeel een wild
beestm opstĳgen, met tien hoornsn

en zeven koppen,o en op zĳn
hoorns tien diademen, maar op
zĳn koppen lasterlĳkep namen.
2 Het wilde beest nu dat ik zag,
geleek op een luipaard,q maar zĳn
poten waren als die van een beer,r

en zĳn muil was als een leeuwen-
muil.s En de draakt gaf [het beest]
zĳn kracht en zĳn troon en grote
autoriteit.u

3 En een van zĳn koppen, zo
zag ik, leek ten dode toe geslacht,
maar het werd van zĳn dodelĳke
slagv genezen, en de gehele aar-
de volgde het wilde beest met be-
wondering. 4 En zĳ aanbaden
de draak omdat hĳ aan het wilde
beest de autoriteit had gegeven,
en zĳ aanbaden het wilde beest
met de woorden: „Wie is aan het
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wilde beest gelĳk, en wie kan
de strĳd tegen hem aanbinden?”
5 Enhemwerdeenmond gegeven
die grote dingen en lasteringen
sprak,a en hem werd autoriteit
gegeven om twee

¨
enveertig maan-

denb lang te handelen. 6 En hĳ
opende zĳn mond in lasteringenc

tegen God, om zĳn naam te laste-
ren en zĳn verblĳfplaats, ja, hen
die in de hemel verblĳven.d 7 En
hem werd gegevene oorlog te voe-
ren tegen de heiligen en hen te
overwinnen,f en hem werd autori-
teit gegeven over elke stam en elk
volk en elke taal en natie. 8 En
allen die op de aarde wonen, zul-
len hem aanbidden; de naam van
niet

´
e

´
en van hen staat sedert de

grondlegging der wereldg geschre-
ven in de boekrolh des levens van
het Lam, dat geslacht werd.i

9 Indien iemand een oor heeft,
hĳ hore.j 10 Indien iemand [be-
stemd is] voor gevangenschap,
dan gaat hĳ in gevangenschap.k

Indien iemand met het zwaard
zal doden, moet hĳzelf met het
zwaard gedood worden.l Hier
komt het aan op de volhardingm

en het geloofn van de heiligen.o

11 En ik zag een ander wild
beestp uit de aardeq opstĳgen, en
het had twee hoorns, gelĳk een
lam, maar het ging spreken als
een draak.r 12 En het oefent
alle autoriteit van het eerste wil-
de beests uit voor diens ogen.
En het bewerkt dat de aarde en
zĳ die daarop wonen, het eer-
ste wilde beest aanbidden, dat
van zĳn dodelĳke slag genezen
was.t 13 En het verricht grote
tekenen,u zodat het zelfs vuur uit
de hemel doet neerdalen naar de
aarde ten aanschouwen van de
mensen.

14 En het misleidt degenen die
op de aarde wonen wegens de te-
kenen die hem gegeven waren te
verrichten voor de ogen van het
wilde beest, terwĳl het tot hen
die op de aarde wonen, zegt dat
zĳ een beeldv moeten makenvoor
het wilde beest dat de zwaard-
slag hadw en toch weer opgeleefd

was. 15 En het werd hem toe-
gestaan adem aan het beeld van
het wilde beest te geven, zodat
het beeldvan hetwilde beest niet
alleen zou spreken maar ook zou
bewerken dat allen die het beeld
van het wilde beest op generlei
wĳze zouden aanbidden, gedood
werden.a

16 En het oefent dwang uit op
alle personen,b de kleinen en de
groten, en de rĳken en de armen,
en de vrĳen en de slaven, opdat
men dezen een merkteken aan
hun rechterhand of op hun voor-
hoofd zou geven,c 17 en opdat
niemand zou kunnen kopen of
verkopen, behalve wie het merk-
teken heeft, de naamd van het
wilde beest of het getal van zĳn
naam.e 18 Hier komt het aan op
wĳsheid: Wie intelligentie heeft,
berekene het getal van het wilde
beest, want het is het getal van
een mens;f en zĳn getal is zeshon-
derd zesenzestig.g

14 En ik zag, en zie! het Lamh

stond op de berg S _ion,i en
met hem honderd vierenveer-
tig duizend,j die zĳn naam en
de naam van zĳn Vaderk op hun
voorhoofd geschreven droegen.
2 En ik hoorde een geluid uit de
hemel als het geluid van vele wa-
terenl en als het geluidvan zware
donder; en het geluid dat ik hoor-
de, was als van zangers die zich-
zelf op de harpm begeleiden, spe-
lend op hun harpen. 3 En zĳ
zingenn als het ware een nieuw
liedo v

´
o

´
or de troon env

´
o

´
or de vier

levende schepselenp en de oude-
re personen;q en niemand kon
zich dat lied eigen maken dan de
honderd vierenveertig duizend,r

die van de aarde zĳn gekocht.s

4 Dezen zĳn het die zich niet
met vrouwen hebben bevlekt;t ja,
zĳ zĳn maagden.u Dezen zĳn het
die het Lam blĳven volgen waar-
heen hĳ ook gaat.v Dezen werden
uit het middenvan demensen ge-
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kochta als eerstelingenb voor God
en voor het Lam, 5 en in hun
mond werd geen onwaarheid ge-
vonden;c zĳ zĳn zonder smet.d

6 En ik zag een andere engel in
het midden van de hemele vliegen,
en hĳ had eeuwig goed nieuws,f

om dat als blĳde tĳdingen bekend
te maken aan hen die op de aarde
wonen, en aan elke natie en stam
en taal en elk volk,g 7 en hĳ zei
met een luide stem: „Vreest Godh

en geeft hem heerlĳkheid,i want
het uur van het oordeel door hem
is gekomen,j en aanbidt daarom
Degene die de hemel en de aarde
en [de] zee en [de] waterbronnen
gemaaktk heeft.”l

8 En een andere, een tweede
engel, volgde en zei: „Ze is ge-
vallen! B _abylonm de Grote is ge-
vallen,n zĳ die alle nati

¨
en van

de wĳno van de toorn van haar
hoererĳp heeft doen drinken!”

9 En een andere engel, een der-
de, volgde hen en zei met een lui-
de stem: „Indien iemand het wil-
de beestq en zĳn beeld aanbidtr

en een merkteken aan zĳn voor-
hoofd of op zĳn hand ontvangt,s

10 zal hĳ ook drinken van de wĳn
van de toorn van God, die onge-
mengd in de beker van zĳn gram-
schap is ingeschonken,t en hĳ
zal gepĳnigd wordenu met vuur
en zwavelv ten aanschouwen van
de heilige engelen en ten aan-
schouwen van het Lam. 11 En
de rook van hun pĳniging stĳgt
op tot in alle eeuwigheid,w en dag
noch nacht hebben zĳ rust, zĳ
die het wilde beest en zĳn beeld
aanbidden, en al wie het merkte-
kenx van zĳn naam ontvangt.
12 Hier komt het op volharding
aan voor de heiligen,y voor hen
die de gebodenvanGoden het ge-
loofz van Jezus onderhouden.”a

13 En ik hoorde een stem uit
de hemel zeggen: „Schrĳf: Geluk-
kig zĳn de dodenb die van nu af
aanc in eendracht met [de] Heer
sterven.d Ja, zegt de geest, laat
hen rustenvan hun moeizame ar-
beid, want de dingen die zĳ ge-

daan hebben, gaan tegelĳk met
hen.”

14 En ik zag, en zie! een witte
wolk, en op de wolk zat iemand
gelĳk een mensenzoon,a met een
gouden kroonb op zĳn hoofd en
een scherpe sikkel in zĳn hand.

15 En een andere engel kwam
uit het tempel[heiligdom] en riep
met een luide stem tot degene
die op de wolk zat: „Sla uw sik-
kel erin en oogst,c want het uur
om te oogsten is gekomen, want
de oogstd van de aarde is door en
door rĳp.”e 16 En degene die op
dewolk zat, wierp zĳn sikkel op de
aarde, en de aarde werd geoogst.

17 En nog een andere engel
kwam uit het tempel[heiligdom],
dat in de hemel is,f en ook hĳ had
een scherpe sikkel.

18 En nog een andere engel
kwam van het altaar, en hĳ had
autoriteit over het vuur.g En hĳ
riep met een luide stem tot de-
gene die de scherpe sikkel had en
zei: „Sla uw scherpe sikkel erin en
zamel de trossen van de wĳnstok
der aarde in,h want zĳn druiven
zĳn rĳp geworden.” 19 En de en-
geli wierp zĳn sikkel naar de aar-
de en oogstte de wĳnstokj der aar-
de af, en hĳ slingerde hem in de
grote wĳnpers van de toorn van
God.k 20 En de wĳnpers werd
getreden buiten de stad,l en er
kwam bloed uit de wĳnpers tot
aan de tomen der paarden,m over
een afstand van duizend zeshon-
derd stadi

¨
en.n

15 En ik zag een ander tekeno

in de hemel, groot en won-
derbaar: zeven engelenp met ze-
ven plagen.q Deze zĳn de laatste,
want door middel daarvan wordt
de toornr van God tot een einde
gebracht.s

2 En ik zag iets dat leek op een
glazen zee,t met vuur vermengd,
en degenen die de overwinning
behalenu over het wilde beest
en over zĳn beeldv en over het
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getala van zĳn naam, stonden aan
de glazen zeeb en hadden har-
penc van God. 3 En zĳ zingen
het lied van M _ozes,d de slaaf van
God, en het lied van het Lam,e en
zeggen:

„Groot en wonderbaar zĳn uw
werken,f Jehovah God, de Almach-
tige.g Rechtvaardig enwaarachtig
zĳn uw wegen,h Koning der eeu-
wigheid.i 4 Wie zal u niet werke-
lĳk vrezen,j Jehovah,k enuw naam
verheerlĳken,l omdat gĳ alleen
loyaal zĳt?m Want alle nati

¨
en zul-

len komen en voor u aanbidden,n

omdat uw rechtvaardige verorde-
ningen openbaar gemaakt zĳn.”o

5 En na deze dingen zag ik, en
het heiligdom van de tentp der
getuigenisq werd in de hemel ge-
opend,r 6 en de zeven engelens

met de zeven plagent kwamen
uit het heiligdom, bekleed met
rein, helder linnenu en rond hun
borst omgord met gouden gor-
dels. 7 En

´
e

´
en van de vier le-

vende schepselenv gaf de zeven
engelen zeven gouden schalen,
welke vol warenvan de toornvan
God,w die leeft tot in alle eeuwig-
heid.x 8 En het heiligdom werd
vanwege de heerlĳkheidvan God
en vanwege zĳn kracht met rook
vervuld,y en niemand kon het hei-
ligdom binnengaan totdat de ze-
ven plagenz van de zeven engelen
voleindigd waren.

16 En ik hoorde een luide
stema uit het heiligdomtot

de zeven engelen zeggen: „Gaat
en giet de zeven schalen van de
toornb van God uit naar de aar-
de.”

2 En de eerstec ging heen en
goot zĳn schaal uit naar de aar-
de.d En er kwam een schadelĳke
en kwaadaardige zweere aan de
mensen die het merkteken van
het wilde beestf hadden en die zĳn
beeld aanbaden.g

3 Ende tweedeh goot zĳn schaal
uit in de zee.i En ze werd bloedj

als van een dode, en elke levende
ziel stierf, [ja,] alleswat in de zeek

was.

4 En de derdea goot zĳn schaal
uit in de rivierenb en de water-
bronnen. En ze werden bloed.c

5 En ik hoorde de engel [die ge-
steld was] over de wateren, zeg-
gen: „Gĳ, Degene die is en die
was,d de Loyale,e zĳt rechtvaar-
dig, omdat gĳ deze vonnissen hebt
geveld,f 6 want zĳ hebben het
bloedvan heiligen en van profeten
vergoten,g en bloedh hebt gĳ hun
te drinken gegeven. Zĳ verdie-
nen het.”i 7 En ik hoorde het al-
taar zeggen: „Ja, Jehovah God, de
Almachtige,j waarachtig en recht-
vaardig zĳnuw rechterlĳke beslis-
singen.”k

8 En de vierdel goot zĳn schaal
uit op de zon; en het werd [de
zon] gegeven de mensen te verzen-
genm met vuur. 9 En de mensen
werden verzengd met grote hitte,
maar zĳ lasterden de naamn van
God, die de autoriteito over deze
plagen heeft, en zĳ hadden geen
berouw om hem heerlĳkheid te
geven.p

10 En de vĳfde goot zĳn schaal
uit op de troon van het wilde
beest.q En zĳn koninkrĳk werd
verduisterd,r en zĳ gingen op
hun tong knagen van de pĳn,
11 maar zĳ lasterdens de God des
hemels vanwege hun pĳnen en
vanwege hun zweren, en zĳ had-
den geen berouw van hun wer-
ken.

12 En de zesdet goot zĳn schaal
uit op de grote rivier de _E _ufraat,u

en haar water droogde op,v zodat
de weg bereid zou worden voor de
koningenw van de opgang der zon.

13 En ik zag drie onreine ge-
inspireerde uitingen,x [die eruit-
zagen] als kikvorsen,y uit de bek
van de draakz en uit de bek van
het wilde beesta en uit de mond
van de valse profeetb komen.
14 In werkelĳkheid zĳn het door
demonen ge

¨
ınspireerde uitin-
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gen,a en ze verrichten tekenenb

en gaan uit tot de koningenc van
de gehele bewoonde aarde,d om
hen te vergaderen tot de oorloge

van de grote dagf van God de Al-
machtige.g

15 „Zie! Ik kom als een dief.h

Gelukkig is hĳ die wakker blĳfti

en zĳn bovenklederen bewaart,
opdat hĳ niet naakt wandelt en
men zĳn schande ziet.”j

16 En ze vergaderden hen tot
de plaats die in het Hebreeuws
Har–M _agedon wordt genoemd.k

17 En de zevende goot zĳn
schaal uit op de lucht.l Hierop
kwam er een luide stemm uit het
heiligdom, vanaf de troon, die zei:
„Het is geschied!” 18 En er kwa-
men bliksemstralen en stemmen
en donderslagen, en er geschied-
de een grote aardbeving,n zoals er
niet was geschied sinds er men-
sen op de aarde kwamen,o zo’n om-
vangrĳke aardbeving,p zo groot.
19 En de grote stadq viel in drie
delen uiteen, en de steden van
de nati

¨
en stortten in; en B _aby-

lon de Groter werd voor God in
herinnering gebracht, om haar
de beker te geven met de wĳn
van de toorn van zĳn gramschap.s

20 Ook vluchtte elk eiland, en
bergen werden niet gevonden.t

21 En een grote hagel,u waarvan
elke steen ongeveer het gewicht
van een talent had, viel uit de
hemel op de mensen neer, en de
mensen lasterdenv God wegens de
plaag van de hagel,w want de plaag
ervan was ongewoon groot.

17 En
´
e

´
en van de zeven en-

gelen die de zeven schalen
hadden,x kwam en sprak met mĳ
en zei: „Kom, ik zal u het oordeel
tonen over de grote hoer,y die op
vele wateren zit,z 2 met wie de
koningen der aarde hoererĳ heb-
ben bedreven,a terwĳl zĳ die de
aarde bewonen, dronken werden
gemaakt van de wĳn van haar
hoererĳ.”b

3 Enhĳ voerde mĳ in [de kracht
van de] geestc weg naar een wil-
dernis. En ik zag voorts een

vrouw, die op een scharlakenge-
kleurd wild beesta zat, dat vol was
van lasterlĳke namenb en dat ze-
ven koppenc en tien hoorns had.
4 En de vrouw was getooid met
purperd en scharlakene en ver-
sierd met goud en edelgesteente
en parels,f en in haar hand had
zĳ een gouden beker,g die vol was
van walgelĳkhedenh en de onrein-
heden van haar hoererĳ.i 5 En
op haar voorhoofd was een naam
geschreven, een mysterie:j „B _aby-
lon de Grote, de moeder van de
hoerenk en van de walgelĳkhe-
den der aarde.”l 6 En ik zag dat
de vrouw dronken was van het
bloedm der heiligen en van het
bloedvan de getuigenvan Jezus.n

Toen ik haar nu zag, verwon-
derde ik mĳ met grote verwonde-
ring.o 7 Daarop zei de engel tot
mĳ: „Waarom hebt gĳ u verwon-
derd? Ik zal u het mysterie zeg-
genvan de vrouwp envan het wil-
de beest dat haardraagt en dat de
zeven koppen en de tien hoorns
heeft:q 8 Hetwilde beest dat gĳ
gezien hebt, was,r maar is niet, en
toch staat het op het punt uit de
afgronds op te stĳgen, en het moet
de vernietiging tegemoet gaan. En
wanneer zĳ die op de aarde wo-
nen, zien hoe het wilde beest was,
maar niet is en toch tegenwoordig
zal zĳn, zullen zĳ zich vol bewon-
dering verbazen, maar hun namen
zĳn sedert de grondlegging der
wereld niet op de boekrol des le-
venst geschreven.u

9 Hier komt het aan op de in-
telligentie diewĳsheid heeft:v De
zeven koppenw betekenen zeven
bergen,x waarop de vrouw geze-
ten is. 10 En er zĳn zeven ko-
ningen: vĳf zĳn gevallen,y

´
e

´
en is

er,z de andere is nog niet geko-
men,a maar als hĳ gekomen is,
moet hĳ een korte tĳd blĳven.b

11 En het wilde beest dat was
maar niet is,c is ook zelf een acht-
ste [koning], maar spruit voort uit

q Opb 17:3; r Opb 13:15; s Opb 20:1; t Ex 32:32; Ps

69:28; Fil 4:3; u Opb 13:8; v Mt 24:15; Jak 3:17;

w Opb 17:7; x Jer 51:25; y Jer 46:2; Jer 51:11; Da

8:20; Da 8:21; Ze 2:13; z Jo 19:15; a Da 8:23; b Opb

13:11; Opb 19:20; c Opb 17:8.
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de zeven, en het gaat de vernieti-
ging tegemoet.

12 En de tien hoorns die gĳ
gezien hebt, betekenen tien ko-
ningen,a die nog geen koninkrĳk
hebben ontvangen, maar wel ont-
vangen zĳ voor

´
e

´
en uur autori-

teit als koningen met het wilde
beest. 13 Dezen hebben

´
e

´
en ge-

dachte, en daarom geven zĳ hun
kracht en autoriteit aan het wil-
de beest.b 14 Dezen zullen strĳ-
den tegen het Lam,c maar het
Lam zal hen overwinnen,d omdat
hĳ Heer der heren en Koning der
koningen is.e Ook de geroepenen
en uitverkorenen en getrouwen
met hem [zullen dit doen].”f

15 En hĳ zegt tot mĳ: „De wa-
teren die gĳ gezien hebt, waar
de hoer zit, betekenen volken
en scharen en nati

¨
en en talen.g

16 En de tien hoornsh die gĳ ge-
zien hebt, en het wilde beest,i

die zullen de hoer hatenj en zul-
len haar woest en naakt maken,
en ze zullen haar vleesdelen op-
eten en zullen haar geheel met
vuur verbranden.k 17 Want God
heeft [het] hun in het hart ge-
geven zĳn gedachte uit te voeren,l

ja, [hun] ene gedachte uit te voe-
ren door hun koninkrĳk aan het
wilde beest te geven,m totdat de
woorden van Godvolbracht zullen
zĳn.n 18 En de vrouwo die gĳ ge-
zien hebt, betekent de grote stad,
die een koninkrĳk over de konin-
gen der aarde heeft.”p

18 Na deze dingen zag ik een
andere engel uit de hemel

neerdalen, met grote autoriteit;q

en de aarde werd verlicht door
zĳn heerlĳkheid.r 2 En hĳ riep
met een krachtige stems en zei:
„Ze is gevallen! B _abylon de Gro-
te is gevallen,t en ze is een woon-
plaats geworden van demonen en
een schuilplaats van elke onrei-
ne uitwasemingu en een schuil-
plaats van elke onreine en gehate
vogel!v 3 Want wegens de wĳn
van de toorn van haar hoererĳ
zĳn alle nati

¨
en [het slachtoffer]

geworden,w en de koningen der
aarde hebben hoererĳ met haar

bedreven,a en de reizende koop-
liedenb der aarde zĳn rĳk gewor-
den ten gevolge van de kracht
van haar schaamteloze weelde.”c

4 En ik hoorde een andere stem
uit de hemel zeggen: „Gaat uit
van haar, mĳn volk,d indien GIJ

niet met haar in haar zondenwilt
delen,e en indien GIJ geen deel
van haar plagen wilt ontvangen.
5 Want haar zonden hebben zich
helemaal tot aan de hemel opge-
hoopt,f en God heeft zich haar
ongerechtigheden te binnen ge-
bracht.g 6 Vergeldt haar gelĳk
zĳzelf vergolden heeft,h en doet
haar tweemaal zoveel, ja, twee-
maal het aantal dingen die zĳ
gedaan heeft;i doet in de bekerj

waarin zĳ een mengsel heeft ge-
daan, tweemaalk zoveel van het
mengsel voor haar.l 7 In de mate
dat ze zichzelf verheerlĳkt en
in schaamteloze weelde geleefd
heeft, geeft haar in die mate pĳni-
ging en rouw.m Want in haar hart
blĳft ze zeggen: ’Ik zit als konin-
gin,n en ik ben geen weduwe,o en
ik zal nooit rouw zien.’p 8 Daar-
om zullen op

´
e

´
en dag haar plagenq

komen, dood en rouw en hongers-
nood, en ze zal geheel verbrand
worden met vuur,r want Jehovah
God, die haar heeft geoordeeld, is
sterk.s

9 En de koningent der aarde die
hoererĳ met haar hebben bedre-
ven en in schaamteloze weelde
hebben geleefd, zullen over haar
wenen en zich in droefheid om
haar slaan,u wanneer zĳ naar de
rook kĳkenv die van haar verbran-
ding afkomt, 10 terwĳl zĳ uit
vrees voor haar pĳniging op een
afstand staan en zeggen:w ’Wat
jammer, wat jammer, gĳ grote
stad,x B _abylon, gĳ sterke stad,
want in

´
e

´
en uur is uw oordeel ge-

komen!’y

11 Ook de reizendekoopliedenz

der aarde wenen en rouwen om
haar,a omdat er niemand meer
is die hun overvloedige voor-
raad koopt, 12 een overvloedi-
ge voorraadb van goud en zilver

w Ez 26:17; x Da 4:30; y Jer 51:8; z Ez 27:36; a Ez

27:30; b Ez 27:12.
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en edelgesteente en parels en fĳn
linnen en purper en zĳde en schar-
laken; en elk voorwerp van welrie-
kend hout en allerlei ivoren voor-
werpen en allerlei voorwerpen
van zeer kostbaar hout en van ko-
per en van ĳzer en van marmer;a

13 ook kaneel en Indische spece-
rĳ en reukwerk en welriekende
olie en geurige hars en wĳn en
olĳfolie en meelbloem en tarwe en
runderen en schapen en paarden
en wagens en slaven en menselĳ-
ke zielen.b 14 Ja, de voortreffe-
lĳke vrucht die uw ziel begeerde,c

is van u geweken, en alle kostelĳ-
ke dingen en de schitterende din-
gen zĳn voor u verloren gegaan,
en nooit meer zal men ze vinden.d

15 De reizende koopliedene in
deze dingen, die rĳk van haar
zĳn geworden, zullen uit vrees
voor haar pĳniging op een afstand
staan en zullen wenen en rouwenf

16 en zeggen: ’Wat jammer, wat
jammer — de grote stad,g be-
kleed met fĳn linnen en purper
en scharlaken, en rĳk versierd
met gouden sieraden en edelge-
steente en parels,h 17 want in
´
e

´
en uur is zulk een grote rĳkdom

verwoest!’i

En iedere scheepskapitein en
een ieder die ergens naar toe
vaart,j en zeelieden en allen die
hun bestaan op zee vinden, ston-
den op een afstandk 18 en rie-
pen het uit toen zĳ naar de rook
keken die van haar verbranding
afkwam, en zĳ zeiden: ’Welke
stad is aan de grote stad gelĳk?’l

19 En zĳ wierpen stof op hun
hoofdm en riepen, wenend en rou-
wend,n en zeiden: ’Wat jammer,
wat jammer — de grote stad,
waarin allen die boten op zee heb-
ben,o rĳk zĳn gewordenp wegens
haar kostbaarheden, want in

´
e

´
en

uur is ze verwoest!’q

20 Wees vrolĳk over haar, o he-
mel,r ook GIJ heiligens en GIJ apos-
telent en GIJ profeten, want God
heeft voor U de gerechtelĳke straf
van haar ge

¨
eist!”u

21 En een sterke engel hief een
steen op gelĳk een grote molen-

steena en slingerde hem in de zeeb

en zei: „Zo zal B _abylon, de gro-
te stad, met een snelle worp wor-
den neergeslingerd, en ze zal nooit
meer gevonden worden.c 22 En
de klank van zangers die zichzelf
op de harp begeleiden, en van mu-
zikanten en van fluitspelers en
van trompetters zal nooit meer in
u worden gehoord,d en geen hand-
werksman van enig ambacht zal
ooit nog in u worden gevonden,
en geen geluid van een molen-
steen zal ooit nog in u worden ge-
hoord, 23 en geen licht van een
lamp zal ooit nog in u schĳnen,
en geen stem van een bruidegom
en van een bruid zal ooit nog in
u worden gehoord;e omdat uw rei-
zende koopliedenf de hooggeplaat-
ste personeng der aarde waren,
want door uw spiritistischeh prak-
tĳken werden alle nati

¨
en misleid.

24 Ja, in haar werd het bloedi ge-
vonden van profetenj en van heili-
genk en van allen die op de aarde
geslacht zĳn.”l

19 Na deze dingen hoorde ik
iets dat was als een lui-

de stem van een grote schare
in de hemel.m Zĳ zeiden: „Looft
Jah!n De reddingo en de heerlĳk-
heid en de kracht behoren aan
onze God,p 2 want zĳn oorde-
len zĳn waarachtig en rechtvaar-
dig.q Want hĳ heeft het oordeel
voltrokken aan de grote hoer, die
met haar hoererĳ de aarde ver-
dierf, en hĳ heeft het bloed van
zĳn slaven van haar hand gewro-
ken.”r 3 En meteen zeiden zĳ
voor de tweedemaal: „Looft Jah!s

En de rook die van haar afkomt,
blĳft tot in alle eeuwigheid op-
stĳgen.”t

4 En de vierentwintig oude-
re personenu en de vier levende
schepselenv vielen neer en aan-
baden God, die op de troon is ge-
zeten,w en zeiden: „Amen! Looft
Jah!”x

5 En een stem ging uit van de
troon en zei: „Looft onze God, al
GIJ slaven van hem,y die hem vre-
zen, de kleinen en de groten.”z
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6 En ik hoorde iets dat was als
een stemvan een grote schare en
als een geluid van vele wateren
en als een geluid van zware don-
derslagen. Zĳ zeiden: „Looft Jah,a

want Jehovah, onze God, de Al-
machtige,b is als koning gaan rege-
ren.c 7 Laten wĳ ons verheugen
en verrukt zĳn, en laten wĳ hem
de heerlĳkheid geven,d want de
bruilofte van het Lam is aangebro-
kenf en zĳn vrouw heeft zich ge-
reedgemaakt.g 8 Ja, het is haar
gegeven getooid te zĳn met hel-
der, rein, fĳn linnen, want het
fĳne linnen beeldt de rechtvaar-
dige daden van de heiligen af.”h

9 En hĳ zegt tot mĳ: „Schrĳf:
Gelukkig zĳn zĳ die uitgenodigd
zĳni tot de avondmaaltĳd van de
bruiloft van het Lam.”j Ook zegt
hĳ tot mĳ: „Dit zĳn dewaarachti-
gewoorden van God.”k 10 Toen
viel ik voor zĳn voeten neer om
hem te aanbidden.l Maar hĳ zegt
tot mĳ: „Pas op! Doe dat niet!m Ik
ben slechts een medeslaaf van u
en van uw broeders, die het werk
hebben dat bestaat in het getui-
genis afleggen omtrent Jezus.n

Aanbid God;o want het is het ge-
tuigenis afleggen omtrent Jezus
dat tot profeteren inspireert.”p

11 En ik zag de hemel geopend,
en zie! een wit paard.q En dege-
ne die erop zat, wordt Getrouwr

en Waarachtigs genoemd, en hĳ
oordeelt en voert oorlog in recht-
vaardigheid.t 12 Zĳn ogen zĳn
een vuurvlamu en op zĳn hoofd
zĳn vele diademen.v Hĳ draagt
een geschreven naamw die nie-
mand kent dan hĳzelf, 13 en hĳ
is getooid met een bovenkleed dat
met bloed besprenkeld is,x en zĳn
naamwordt genoemd:Het Woordy

van God. 14 En de legers die in
de hemel waren, volgden hem op
witte paarden, en ze waren ge-
kleed in wit, rein, fĳn linnen.
15 En uit zĳn mond komt een
scherp lang zwaard te voorschĳn,z

om daarmee de nati
¨
en te slaan, en

hĳ zal hen weiden met een ĳze-
ren staf.a Ook treedt hĳ de wĳn-
persb van de toorn der gramschap

van Goda de Almachtige. 16 En
op zĳn bovenkleed, ja, op zĳn dĳ,
draagt hĳ een naam geschreven:
Koning der koningen en Heer der
heren.b

17 Ik zag ook een engel in de
zon staan, en hĳ riep met een lui-
de stem en zei tot alle vogelsc die
in het midden van de hemel vlie-
gen: „Komt hier, verzamelt U tot
de grote avondmaaltĳd van God,
18 om te eten de vleesdelend van
koningen en de vleesdelen van mi-
litaire bevelhebbers en de vlees-
delen van sterke mannene en de
vleesdelen van paardenf en van
hen die daarop zitten, en de vlees-
delen van allen, zowel van vrĳen
als van slaven en van kleinen en
groten.”

19 En ik zag het wilde beestg

en de koningenh der aarde en
hun legers vergaderd om de oor-
log te voereni tegen degene die
op het paard zatj en tegen zĳn le-
ger. 20 Enhet wilde beestk werd
gegrepen en met hemde valse pro-
feet,l die voor zĳn ogen de tekenen
had verrichtm waarmee hĳ dege-
nen had misleid die het merkte-
kenn van het wilde beest hadden
ontvangen en degenen die aan-
bidding geven aan zĳn beeld.o Le-
vend werden zĳ beiden in het
vurige meer geslingerd, dat met
zwavel brandt.p 21 De overigen
echter werden gedood met het
lange zwaard dat uit de mond te
voorschĳnkwamq van degene die
op het paard zat.r En alle vogelss

werden van hun vleesdelen ver-
zadigd.t

20 En ik zag een engel uit de
hemel neerdalen met de

sleutel van de afgrondu en een
grote keten in zĳn hand. 2 En
hĳ greep de draak,v de oorspron-
kelĳke slang,w die de Duivelx en
S _atan is,y en bond hem voor dui-
zend jaar. 3 En hĳ slingerde
hem in de afgrondz en sloot en
verzegelde [die] boven hem, op-
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dat hĳ de nati
¨
en niet meer zou

misleiden totdat de duizend jaar
ge

¨
eindigd waren. Na deze dingen

moet hĳ voor een korte tĳd wor-
den losgelaten.a

4 En ik zag tronen,b en er wa-
ren er die daarop gingen zitten,
en hun werd macht gegeven om te
oordelen.c Ja, ik zag de zielen van
hen die met de bĳl ter dood ge-
bracht waren wegens het getui-
genis dat zĳ hadden afgelegd om-
trent Jezus enwegens het spreken
over God, en hen die noch het
wilde beestd noch zĳn beeld had-
den aanbedene en die het merkte-
ken niet op hun voorhoofd en op
hun hand hadden ontvangen.f En
zĳ kwamen tot leven en regeerden
als koningeng met de Christus,
duizend jaar lang. 5 (De overi-
gen der dodenh kwamen niet tot
leven totdat de duizend jaar ge-
eindigd waren.i) Dit is de eerstej

opstanding. 6 Gelukkigk en hei-
ligl is een ieder die deel heeft aan
de eerste opstanding; over dezen
heeft de tweede doodm geen auto-
riteit,n maar zĳ zullen priesterso

vanGodenvande Christus zĳn en
zullen de duizend jaarmet hemals
koningen regeren.p

7 Zodra nu de duizend jaar ge-
eindigd zĳn, zal S _atan uit zĳn
gevangenis worden losgelaten,
8 en hĳ zal uitgaan om de nati

¨
en

te misleiden die aan de vier hoe-
ken van de aarde zĳn, Gog en M _a-
gog, om hen tot de oorlog te ver-
zamelen. Het aantal van hen is
als het zand der zee.q 9 En zĳ
trokken op over de breedte der
aarde en omsingelden de leger-
plaats van de heiligenr en de gelief-
de stad.s Maar vuur daalde neer
uit de hemel en verslond hen.t

10 En de Duivel,u die hen misleid-
de, werd in het meer van vuur en
zwavel geslingerd, waar zowel het
wilde beestv als de valse profeet
[reeds waren];w en zĳ zullen dag
en nacht gepĳnigd worden tot in
alle eeuwigheid.

11 En ik zag een grote witte
troon en degene die daarop was
gezeten.x De aarde en de hemel

vloden van voor zĳn aangezicht
weg,a en er werd geen plaats voor
ze gevonden. 12 En ik zag de
doden, de groten en de kleinen,b

voor de troon staan, en er werden
boekrollen geopend. Maar er werd
een andere boekrol geopend; het
is de boekrol des levens.c En de do-
den werden geoordeeld op grond
van de dingen die in de boekrol-
len geschreven stonden, overeen-
komstig hun daden.d 13 En de
zee gaf de doden in haar op, en de
dood en H _ades gaven de dodene in
hen op, en zĳ werden ieder afzon-
derlĳk geoordeeld overeenkom-
stig hun daden.f 14 En de doodg

en H _ades werden in het meer van
vuur geslingerd. Dit betekent de
tweede dood:h het meer van vuur.i

15 Bovendien werd een ieder die
niet in het boek des levens ge-
schreven werd bevonden,j in het
meer van vuur geslingerd.k

21 En ik zag een nieuwe he-
mell en een nieuwe aarde;m

want de vroegere hemeln en de
vroegere aardeo waren voorbĳ-
gegaan, en de zeep is niet meer.
2 Ik zag ook de heilige stad,q het
Nieuwe Jer _uzalem, van God uit
de hemel neerdalen,r toebereid als
een bruids die zich voor haar mant

versierd heeft. 3 Toen hoorde ik
een luide stem, afkomstig van de
troon, zeggen: „Zie! De tentu van
God is bĳ de mensen, en hĳ zal
bĳ hen verblĳven,v en zĳ zullen
zĳn volken zĳn.w En God zelf zal
bĳ hen zĳn.x 4 En hĳ zal elke
traan uit hun ogenwegwissen,y en
de dood zal niet meer zĳn,z noch
rouw, noch geschreeuw, noch pĳn
zal er meer zĳn.a De vroegere din-
gen zĳn voorbĳgegaan.”b

5 En Degene die op de troon
was gezeten,c zei: „Zie! Ik maak
alle dingen nieuw.”d Ook zegt hĳ:
„Schrĳf, want deze woorden zĳn
getrouw en waarachtig.” 6 En
hĳ zei tot mĳ: „Ze zĳn geschied!
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Ik ben de Alfa en de Omega, het
begin en het einde.a Aan een ieder
die dorst heeft, zal ik uit de bron
van het water des levens geven
om niet.b 7 Een ieder die over-
wint, zal deze dingen be

¨
erven, en

ik zal zĳn God zĳnc en hĳ zal
mĳn zoon zĳn.d 8 Maar wat de
lafhartigen betreft en degenen die
geen geloof hebbene en degenen
die walgelĳk zĳn in hun vuilig-
heidf en moordenaarsg en hoereer-
dersh en degenen die spiritisme
beoefenen en afgodendienaarsi en
alle leugenaars,j hun deel zal zĳn
in het meer dat met vuurk en zwa-
vel brandt.l Dit betekent de twee-
de dood.”m

9 En er kwam
´
e

´
en van de ze-

ven engelen die de zeven schalen
hadden, welke vol waren van de
zeven laatste plagen,n en hĳ sprak
met mĳ en zei: „Kom hier, ik zal u
de bruid, de vrouw van het Lam,o

tonen.” 10 Hĳ dan voerde mĳ in
[de kracht van de] geest weg naar
een grote en hoge berg,p en hĳ
toonde mĳ de heilige stadq Jer _u-
zalem, die van God uit de hemel
neerdaalder 11 en de heerlĳk-
heidvan God had.s Haar glans was
gelĳk een zeer kostbare steen, als
een kristalhelder schĳnende jas-
pissteen.t 12 Ze had een grote
enhogemuuru en had twaalf poor-
ten en bĳ de poorten twaalf en-
gelen, en er waren namen op ge-
grift, welke die van de twaalf
stammen der zonen van _Isra

¨
el

zĳn.v 13 Naar het oosten waren
er drie poorten en naar het noor-
den drie poorten en naar het zui-
den drie poorten en naar het wes-
ten drie poorten.w 14 De muur
van de stad had ook twaalf funda-
mentstenenx en daarop de twaalf
namen van de twaalf aposteleny

van het Lam.

15 Degene nu die met mĳ sprak,
had als maatstaf een gouden riet-
stok,z om de stad en haar poorten
en haar muur te meten.a 16 En
de stad ligt in het vierkant, en
haar lengte is even groot als haar
breedte. En hĳ mat de stadb met
de rietstok, twaalfduizend sta-
di

¨
en; haar lengte en breedte en

hoogte zĳn gelĳk. 17 Hĳ mat
ook haar muur, honderd vieren-
veertig el, naar mensenmaat, die
tegelĳkertĳd engelen[maat] is.
18 Haar muur nu was gebouwd
van jaspis,a en de stad was zuiver
goud, gelĳk helder glas. 19 De
fundamentenb van de muur van
de stad waren met allerlei edel-
gesteente versierd:c het eerste
fundament was jaspis,d het twee-
de saffier,e het derde chalcedon,
het vierde smaragd,f 20 het vĳf-
de sardonyx, het zesde sardius,
het zevende chrysoliet,g het acht-
ste beril, het negende topaas,h

het tiende chrysopraas, het elfde
hyacint, het twaalfde amethist.i

21 En de twaalf poorten waren
twaalf parels; elk van de poorten
was gemaakt van

´
e

´
en parel.j En

de brede straat van de stad was
zuiver goud, als doorzichtig glas.

22 En ik zag geen tempel in
haar,k want Jehovahl God, de Al-
machtige,m is haar tempel,n even-
als het Lam.o 23 En de stad
heeft noch de zon noch de maan
nodig om haar te beschĳnen, want
de heerlĳkheid van God verlichtte
haar,p en haar lamp was het Lam.q

24 En de nati
¨
en zullen bĳ haar

licht wandelen,r en de koningen
der aarde zullen hun heerlĳkheid
in haar brengen.s 25 En haar
poorten zullen overdag nooit wor-
den gesloten,t want nacht zal
daar niet bestaan.u 26 En zĳ
zullen de heerlĳkheid en de eer
van de nati

¨
en in haar brengen.v

27 Maar alles wat niet heilig is
en een ieder die iets walgelĳksw

en de leugen beoefent,x zal er
geenszins binnengaan,y alleen zĳ
die geschreven staan in de boek-
rol des levens van het Lam.z

22 En hĳ toonde mĳ een rivier
van water des levens,a hel-

der als kristal, die vanuit de troon
van God en van het Lamb stroom-
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de 2 over het midden van haar
brede straat. En aan deze en aan
gene zĳde van de rivier [ston-
den] bomena des levens, die twaalf
vruchtoogsten voortbrengen, elke
maand hun vruchten opleverend.b

En de bladeren van de bomen [wa-
ren] tot genezing van de nati

¨
en.c

3 En er zal geen enkele ver-
vloeking meer zĳn.d Maar de
troon van Gode en van het Lamf

zal in [de stad] zĳn, en zĳn sla-
ven zullen heilige dienst voor
hem verrichten;g 4 en zĳ zul-
len zĳn aangezicht zien,h en zĳn
naam zal op hun voorhoofd zĳn.i

5 Ook zal er geen nacht meer
zĳn,j en zĳ hebben geen lamplicht
nodig, noch [hebben zĳ] zonlicht,
want Jehovah God zal hen ver-
lichten,k en zĳ zullen als konin-
gen regeren tot in alle eeuwig-
heid.l

6 En hĳ zei tot mĳ: „Deze woor-
den zĳn getrouw en waarachtig;m

ja, Jehovah, de God van de ge
¨
ın-

spireerde uitingenn van de profe-
ten,o heeft zĳn engel uitgezonden
omaan zĳn slaven de dingen te to-
nen die binnenkort gebeuren moe-
ten.p 7 En zie! ik kom vlug.q Ge-
lukkig is een ieder die de woorden
van de profetie van deze boekrol
onderhoudt.”r

8 Nu dan, ik, Joh _annes, was
het die deze dingen hoorde en
zag. En toen ik gehoorden gezien
had, viel ik neer om te aanbid-
dens voor de voeten van de engel
die mĳ deze dingen had getoond.
9 Maar hĳ zegt tot mĳ: „Pas op!
Doe dat niet! Ik ben slechts een
medeslaaf van u en van uw broe-
ders die profeten zĳnt en van hen
die de woorden van deze boekrol
onderhouden. Aanbid God.”u

10 Ook zegt hĳ tot mĳ: „Ver-
zegel de woorden van de profe-
tie van deze boekrol niet, want de
bestemde tĳd is nabĳ.v 11 Wie
onrechtvaardigheid doet, doe nog
verder onrechtvaardigheid;w en
de vuile worde nog verder vuilge-
maakt;x maar laat de rechtvaardi-
gey nog verder rechtvaardigheid

doen, en laat de heilige nog verder
geheiligd worden.a

12 ’Zie! Ik kom vlug,b en het
loonc dat ik geef, heb ik bĳ mĳ, om
een ieder te vergelden naar zĳn
werk.d 13 Ik ben de Alfa en de
Omega,e de eerste en de laatste,f

het begin en het einde. 14 Ge-
lukkig zĳn zĳ die hun lange gewa-
den wassen,g opdat hun het recht
wordt verleend om naar de bomen
des levens [te gaan]h en zĳ ingang
in de stad mogen verkrĳgen door
haar poorten.i 15 Buiten zĳn
de hondenj en zĳ die spiritisme
beoefenenk en de hoereerdersl en
de moordenaars en de afgodendie-
naars en een ieder die op de leu-
gen gesteld is en ze beoefent.’m

16 ’Ik, Jezus, heb mĳn engel ge-
zonden om aan U getuigenis van
deze dingen af te leggen voor de
gemeenten. Ik ben de worteln en
de nakomelingo van D _avid, en de
heldere morgenster.’ ”p

17 En de geestq en de bruidr

blĳven zeggen: „Kom!” En laat
een ieder die het hoort, zeggen:
„Kom!”s En een ieder die dorst
heeft, kome;t een ieder die wil,
neme het water des levens om
niet.u

18 „Ik leg getuigenis af aan een
ieder die de woorden van de pro-
fetie van deze boekrol hoort: In-
dien iemand een toevoeging aan
deze dingen maakt,v zal God hem
de plagen toevoegenw die in deze
boekrol beschreven zĳn; 19 en
indien iemand iets afneemt van de
woorden van de boekrol van deze
profetie, zal God zĳn deel afnemen
van de bomen des levensx en van
de heilige stad,y dingen die in deze
boekrol beschreven zĳn.

20 Hĳ die getuigenis van deze
dingen aflegt, zegt: ’Ja, ik kom
vlug.’”z

„Amen! Kom, Heer Jezus.”

21 [Moge] de onverdiende goed-
heid van de Heer Jezus Christus
met de heiligen [zĳn].a
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Genesis Mozes Wildernis 1513 „In het begin”

tot 1657

Exodus Mozes Wildernis 1512 1657-1512

Leviticus Mozes Wildernis 1512 1 maand (1512)

Numeri Mozes Wildernis en

vlakten van Moab

1473 1512-1473

Deuteronomium Mozes Vlakten van Moab 1473 2 maanden (1473)

Jozua Jozua Kana
¨
an c. 1450 1473-c. 1450

Rechters Samu
¨
el Isra

¨
el c. 1100 c. 1450-c. 1120

Ruth Samu
¨
el Isra

¨
el c. 1090 11 jaar van bestuur

door rechters

1 Samu
¨
el Samu

¨
el, Gad,

Nathan

Isra
¨
el c. 1078 c. 1180-1078

2 Samu
¨
el Gad, Nathan Isra

¨
el c. 1040 1077-c. 1040

1 Koningen Jeremia Juda en 1 rol c. 1040-580

2 Koningen Jeremia Egypte 580

1 Kronieken Ezra Jeruzalem (?) 1 rol Na 1 Kronie-

ken 9:44:

2 Kronieken Ezra Jeruzalem (?) c. 460 1077-537

Ezra Ezra Jeruzalem c. 460 537-c. 467

Nehemia Nehemia Jeruzalem na 443 456-na 443

Esther Mordechai Susan (Elam) c. 475 493-c. 475

Job Mozes Wildernis c. 1473 Ruim 140 jaar

tussen 1657

en 1473

Psalmen David en anderen c. 460

Spreuken Salomo, Agur,

Lemu
¨
el

Jeruzalem c. 717

Prediker Salomo Jeruzalem v. 1000

Hooglied Salomo Jeruzalem c. 1020

Jesaja Jesaja Jeruzalem na 732 c. 778-na 732

Jeremia Jeremia Juda, Egypte 580 647-580

Klaagliederen Jeremia Bij Jeruzalem 607

Ezechi
¨
el Ezechi

¨
el Babylon c. 591 613-c. 591

Dani
¨
el Dani

¨
el Babylon c. 536 618-c. 536

Hosea Hosea Samaria (district) na 745 v. 804-na 745

Jo
¨
el Jo

¨
el Juda c. 820 (?)

Amos Amos Juda c. 804

Obadja Obadja c. 607

Jona Jona c. 844

Micha Micha Juda v. 717 c. 777-717

Nahum Nahum Juda v. 632

Habakuk Habakuk Juda c. 628 (?)

Zefanja Zefanja Juda v. 648

Hagga
¨
ı Hagga

¨
ı Het herbouwde

Jeruzalem

520 112 dagen (520)

Zacharia Zacharia Het herbouwde

Jeruzalem

518 520-518

Maleachi Maleachi Het herbouwde

Jeruzalem

na 443
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TABEL VAN DE BIJBELBOEKEN 1549

„GIJ”, „U” EN WERKWOORDEN IN HET MEERVOUD

Wanneer „GIJ” en „U” in hoofdletters zijn gedrukt, wil dit zeggen dat het voornaamwoord in

het meervoud staat. Ook als de meervoudsvorm van een werkwoord niet met zekerheid door de

lezer onderscheiden kan worden, is het meervoud aangegeven door de druk in hoofdletters.

[ ] Teksthaken geven aan dat de ingesloten woorden zijn toegevoegd om de betekenis in de

Nederlandse tekst vollediger weer te geven; [[ ]] duiden op iets wat in de oorspronkelijke tekst

ingelast is.

Matthe
¨
us Matthe

¨
us Palestina c. 41 2 v.G.T.–33 G.T.

Markus Markus Rome c. 60-65 29-33 G.T.

Lukas Lukas Cesarea c. 56-58 3 v.G.T.–33 G.T.

Johannes Apostel Johannes In of bij Efeze c. 98 Na proloog,

29-33 G.T.

Handelingen Lukas Rome c. 61 33-c. 61 G.T.

Romeinen Paulus Korinthe c. 56

1 Korinthi
¨
ers Paulus Efeze c. 55

2 Korinthi
¨
ers Paulus Macedoni

¨
e c. 55

Galaten Paulus Korinthe of

Syrisch Antiochi
¨
e

c. 50-52

Efezi
¨
ers Paulus Rome c. 60-61

Filippenzen Paulus Rome c. 60-61

Kolossenzen Paulus Rome c. 60-61

1 Thessalonicenzen Paulus Korinthe c. 50

2 Thessalonicenzen Paulus Korinthe c. 51

1 Timothe
¨
us Paulus Macedoni

¨
e c. 61-64

2 Timothe
¨
us Paulus Rome c. 65

Titus Paulus Macedoni
¨
e (?) c. 61-64

Filemon Paulus Rome c. 60-61

Hebree
¨
en Paulus Rome c. 61

Jakobus Jakobus

(Jezus’ broer)

Jeruzalem v. 62

1 Petrus Petrus Babylon c. 62-64

2 Petrus Petrus Babylon (?) c. 64

1 Johannes Apostel Johannes In of bij Efeze c. 98

2 Johannes Apostel Johannes In of bij Efeze c. 98

3 Johannes Apostel Johannes In of bij Efeze c. 98

Judas Judas

(Jezus’ broer)

Palestina (?) c. 65

Openbaring Apostel Johannes Patmos c. 96

Boeken van de Griekse Geschriften, opgetekend gedurende de gewone (christelijke) tijdrekening

Naam van boek Schrijver Waar geschreven
Geschrift
voltooid

(G.T.)

Beschreven
periode

[De namen van de schrijvers van sommige boeken en van de plaatsen waar

ze zijn geschreven, zijn onzeker. Veel datums geven de tijd bij benadering aan.

Betekenis afkortingen: c. „circa”, v. „v
´
o

´
or”.]

VERWIJSTEKSTEN. De verwijsteksten hebben betrekking op parallelle gedachten, ge-

beurtenissen en verslagen; biografische inlichtingen; aardrijkskundige informatie; in de bijbel

zelf vermelde vervullingen van bijbelse profetie
¨
en; rechtstreekse citaten van zinsneden, uit-

drukkingen en hele verzen uit andere gedeelten van de bijbel; en het verband tussen de onder

het Wetsverbond verschafte voorafbeeldingen en de vervulling ervan zoals die in de christelijke

Griekse Geschriften wordt beschreven. Dit alles biedt een schat aan bijbelkennis.

Als in de kolom van de verwijsteksten na de vermelding van het hoofdstuk de afkorting

„Ops.” staat, wordt daarmee naar het Opschrift boven een psalm verwezen.



A
AALSCHOLVER, Le 11:17; De 14:17.
AAMBEIEN, De 28:27; 1Sa 5:6; 6:4.
AANBEVELEN, Ro 16:1; 2Kor 3:1.

Ro 5:8 God zĳn eigen liefde jegens ons a.
AANBEVELINGSBRIEVEN, 2Kor 3:1 a. nodig?
AANBIDDEN, Ge 22:5 verder gaan en a.

Ex 10:26 daaruit nemen om Jehovah te a.
De 11:16 afwĳkt en andere goden a.
Da 3:6 al wie niet neervalt en a.
Lu 4:8 Jehovah, uw God, moet gĳ a.
Jo 4:20 Jeruzalem de plaats waar men moet a.
Jo 4:24 met geest en waarheid a.
Han 8:27 naar Jeruzalem gegaan om te a.
Heb 11:21 a., leunend op zĳn staf
Opb 11:1 tempelheiligdom en hen die daarin a.
Opb 13:4 En zĳ a. de draak
Opb 14:9 Indien iemand het wilde beest a.
Opb 19:4 vierentwintig oudere personen a. God
Opb 20:4 die wilde beest noch beeld hadden a.
De 17:3; Da 3:12; Mt 4:10; Jo 12:20; Han 17:4, 17;
18:13; 19:27; Opb 7:11; 9:20; 11:16; 13:15; 16:2.

AANBIDDERS, 2Kon 10:22 a. van Ba
¨
al

Jo 4:23 ware a. met geest en waarheid
AANBIDDING, Han 25:19; 26:5.

Kol 2:18 een vorm van a. van de engelen
Kol 2:23 opgelegde vorm van a.
Jak 1:26 diens vorm van a. is waardeloos
Jak 1:27 De vorm van a. die rein is

AANBIEDEN, Ro 6:13 uzelf aan God a.
2Ti 2:15 u goedgekeurd aan God a.
Han 8:18; Ro 12:1; 2Kor 11:2; Ef 5:27.

AANBLIK, Jo
¨
e 2:4; Na 2:4.

Za 5:6 hun a. op heel de aarde
AANDACHT, 2Pe 3:5 ontgaat dit hun a.
AANDACHTIG, 1Jo 1:1 a. hebben aanschouwd
AANDACHT SCHENKEN, 1Sa 15:22 a. beter dan

Mal 3:16 Jehovah bleef a. en luisteren
1Ti 4:16 a. aan uzelf en uw onderwĳs
Heb 2:1 a. aan dingen die wĳ gehoord hebben
Sp 29:12; Jes 21:7; 34:1; Jer 8:12; 51:18; Lu 21:34;
Han 5:35; 20:28; 1Ti 1:4; 4:1.

AANDRANG, Sp 6:3 met voortdurende a.
1Ti 5:1 spreek hem met a. toe als een vader

AANDRIJVEN, Re 13:25 geest hem a.
Ef 4:23 kracht die uw denken a.

AANDRINGEN, Ex 12:33 de Egyptenaren a.
Ps 90:10 Toch is dat waarop ze a. moeite

AANFLUITING, 2Kr 29:8; Jer 18:16; 19:8; 25:9; 29:18;
51:37; Mi 6:16.

AANGELEGENHEDEN, Es 3:4; Han 25:20.
1Kor 16:14 Laat uw a. met liefde geschieden

AANGELEGENHEID, Han 6:3; 15:6.
Pr 3:1 een tĳd voor elke a.

AANGENAAM, 2Sa 1:26; Ps 147:1.
2Sa 23:1 de a. persoon van melodie

¨
en

Ps 16:6 in a. plaatsen gevallen
Ps 133:1 a. als broeders in eenheid wonen
Sp 2:10 kennis a. wordt voor uw z

´
ı
´
el

Mal 3:4 de offergave zal Jehovah a. zĳn
Sp 13:19; 15:26; 22:18; 1Ti 2:3.

AANGENAAMHEID, Ps 16:11 a. voor eeuwig
AANGESCHREVEN, 1Kor 4:10 gĳ staat goed a.
AANGEVEN, Le 5:1 indien hĳ het niet a.
AANGEZICHT(EN), Ex 10:29 trachten a. te zien

Ex 33:20 Gĳ kunt mĳn a. niet zien
Jes 25:8 tranen van alle a. wissen
Han 6:15 zĳn a. als a. van een engel
Ga 2:11 Cefas weerstond ik van a. tot a.
Mt 26:39; 1Kor 13:12; 2Kor 3:7; 4:6.

AANGRIJPEN, 1Kor 7:21 de gelegenheid a.
AANHANGEN, Joz 23:8 God dient gĳ a.

De 4:4; 10:20; 13:4; 30:20; Joz 22:5.
AANHANGSEL, Ex 29:13; Le 3:4.

AANHANKELIJKER, Sp 18:24 vriend die a. is
AANHOUDEN, Ro 12:12; Kol 4:2 a. in gebed

1Ti 5:5 a. in gebeden, nacht en dag
AANKLACHT, Ezr 4:6 schreven zĳ een a.
AANKLAGEN, Ro 11:2.

Mt 5:25 degene die u bĳ het gerecht a.
AANKLAGER(S), Han 25:18.

Mt 5:25 opdat de a. u niet overlevert
AANKOMST, Jer 8:7.

Lu 19:23 bĳ mĳn a. met rente ge
¨
ınd

AANKONDIGEN, Jes 42:9 nieuwe dingen a.
AANKONDIGING, Ro 15:21 geen a. is gedaan
AANKUNNEN, 1Sa 17:9 indien

´
ık hem a.

AANLEIDING, Ro 7:8; 2Kor 5:12.
Ga 5:13 vrĳheid niet als a. voor vlees
1Ti 5:14 de tegenstander geen a. geven
Heb 3:15 a. tot verbittering

AANLEIDING TOT STRUIKELEN, Ro 14:20.
AANLIGGEN, Mt 8:11 met Abraham a.

Mt 26:20; Lu 22:27; 1Kor 8:10.
AANMATIGEN, De 18:20 zich a. te spreken
AANMATIGEND, Ps 19:13 knecht terughouden a. daden

2Ti 3:2 a., hoogmoedig
Sp 21:24; Hab 2:5; Ro 1:30; Jak 4:16.

AANMERKEN, Ro 9:19; Heb 8:7.
Heb 8:8 hĳ heeft iets a. op het volk

AANMERKINGEN, 2Kor 6:3 geen a. op bediening
AANMINNIGHEID, Ps 45:2 A. op uw lippen
AANMOEDIGEN, De 3:28; 2Kr 35:2.

Han 14:22 hen a. in het geloof te blĳven
1Kor 14:31 opdat allen leren en a. worden
Heb 10:25 elkaar a., en dat te meer
Han 11:23; 1Kor 14:3; 2Kor 9:5.

AANMOEDIGING, Heb 13:22; 1Pe 5:12.
Ro 1:12 een uitwisseling van a.
2Kor 8:17 aan onze a. gehoor geven
Fil 2:1 Indien er enige a. in Christus is
Heb 6:18 krachtige a. om hoop te grĳpen

AANNEMEN, Job 42:8.
Sp 8:10 mĳn onderricht a.
Ef 1:5 als zĳn zonen te worden a.

AANNEMING, Ro 9:4; Ga 4:5.
Ro 8:15 geest van a. ontvangen
Ro 8:23 vurig wachten op a. als zonen

AANRAKEN, Ge 3:3 gĳ moogt ze niet a.
Le 5:2 ziel iets onreins a.
1Kr 16:22 mĳn gezalfden niet a.
Jes 6:7 Deze heeft uw lippen a.
Jes 52:11 gaat uit, niets onreins a.
Za 2:8 wie u a., mĳn oogappel a.
Lu 11:46 maar zelf de vrachten niet a.!
2Kor 6:17 het onreine niet langer a.
Kol 2:21 Hanteer niet, proef niet, niet a.
Ex 30:29; Le 11:36; Ps 104:32; 105:15; Sp 6:29; Jer 1:9;
Hag 2:13; Mt 8:3; 14:36; 20:34; Mr 5:30.

AANRAKING, 2Kon 13:21 in a. met gebeente
AANREKENEN, 1Kor 13:5 het kwade niet a.

2Kor 5:19 hun overtredingen niet a.
AANROEPEN, Ps 145:18 nabĳ die hem a.

Han 2:21 de naam van Jehovah a., gered
Ge 4:26; Jo

¨
e 2:32; Han 22:16; Ro 10:13.

AANSCHOUWEN, 1Jo 1:1.
2Kor 5:7 door geloof, niet door a.

AANSLUITEN, Jes 14:1 a. bĳ huis Jakob
Da 11:34 door gladheid bĳ hen a.
Han 17:4 gelovigen werden en zich a.

AANSPOREN, Joz 15:18; Re 1:14.
Heb 10:24 ten einde tot liefde a.

AANSPRAAK, 2Sa 19:28 Wat voor rechtmatige a.
AANSTAANDE, 2Ti 4:6 mĳn losmaking is a.
AANSTAREN, Han 3:12 waarom gĳ ons a.
AANSTELLEN, 1Sa 25:30 u tot leider a.

Da 4:36 opnieuw over koninkrĳk a.
Han 14:23 oudere mannen voor hen a.
Han 17:31 door een man die hĳ heeft a.

INDEX VAN BIJBELWOORDEN
Zie bladzĳde 6 voor afkortingen van namen van bĳbelboeken.
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1551 AANSTOOT—AFDOEN
1Ti 2:7 ik a. als een prediker en apostel
Heb 1:2 die hĳ tot erfgenaam heeft a.
Nu 1:50; 1Sa 13:14; Ezr 7:25; Jes 62:6; Jer 1:10; 52:25;
Han 6:3; 2Ti 1:11; Tit 1:5; Heb 5:1; 8:3.

AANSTOOT, Mt 13:57; 15:12; Ro 9:33.
AANSTOOTGEVEND, Jo 6:60 Deze rede is a.

Ju 15 a. dingen tegen hem gesproken hebben
AANTAL, Opb 5:11; 20:8.

Opb 7:4 a. van hen die verzegeld werden
AANTASTEN, Jer 12:14.

Job 2:5 tot in zĳn gebeente en vlees a.
AANTONEN, Han 18:28.
AANTREKKELIJK, Ge 24:16; 26:7; Na 3:4.
AANVAARDBAAR, 1Pe 2:5 slachtoffers, a. voor God
AANVAARDEN, 2Kor 6:1 onverdiende goedheid a.

Fil 4:9 die gĳ zowel geleerd als a. hebt
2Th 2:10 de liefde voor de waarheid niet a.
Ho 14:2; Ro 14:1, 3; 15:7.

AANVAARDING, Lu 4:19.
2Kor 6:2 In een tĳd van a. heb ik u verhoord

AANVALLEN, Re 18:25; 1Sa 22:17.
Ge 4:8 geschiedde dat Ka

¨
ın zĳn broer Abel a.

AANVALLER, Job 36:32 tegen een a.
AANVALSMACHINE, Ez 26:9.
AANVOERDER(S), De 32:42; Joz 10:24; Re 11:6; Sp 6:7;

25:15.
AANWAKKEREN, 2Ti 1:6 de gave als een vuur a.
AANWEZIG, Han 2:46.

Ro 7:18 het vermogen om te wensen is wel a.
AANWIJZEN, 1Sa 16:3 degene die ik u a.

Nu 1:17; 1Kr 12:31; 2Kr 31:19; Lu 10:1.
AANWIJZING, Fil 1:28 a. van Godswege
AANZETTEN, 1Kr 21:1.
AANZIEN, 2Kon 5:1 Na

¨
aman in hoog a.

Jo 7:24 Oordeelt niet langer naar uiterlĳke a.
AANZIENLIJKE(N), Jes 9:15 De a. is de kop

Am 6:1 Zĳ zĳn de a.
AARDBEVING(EN), Mt 24:7 er zullen a. zĳn

Za 14:5; Mt 27:54; Lu 21:11; Opb 6:12.
AARDBODEM, Ge 2:7 mens uit stof van a.

Ge 3:17 de a. om uwentwil vervloekt
AARDE, Ps 45:16; Sp 10:30.

Ge 1:28 vult de a. en onderwerpt haar
Ps 24:1 Aan Jehovah behoort de a.
Ps 37:29 rechtvaardigen zullen a. bezitten
Ps 100:1 Juicht in triomf, heel de a.
Ps 115:16 a. aan mensenzonen gegeven
Pr 1:4 a. staat tot onbepaalde tĳd
Jes 45:18 a. geformeerd om bewoond te worden
Jes 60:2 duisternis de a. bedekken
Jes 65:17 ik schep een nieuwe a.
Jes 66:1 hemel troon en a. mĳn voetbank
Hab 2:14 Want de a. zal vervuld zĳn
Mt 5:5 zachtaardigen de a. be

¨
erven

Lu 2:14 op a. vrede onder mensen
Lu 8:15 Dat op de voortreffelĳke a.
2Pe 3:5 a., compact staande uit water
Opb 12:12 Wee de a. en de zee
Jes 14:12; 2Pe 3:13; Opb 21:1.

AARDEN, 2Kor 4:7 schat in a. vaten
AARDEWERK, Ez 23:34 op scherven van a.
AARDEWERKEN VAT, Mr 14:13; Lu 22:10.
AARDS, Jo 3:12; 2Kor 5:1; Jak 3:15.
AARDSE MENS, 1Sa 15:29 Hĳ is geen a.

Job 34:11; Ps 39:5; 49:20; 108:12; Sp 3:4.
A

¨
ARON, Ex 28:1 A. als priester kan dienen:
Ex 32:1 verzamelde het volk zich rondom A.
Heb 5:4 door God geroepen, zoals ook A.
Ex 4:14; 24:1; Ps 99:6; 135:19; Mi 6:4.

AARTSENGEL, 1Th 4:16 met stem van een a.
Ju 9 Toen de a. Micha

¨
el een geschil had

AARZELEN, De 7:10; Pr 5:4.
ABADDON, Opb 9:11 is zĳn naam A.
ABBA, Ro 8:15 wĳ uitroepen: A., Vader!

Ga 4:6 de geest, die uitroept: A., Vader!
ABEDNEGO, Da 1:7; 2:49; 3:12, 30.
ABEL, Mt 23:35 vanaf het bloed van A.

Heb 11:4 heeft A. een slachtoffer gebracht
Ge 4:2, 4, 8, 25; Lu 11:51; Heb 12:24.

ABIA, 1Sa 8:2; 1Kon 14:1; Lu 1:5.

ABIHU, Ex 6:23; Le 10:1; Nu 3:4.
ABIMELECH, Ge 20:2; Re 9:16; 2Sa 11:21.
ABISA

¨
I, 1Sa 26:6; 2Sa 21:17; 23:18.

ABNER, 1Sa 14:50; 20:25; 2Sa 3:20.
ABNORMALE HAARUITVAL, Le 13:30, 34.
ABRAHAM, Ge 17:9 God zei tot A.:

Ge 18:18 A. zal een grote natie worden
2Kr 20:7 aan zaad van A., die u liefhad
Mt 8:11 met A. aanliggen in het koninkrĳk
Mt 22:32 Ik ben de God van A. en Isa

¨
ak

Jo 8:39 Indien gĳ A. kinderen zĳt
Ro 4:3 A. stelde geloof in Jehovah
Ga 3:29 zĳt gĳ werkelĳk A. zaad
Heb 6:13 toen God zĳn belofte aan A. deed
Heb 11:8 Door geloof heeft A. gehoorzaamd
Jak 2:21 A. rechtvaardig verklaard

ABSALOM, 2Sa 14:25; 15:6; 17:25; 18:14.
ACHAB, 1Kon 16:30; 18:17; 2Kon 10:18.
ACHAN, Joz 7:1, 18, 24; 22:20.
ACHAZ, 2Kon 16:1, 19; 2Kr 27:9; Jes 1:1.
ACHITOFEL, 2Sa 15:31; 17:23.
ACHT, Lu 2:21 a. dagen vervuld, besneden

1Pe 3:20 a. zielen veilig door het water
Ge 17:12; 1Sa 17:12; Pr 11:2.

ACHTEN, Ezr 9:13 onze dwaling geringer gea.
Fil 2:3 anderen superieur a.
Heb 10:29 van gewone waarde gea.

ACHTENSWAARDIG, Mr 15:43; Han 13:50; 17:12.
ACHTER, Ge 19:17 Kĳk niet a. u

Mt 16:23 zei hĳ tot Petrus: Ga a. mĳ
Lu 9:62 ziet naar dingen die a. hem liggen
Fil 3:13 dingen die a. mĳ liggen vergetend
Ps 50:17; Jes 38:17; Ez 23:35; Jo

¨
e 2:3.

ACHTERBAKS, 2Kor 4:2 gebroken met a. dingen
ACHTERBLIJVEN, Heb 4:1.
ACHTEREENVOLGENS, Heb 7:23.
ACHTERHALEN, Ps 40:12; Ps 69:24.

Nu 32:23 Weet dat uw zonde u zal a.
ACHTERKLAP, 2Kor 12:20 ruzies, a.
ACHTERKLAPPERS, Ro 1:30 a., haters van God
ACHTERSTEVEN, Mr 4:38; Han 27:29, 41.
ACHTERVOLGEN, Re 4:22 Barak, die Sisera a.

Ps 71:11; 83:15; Jer 29:18.
ACHTERVOLGING, Re 8:4 de a. voortzettend
ACHTERWAARTS, Jer 7:24 a. en niet voorwaarts
ACHT GEVEN OP, Ps 37:10 a. zĳn plaats

2Pe 1:19 gĳ doet goed er a.
ACHTING, Ef 5:33 vrouw a. voor man

1Th 5:13 om hun werk a. in liefde te betonen
1Pe 3:2 eerbare gedrag met diepe a.
1Pe 3:15 met zachtaardigheid en diepe a.
Mr 12:6; Lu 18:2; Heb 12:9; 2Pe 2:11.

ACHT SLAAN, Job 37:24.
Sp 3:6 in al uw wegen a. op hem

ACTIVITEIT, De 32:4 volmaakt is zĳn a.
Sp 10:16 De a. van de rechtvaardige
Sp 21:8 de zuivere is oprecht in zĳn a.
Sp 24:12 mens niet naar zĳn a. vergelden?
Job 36:24; Ps 9:16; Hab 3:2.

ADAM, 1Kor 15:22 in A. allen sterven
1Kor 15:45 eerste mens A. een levende ziel
1Ti 2:14 A. niet bedrogen, maar de vrouw
Ge 3:21; 5:5; Lu 3:38; Ro 5:14.

ADDER, Jes 30:6; 59:5.
ADDERGEBROED, Mt 3:7; 12:34; 23:33.
ADEM, Ps 150:6 al wat a. heeft, love Jah

Ge 7:22; Jes 42:5; Han 17:25.
ADEMTOCHT, Ps 78:33 als waren ze een a.

Ps 94:11 gedachten der mensen als a.
Ps 39:5; 144:4; Jes 57:13.

ADJUDANT, 2Kon 7:17 koning had a. belast
ADULLAM, Joz 12:15; 1Sa 22:1; 1Kr 11:15.
AFBEELDINGEN, Han 7:43 a. om te aanbidden
AFBETALEN, Le 26:34 land zĳn sabbatten a.

Jes 40:2 roept dat haar dwaling is a.
AFBREKEN, Ro 14:20 Houd ermee op werk a.
AFBRENGEN, Kol 1:23 niet laat a. van hoop
AFDELING(EN) (van priesters),

1Kr 27:1; 2Kr 5:11; 8:14; Ezr 6:18; Lu 1:5.
AFDOEN, Ex 5:8; Pr 3:14.



AFDRIJVEN, Heb 2:1 opdat wĳ nooit a.
AFDROGEN, Jo 12:3 voeten met haren a.
AFDRUK, Heb 1:3 Hĳ is de nauwkeurige a.
AFDWALEN, Ps 119:110 van bevelen niet a.

Ps 119:118 die van uw voorschriften a.
Sp 28:10 Hĳ die de oprechten doet a.
Heb 3:10 altĳd a. in hun hart

AFGEDWONGEN, 2Kor 9:5 wat is a.
AFGEKEURD, 1Kor 9:27 niet zelf a.

2Kor 13:5-7; 2Ti 3:8.
AFGELEEFDE, 2Kr 36:17 oude of a.
AFGELEGEN, Jes 14:13 neerzetten in a. streken
AFGELEID, Lu 10:40 Martha werd a.

1Kor 7:35 zonder te worden a.
AFGESNEDEN, 2Kr 26:21; Ps 88:5; Jes 53:8.
AFGESTOMPT, Mr 6:52 hun hart bleef a.

Mr 8:17 Is uw hart a. wat inzicht betreft?
Ro 11:7 Van de overigen de zinnen a.
2Kor 3:14 hun geestelĳke vermogens waren a.
Heb 5:11 gĳ a. van gehoor geworden

AFGEZANT(EN), Jes 30:4 zĳn eigen a.
Fil 2:25 Epafroditus, uw a. en dienaar
Sp 13:17; 25:13; Jes 57:9; Ob 1.

AFGOD(EN), Ps 115:4; Jes 48:5; Jon 2:8.
Ps 106:36 a. werden hun tot een strik
Han 15:20 dingen die door a. zĳn bezoedeld
1Kor 8:7 sommigen die aan de a. gewoon zĳn
2Kor 6:16 overeenkomst Gods tempel met a.?
1Jo 5:21 hoedt u voor de a.
Mi 1:7; Han 7:41; 1Kor 8:4.

AFGODENDIENAAR(S), 1Kor 5:11 die een a. is
1Kor 5:10; 6:9; 10:7; Ef 5:5.

AFGODERIJ, Kol 3:5.
1Kor 10:14 geliefden, ontvliedt de a.

AFGROND, Opb 20:3 slingerde hem in de a.
Lu 8:31; Ro 10:7; Opb 9:1, 11; 11:7; 17:8.

AFGUNST, Fil 1:15 prediken door a.
1Ti 6:4 Uit die dingen komen voort: a.
1Pe 2:1 Doet alle a. weg
Ro 1:29; Tit 3:3; Jak 4:5.

AFGUNSTIG, Ps 106:16 werden a. op Mozes
Sp 3:31 Word niet a. op man van geweld
Sp 23:17 uw hart niet a. op zondaars
Sp 24:1 Wees niet a. op slechte mensen
Ge 26:14; Ps 37:1; 73:3.

AFHANKELIJK, Ro 9:11 niet a. van werken
1Pe 4:11 hĳ diene als a. van sterkte

AFKEER, Heb 3:10, 17.
Ga 4:14 noch er uit a. tegen gespuwd

AFKEREN, Nu 14:34 betekent als ik mĳ a.
AFKONDIGEN, 2Kon 10:20; Es 3:14; 8:13.

Da 5:29 a. dat hĳ derde heerser zou worden
Jo

¨
e 3:9 dit a. onder de nati

¨
en:

Da 2:5, 8; Jon 3:5; 1Ti 1:9.
AFKONDIGING, Jon 3:2 doe haar de a. toekomen
AFLEVEREN, Mt 21:41.
AFLOOP, Pr 3:19 zĳ hebben dezelfde a.

Pr 9:2 E
´
en a. voor de reine en de onreine

Jes 46:10 van het begin af de a. vertelt
Pr 2:14; Jer 5:31; 17:11.

AFLOSSING, Job 14:14 totdat mĳn a. komt
AFMAKEN, Jer 50:21, 27.
AFMATTEND, Pr 1:8 Alle dingen zĳn a.
AFNEMEN, Ge 8:8 wateren a.

De 4:2 noch er iets van a.
Jes 60:20 noch zal uw maan a.

AFPERSER(S), Da 11:20 a. door koninkrĳk
1Kor 6:10 noch a. Gods koninkrĳk be

¨
erven

AFRANSELEN, Mt 21:35.
AFREKENING, Ro 9:28 Jehovah zal a. houden
AFSCHEID, Lu 9:61; Han 18:18; 2Kor 2:13.
AFSCHEIDEN, 2Kor 6:17.
AFSCHEREN, Re 16:19.
AFSCHEUREN, 1Kon 11:11-13.

Lu 5:36 dan de nieuwe lap a.
AFSCHIETEN, 1Sa 20:20; Ps 64:7.
AFSCHILDEREN, Ga 3:1 Jezus als aan paal a.
AFSCHRIJVER, Ezr 7:6; Ps 45:1; Jer 36:10.
AFSCHUW, Ro 12:9 a. van wat goddeloos is

Ge 27:46; Le 20:23; Nu 21:5; De 7:26; 1Kon 11:25;
Klg 1:17; Da 12:2; Ro 2:22.

AFSCHUWELIJK, Ez 7:19, 20.
AFSMEKEN, Ex 21:17; Es 4:8.
AFSNIJDEN, Ps 37:9 boosdoeners a. worden

Da 9:26 zal Messias worden a.
2Pe 2:9 dag van het oordeel om a. te worden
Ps 34:16; 37:38; Jes 56:5; Mi 5:9.

AFSNIJDING, Mt 25:46 eeuwige a.
AFSPRAAK, 1Sa 21:2 een a. gemaakt

Am 3:3 Zullen twee wandelen tenzĳ a.
AFSTAND DOEN, 1Jo 3:16 a. van zĳn ziel
AFSTOMPING, Ro 11:25 een a. der zinnen
AFTEKENEN, Jes 44:13 hĳ a. het met roodkrĳt
AFTREKKEN, Le 27:18 van geschatte waarde a.
AFVAL (de), Da 11:32; Han 21:21.

Jes 32:6 om te werken aan a.
2Th 2:3 tenzĳ eerst de a. komt

AFVAL (het), Jes 5:25 dode lichamen als a.
AFVALLIG, Job 34:30 geen a. mens regeert

Jer 17:13 Zĳ die a. worden van mĳ
Sp 1:32; Jes 10:6; Jer 3:12, 14.

AFVALLIGE(N), Job 13:16 zal geen a. komen
Job 17:8 windt zich op over de a.
Job 27:8 wat is de hoop van een a.
Ps 35:16; Sp 11:9; Jes 9:17; 33:14; 57:17.

AFVALLIGHEID, Jer 23:15 a. uitgegaan
AFVEGEN, Lu 10:11.
AFWENDEN, Sp 16:14 de wĳze die haar a.

Jes 14:27 zĳn hand, wie kan ze a.?
Jes 28:6 de strĳd a. van de poort
Ro 11:26 goddeloze praktĳken a.

AFWENTELEN, Joz 5:9 smaad van u a.
AFWEREN, Jes 47:11 onheil niet a.
AFWEZIG, Kol 2:5 a. in het vlees

1Kor 5:3; 2Kor 5:9; 10:1, 11; Fil 1:27.
AFWEZIGHEID, Fil 2:12 gedurende mĳn a.
AFWIJKEN, Sp 22:6 zal hĳ er niet van a.

Ro 3:12 Allen zĳn a., waardeloos geworden
1Ti 6:21 sommigen van het geloof a.
2Ti 2:18 Dezen zĳn van de waarheid a.
Job 23:11; 31:7; Ps 44:18; Sp 4:27; Han 1:25; 1Ti 1:6.

AFWIJZEN, Mr 6:26 wilde haar niet a.
Tit 2:12 goddeloosheid moeten a.

AFZETTEN, Le 19:13; Jer 22:17.
AFZETTER, Jer 22:3 uit de hand van de a.
AFZETTERIJ, Ps 62:10; Ez 22:29.
AFZONDEREN, Nu 8:14 de levieten a.

Ru 1:13 Zoudt gĳ u a. houden
Sp 18:1 Wie zich a., eigen verlangen zoeken
1Kon 8:53; Ezr 10:11; Han 19:9; Ga 1:15.

AFZONDERLIJK, Ro 12:5; 1Kor 12:27.
AGABUS, Han 11:28; 21:10.
AHASVEROS, Es 1:1; 3:1; 8:1; 9:30; 10:3.
AHIA, 1Kon 12:15; 14:2; 1Kr 26:20.
AHITUB, 1Sa 14:3; 2Sa 8:17; 1Kr 9:11.
AI, Joz 7:2, 3; 8:1, 26, 28, 29; Jer 49:3.
AIR AANNEMEN, Jer 48:26; Da 8:4, 8.
AJALON, Joz 10:12; Re 12:12; 1Kr 6:69.
AKELDAMA, Han 1:19 A., Bloedveld
AKKER, 1Kor 3:9 Gods a., die wordt bebouwd
ALARMSIGNAAL, Jer 49:2; Am 1:14; 2:2; Ze 1:16.
ALEXANDER, Han 19:33; 1Ti 1:20; 2Ti 4:14.
ALFA, Opb 1:8; 21:6; 22:13.
ALFE

¨
US, Mt 10:3; Mr 3:18; Han 1:13.

ALKALI, Sp 25:20; Jer 2:22.
ALLEEN, Jes 2:11 Jehovah a. hoog verheven

Mt 14:13 plaats om a. te zĳn
Ne 9:6; Mt 4:4; Jo 16:32.

ALLEN, 1Kor 9:19 vrĳ van a., slaaf van a.
ALLERHEILIGSTE, Ex 26:33.
ALLERHOOGSTE, Ps 83:18 Jehovah, de A.

Ps 91:1 in de schuilplaats van de A.
Jes 14:14 zal mĳ op de A. doen gelĳken
Da 4:17 mogen weten dat de A. Heerser is
Lu 1:32 de Zoon van de A. worden genoemd
Lu 6:35 gĳ zult zonen van de A. zĳn
Han 7:48 woont de A. niet in huizen
Ps 82:6; Lu 1:76; Han 16:17.

ALLESOVERTREFFEND, 1Kor 12:31 a. weg
2Kor 4:17 heerlĳkheid van a. gewicht
Ef 1:19 de a. grootheid van zĳn kracht
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1553 ALMACHTIGE—AUTORITEITEN
ALMACHTIGE, Ge 17:1 Ik ben God de A.

Opb 16:14 oorlog van grote dag van God de A.
Ex 6:3; Job 8:3; Jes 13:6; Opb 1:8; 11:17.

ALSEM, Jer 23:15 doe hen a. eten
Opb 8:11 de naam van de ster luidt A.
De 29:18; Sp 5:4; Klg 3:15; Am 5:7; 6:12.

ALTAAR, Ge 8:20 Voorts bouwde Noach een a.
Le 17:11 het bloed op het a. gegeven
Han 17:23 een a.: Aan een onbekende God
Opb 6:9 zag ik onder het a. de zielen
Jes 56:7; Mt 23:18; Heb 7:13; 13:10.

ALTAREN, Ex 34:13.
Ez 6:4 uw a. moeten woest gelegd worden

ALTIJD, Le 25:23; Heb 10:12, 14.
Heb 7:3 blĳft priester voor a.

ALTOOS, Jes 57:16; Am 1:11.
AMALEK, Ex 17:16; De 25:17; 1Sa 15:20.
AMARILSTEEN, Za 7:12 hart als een a.
AMASA, 2Sa 17:25; 20:10; 1Kon 2:5.
AMAZIA, 2Kon 12:21; 14:11, 18; 2Kr 25:27.
AMBACHT, Han 18:3; Opb 18:22.
AMBT, 2Kor 11:12.

Han 1:20 Iemand anders neme zĳn a.
AMBTGENOTEN, Ezr 4:7, 9; 5:3, 6.
AMBTSGEWAAD, 2Kon 2:13 a. van Elia

1Kon 19:19; 2Kon 2:8; Za 13:4.
AMEN, 1Kor 14:16 A. zeggen op dankzegging

Opb 3:14 zegt de A., de getrouwe getuige
De 27:15-26; 1Kr 16:36; 2Kor 1:20.

AMMON, Ze 2:9 A. als Gomorra
Ge 19:38; Re 10:6; 2Kr 20:1; Da 11:41.

AMNESTIE, Es 2:18 verleende a.
AMORIET(EN), Ge 10:16; 15:16; Joz 3:10.
AMPUTEREN, De 25:12 moet haar hand a.
AMRAM, Ex 6:18; Nu 26:58; 1Kr 6:3.
AMUSEMENT, Re 16:25 ons wat a. bieden
ANANIAS, Han 5:1, 5; 9:10; 22:12; 23:2.
ANDERE SCHAPEN, Jo 10:16 ik heb a.
ANDREAS, Mt 4:18; Jo 12:22; Han 1:13.
ANGEL(S), Ho 13:14 uw a., o Dood?

1Kor 15:55 Dood, waar is uw a.?
ANGST, Ex 15:16 a. zal hen overvallen

1Sa 11:7 Nu viel de a. voor Jehovah op volk
2Kr 19:7 de a. voor Jehovah over u komen
De 28:66; Jes 12:2; 24:17; Jer 30:5.

ANGSTAANJAGING, Sp 3:25 bevreesd voor a.
ANGSTIGE SPANNING, Lu 12:29.
ANGSTWEKKEND, Da 2:31 aanblik was a.

Job 3:25; Ps 91:5; Jer 49:5.
ANGSTWEKKENDHEID, Jes 2:21.
ANKER, Heb 6:19 Deze hoop a. voor de ziel
ANNA, Lu 2:36 een profetes, A.
ANNALEN, Ezr 4:15 in het boek der a.
ANNAS, Lu 3:2; Jo 18:13, 24; Han 4:6.
ANTICHRIST(EN), 1Jo 2:18 nu vele a.

1Jo 2:22; 4:3; 2Jo 7.
ANTIPAS, Opb 2:13 A., de getrouwe
ANTWOORD, Sp 18:13 a. geeft op zaak

Kol 4:6 hoe een a. te geven
ANTWOORDEN, Sp 1:28 ik zal niet a.

Sp 15:28 rechtvaardige mediteert om te a.
Jes 65:24 voordat zĳ roepen, ikzelf zal a.
Job 14:15; Jes 58:9; Jer 33:3.

APOLLYON, Opb 9:11 Grieks de naam A.
APOSTEL(EN), Mr 3:14; 1Kor 15:9.

Mt 10:2 namen van de twaalf a.:
1Kor 4:9 a., als laatsten tentoongesteld
1Kor 12:28 in de gemeente: ten eerste a.
2Kor 11:13 zulke mensen zĳn valse a.
2Kor 12:12 tekenen van een a. verricht
Ga 1:1 a., noch vanwege mensen
Heb 3:1 a. en hogepriester — Jezus
Opb 21:14 daarop de twaalf namen van de a.

APOSTELSCHAP, Han 1:25; 1Kor 9:2; Ga 2:8.
APPELS, Sp 25:11 gouden a. in zilver
AQUILA, Han 18:2, 26; Ro 16:3; 2Ti 4:19.
ARABA, De 1:7 naburen in de A.

De 4:49; Jer 52:7; Ez 47:8; Za 14:10.
ARABI

¨
E, Ga 1:17; 4:25.

ARABIER(EN), 2Kr 9:14; Ne 2:19; Jer 3:2; 25:24;
Ez 27:21; Han 2:11.

ARAM, Ge 10:22; Nu 23:7; 1Kr 1:17.
ARAMEES, Ezr 4:7; Da 2:4.
ARARAT, Ge 8:4; 2Kon 19:37; Jer 51:27.
ARBEID, 1Kor 15:58 a. niet tevergeefs

2Kor 11:23 in moeizame a. overvloediger
Opb 14:13 rusten van hun moeizame a.
Jo 4:38; 1Kor 3:8; 1Th 2:9; 3:5; 2Th 3:8.

ARBEIDEN, Jo 4:38; 1Kor 15:10; 16:16.
AREND(EN), Jes 40:31 opvaren als a.

Ob 4; Mt 24:28; Opb 12:14.
ARENDSGEZICHT, Ez 10:14 vierde was a.
AREN LEZEN, Ru 2:8 niet op ander veld a.
AREOPAGUS, Han 17:19, 22, 34.
ARGELOZEN, Ro 16:18 verleiden de a.
ARGUMENTEN, Jes 41:21 Voert uw a. aan

Kol 2:4 niemand u met a. misleidt
ARGUMENTEREN, Job 13:3, 15; Mi 6:2; Mr 8:17.

Mr 8:16 gingen er onder elkaar over a.
ARGWAAN, Re 18:27 rustig en zonder a.
ARIMATHEA, Mt 27:57; Lu 23:51; Jo 19:38.
ARK, Ge 6:14 Maak voor u een a.

Ge 7:1 Ga in de a., gĳ en gehele huisgezin
Ex 25:10 een A. van acaciahout maken
Joz 3:13 priesters die de a. dragen
1Pe 3:20 terwĳl de a. werd gebouwd
Opb 11:19 a. in zĳn tempelheiligdom gezien

ARM, 1Sa 2:7 Jehovah die a. maakt en rĳk
Mr 12:43 a. weduwe er meer in heeft geworpen
2Kor 6:10 als a., maar velen rĳk makend
2Kor 8:9 ter wille van u a. geworden
Jak 2:5 God degenen die a. zĳn uitgekozen

ARM(EN), Sp 31:17 zĳ geeft haar a. kracht
Jes 40:10 zĳn a. zal heersen
Jes 52:10 Jehovah heeft zĳn a. ontbloot
Jes 53:1 wat de a. van Jehovah betreft
2Kr 32:8; Ps 10:15; 44:3; Jo 12:38.

ARMAGEDDON (HAR–MAGEDON), Opb 16:16.
ARME(N), Ps 9:18 niet voor altĳd a. vergeten

Ps 69:33 Jehovah luistert naar de a.
Lu 4:18 om de a. goed nieuws bekend te maken
Jo 12:8 a. hebt gĳ altĳd bĳ u
Ex 23:6; 1Sa 2:8; Job 24:4; Ps 72:4; 107:41; 132:15;
Jes 14:30; 25:4; Jer 2:34; 5:28; Am 8:4; Mt 11:5.

ARMOEDE, Ge 45:11; Sp 6:11.
Sp 13:18 komt tot a. en oneer
Sp 30:8 noch a. noch rĳkdom
2Kor 8:9 gĳ door zĳn a. rĳk zoudt worden
Opb 2:9 Ik ken uw verdrukking en a.
Sp 20:13; 24:34; 30:9; 2Kor 8:2.

ARMZALIG, Ga 4:9 a. elementaire dingen
ARNON, Nu 21:13; Re 11:26; Jes 16:2.
ARROGANT, Ps 101:5; Sp 28:25.
ARTAXERXES, Ezr 4:7, 23; Ne 2:1; 13:6.
ARTEMIS, Han 19:27, 34, 35.
ASA, 1Kon 15:9, 24; 2Kr 14:2; Jer 41:9.
ASAF, 1Kr 6:39; 16:5; 25:1; 2Kr 35:15.
ASDOD, Joz 11:22; 1Sa 5:1, 6; Ze 2:4.
ASER, Ge 30:13; De 33:24; Re 1:31.
ASIA, Han 19:10; 1Kor 16:19; Opb 1:4.
ASJ, Job 9:9 het sterrenbeeld A.
ASSYRI

¨
E, Ge 10:11 A. en de bouw van Ninev

´
e

Jes 19:23 A. zal werkelĳk in Egypte komen
2Kon 17:6; Jer 50:17; Mi 5:6; Za 10:10.

ASSYRI
¨
ER(S), Jes 14:25 de A. verbreken

Mi 5:5 A. onze woontorens betreedt
2Kon 19:35; Jes 10:5, 24; 31:8; Ez 31:3.

ASTAROTH, De 1:4; 1Kr 6:71.
ASTORETH, 1Kon 11:5, 33; 2Kon 23:13.
ASTROLOGEN, Mt 2:1 zie! a. kwamen

Da 2:27; 4:7; Mt 2:7, 16.
ASVORSTEN, Joz 13:3; Re 3:3; 16:5.
ATHALIA, 2Kon 8:26; 11:1; 2Kr 24:7.
AUGUSTUS, Han 25:21 beslissing van de A.
AUGUSTUS, AFDELING VAN, Han 27:1.
AULA, Han 19:9 a. van de school
AUTORITEIT(EN), Mt 28:18 Alle a. mĳ gegeven

Lu 4:6 Ik zal u al deze a. geven
Lu 12:5 a. heeft om in Gehenna te werpen
Jo 19:11 geen a. als die u niet verleend was
Ro 13:1 ziel onderworpen aan a.
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Ro 13:2 Wie zich tegen de a. verzet
1Kor 7:4 de vrouw geen a. over haar lichaam
Ef 1:21 hoog boven elke regering en a.
Ef 2:2 heerser van de a. der lucht
Ef 6:12 onze strĳd is tegen de a.
Kol 1:13 ons bevrĳd van a. der duisternis
1Pe 3:22 a. en krachten aan hem onderworpen
Opb 17:12 ontvangen voor

´
e

´
en uur a.

Mt 7:29; 20:25; 1Kor 15:24; Kol 2:15; Tit 3:1.
AVONDMAAL, 1Kor 11:20 a. des Heren

Lu 22:20; Jo 13:4; 1Kor 11:25.
AVONDMAALTIJD(EN), Lu 14:16; 1Kor 11:21.

Mt 23:6 voornaamste plaats bĳ a.
Mr 6:21 Herodes a. aanrechtte
Lu 14:12 Wanneer gĳ een a. aanrecht
Opb 19:9 Gelukkig die uitgenodigd tot a.
Opb 19:17 verzamelt u tot de a. van God

AZAZEL, Le 16:8, 10, 26.
AZIJN, Sp 10:26 Als a. voor de tanden

B
BA

¨
AL, 1Kon 18:21 is het B., gaat hem volgen

2Kon 10:28 Zo verdelgde Jehu B. uit Isra
¨
el

Ro 11:4 knie niet voor B. hebben gebogen
Re 2:13; 1Kon 16:31; 2Kon 10:18; Jer 7:9.

BA
¨
AL-PERAZIM, 2Sa 5:20; 1Kr 14:11.

BA
¨
AL VAN PEOR, Ps 106:28 verbinden aan B.

Nu 25:3; De 4:3; Ho 9:10.
BA

¨
AL-ZEBUB, 2Kon 1:2, 3, 6, 16.

BAAN, Jo
¨
e 2:8 verbreken de b. niet

BAARD, 1Sa 21:13; Jer 41:5; Ez 5:1.
BABEL, Ge 10:10; 11:9.
BABYLON, Jer 51:6 Vlucht uit B.

Opb 17:5 B. de Grote, moeder van hoeren
Opb 18:2 B. de Grote is gevallen
Jes 21:9; Jer 25:12; Da 3:1.

BABY’S, Han 7:19; 1Pe 2:2.
BADEN, 2Kon 5:10 zevenmaal in Jordaan b.
BAGAGE, 1Sa 10:22; Ez 12:3, 7.
BAKASTRUIKEN, 2Sa 5:23; 1Kr 14:14.
BAKSTENEN, Ge 11:3; Ex 1:14; 5:7.
BALAK, Nu 22:2; Mi 6:5; Opb 2:14.
BALK, Lu 6:42 eerst b. uit eigen oog
BALLINGEN, Ezr 6:16; Jes 20:4; Am 1:5.
BALLINGSCHAP, 2Kon 18:11 Isra

¨
el in b.

Jes 5:13; Jer 13:19; Ez 25:3.
BALSEMEN, Ge 50:2.
BAN, De 13:17; Ezr 10:8; Mi 4:13.
BAND(EN), Ps 2:3 wĳ hun b. verscheuren

Ez 20:37 in de b. van het verbond brengen
Da 4:15 b. van ĳzer en van koper
Mr 7:35 de b. van zĳn tong werd losgemaakt
Ef 4:3 verenigende b. van vrede
Kol 3:14 liefde volmaakte b. van eenheid
Ps 116:16; Jes 58:6; Jer 30:8; Na 1:13.

BANDELOOS, Sp 29:18.
BANEN, Jes 40:3 B. de weg van Jehovah!

Jes 57:14; 62:10; Mal 3:1.
BANG, De 9:19 b. wegens de grimmige toorn

Job 9:28 b. geworden voor al mĳn smarten
BANIER(EN), Ps 20:5 onze b. opheffen

Hgl 2:4 zĳn b. was liefde
BANKIERS, Mt 25:27 bĳ de b. deponeren
BANVLOEK, Ge 34:30 Gĳ hebt de b. gebracht

Joz 7:25 hebt gĳ de b. over ons gebracht?
Re 11:35 degene over wie ik de b. bracht
1Sa 14:29; 1Kon 18:18; Sp 11:17; 15:6, 27.

BARABBAS, Jo 18:40 B. was een rover
BARAK, Re 4:6, 8, 14; 5:1, 12; Heb 11:32.
BARBAREN, Ro 1:14 Zowel Grieken als b.
BARBIERSSCHEERMES, Ez 5:1 Als b. nemen
BAREN, Jak 1:15 b. de begeerte zonde

Jes 37:3; 66:9; Jo 16:21.
BAREND, Ps 48:6 als van een b. vrouw
BARENSNOOD, Opb 12:2 schreeuwt uit in b.
BARENSWEE(

¨
EN), Ge 3:16; Ex 15:14.

Ps 51:5 met b. voortgebracht
Ga 4:19 om wie ik weer in b. ben
1Th 5:3 zoals b. over zwangere vrouw
Jes 13:8; 51:2; 54:1; Ga 4:27.

BARMHARTIG(EN), De 4:31 Jehovah b. God
Ne 9:17 gĳ zĳt een God goedgunstig en b.
Jes 60:10 zal ik u stellig b. zĳn
Mt 5:7 Gelukkig zĳn de b.
Lu 6:36 Blĳft b. worden, zoals Vader b. is
Heb 2:17 een b. en getrouw hogepriester
Jak 5:11 dat Jehovah zeer teder en b. is
2Kr 30:9; Ps 78:38; 86:15; Heb 8:12.

BARMHARTIGHEDEN, 2Sa 24:14; Jes 54:7.
1Kr 21:13 want zĳn b. zĳn zeer vele
Za 1:16 met b. tot Jeruzalem terugkeren
2Kor 1:3 de Vader der tedere b.

BARMHARTIGHEID, Ex 33:19; Ne 9:19, 27.
Sp 28:13 wie ze laat, zal b. worden betoond
Mt 9:13 Ik wil b. en geen slachtoffer
Ro 9:15 b. bewĳzen aan wie ik b. bewĳs
1Ti 1:13 Niettemin werd mĳ b. betoond
Jak 2:13 B. juicht in triomf over oordeel
Jak 3:17 vol van b. en goede vruchten
1Pe 2:10 degenen jegens wie b. is betoond

BARNABAS, Han 15:2; 1Kor 9:6; Ga 2:1.
BARRICADE, Na 2:5 b. opgesteld worden
BARRICADEREN, Job 38:8 wie de zee geb.
BARSABBAS, Han 1:23; 15:22.
BARSTEN, Mt 9:17; Lu 5:37.
BARTHOLOME

¨
US, Mt 10:3; Han 1:13.

BARUCH, Ne 3:20; Jer 32:12; 43:6; 45:2.
BASAN, Ps 22:12 sterken van B.

Za 11:2 Jammert, gĳ statige bomen van B.
Ps 68:15; Jes 2:13; Am 4:1; Na 1:4.

BASIS, Ro 8:20 op b. van hoop
Fil 3:9 die van God komt op b. van geloof
Mt 24:5; Mr 9:39; Han 4:17; 5:28.

BATEN, Jes 44:10.
BATHSEBA, 2Sa 11:3; 12:24; 1Kon 1:11.
BDELLIUMHARS, Ge 2:12; Nu 11:7.
BEBOUWBAAR, Jer 4:3; Ho 10:12.
BEBOUWEN, Ge 2:5; 3:23; Za 13:5; 1Kor 3:9.

Heb 6:7 ten behoeve van wie hĳ b. wordt
BED(DEN), Mi 2:1 op hun b.!

Ps 36:4; Jes 57:2; Lu 8:16.
BEDAREN, Es 2:1; Ps 107:29.

Sp 15:18 brengt ruzie tot b.
BEDE(N), 1Sa 1:27; Es 5:6; 9:12.

Ps 20:5 Moge Jehovah al uw b. vervullen
BEDEKKEN, Le 17:13 bloed uitgieten en b.

Sp 17:9 overtreding b., zoekt liefde
Mt 10:26 want er is niets b.

BEDELAAR, Lu 16:20 zekere b., Lazarus
BEDENKEN, Mi 2:3; Na 1:11.

2Sa 14:14 hĳ heeft redenen b.
Sp 14:22 hen die het goede b.
Ro 8:6 b. van het vlees betekent de dood
Fil 4:8 blĳft deze dingen b.

BEDERVEN, 1Kor 15:33 Slechte omgang b.
BEDIENAAR, Kol 1:23.
BEDIENAREN, 2Kor 3:3.
BEDIENING(EN), Han 20:24 b. voleindigen

Ro 11:13 verheerlĳk ik mĳn b.
1Kor 12:5 verscheidenheid van b.
2Kor 4:1 b. overeenkomstig barmhartigheid
2Kor 5:18 b. van de verzoening gegeven
2Kor 6:3 geen aanmerkingen op onze b.
Ef 4:12 voor het werk der b.
1Ti 1:12 mĳ aan een b. toe te wĳzen
2Ti 4:5 volbreng uw b. ten volle
Han 21:19; Ro 12:7; 2Kor 8:4; 9:1; Kol 4:17.

BEDOELING(EN), Ex 32:12; Lu 1:51.
2Kor 2:11 niet onwetend van zĳn b.
Heb 4:12 b. van het hart onderscheiden

BEDORVEN, Jer 49:7 Is hun wĳsheid b.?
BEDREIGINGEN, Han 4:29 aandacht aan b.
BEDREVENHEID, Pr 2:21; 4:4.
BEDRIEGEN, Le 19:11 gĳ moogt niet b.

Jer 29:8; 37:9; Ob 3; Za 13:4; Ef 5:6.
BEDRIEGER(S), Ps 72:4 verbrĳzele de b.

Ps 119:134 Verlos mĳ van elke b.
2Ti 3:13 b. van kwaad tot erger voortgaan
2Jo 7 vele b. tot de wereld uitgegaan
Mt 27:63; 2Kor 6:8; Tit 1:10.
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BEDRIEGERIJ, Jer 8:5; 14:14.
BEDRIEGLIJK, Ps 24:4 b. een eed afgelegd

Sp 28:16 overvloedig in b. praktĳken
Jer 7:4, 8 vertrouwen in b. woorden
Jer 15:18 Gĳ wordt mĳ als iets b.
Mal 3:5 degenen die b. handelen
Mt 13:22 b. kracht van de rĳkdom
2Kor 11:13 zulke mensen zĳn b. werkers
Ef 4:22 naar haar b. begeerten verdorven
Heb 3:13 verhard door de b. kracht der zonde
Le 6:3; 19:11; Ps 44:17; Jer 6:13; Mi 1:14.

BEDRIEGLIJKE LERINGEN, 2Pe 2:13.
BEDRIEGLIJKE TONG, Ze 3:13.
BEDRIEGLIJKE WEEGSCHAAL, Sp 11:1; 20:23.
BEDRIJF, Han 19:25.
BEDRIJVEN, Opb 18:3 koningen hoererĳ b.
BEDRINKEN, Ef 5:18 B. u niet aan wĳn
BEDROEFD, 2Kor 7:9, 10.

Ps 38:6 De gehele dag heb ik b. rondgelopen
1Th 4:13 gĳ niet b. zĳt gelĳk de overigen

BEDROEVEN, Ef 4:30 B. heilige geest niet
BEDROEVEND, Heb 12:11 streng onderricht b.

1Pe 2:19 uithoudt onder b. dingen
BEDROG, Ps 5:6 b. door Jehovah verfoeid

Ps 34:13 Beveilig lippen voor spreken b.
Han 13:10 O gĳ mens vol van allerlei b.
Kol 2:8 filosofie en door ĳdel b.
1Pe 2:1 Doet bĳgevolg alle b. weg
1Pe 2:22 noch b. in zĳn mond gevonden
Job 15:35; Ps 10:7; 32:2; 101:7; Sp 12:17; Jes 28:15;
53:9; Jer 9:6; Mt 27:64; Jo 1:47; Ro 3:13; 2Th 2:10.

BEDWANG, Sp 10:19 zĳn lippen in b.
BEDWELMD, Ge 9:21; Hag 1:6.
BEDWELMENDE DRANK, Sp 31:6 Geeft b.

Le 10:9; Nu 6:3; Re 13:4; Ps 69:12; Sp 20:1; Jes 28:7.
BEDWINGEN, Jes 48:9.

1Sa 7:13 Filistĳnen b.
BE

¨
EDIGDE VERKLARING, Ge 26:3; Ps 119:106.

De 7:8 omdat hĳ zich hield aan de b.
Ps 105:9 Abraham, en zĳn b. aan Isa

¨
ak

BEELD(EN), De 27:15; Ps 78:58; Da 2:31; 3:18.
Ge 1:26 mens maken naar ons b.
Ex 20:4 Gĳ moogt u geen b. maken
Jes 42:8 noch mĳn lof aan gehouwen b.
Mt 22:20 Wiens b. en opschrift is dit?
1Kor 15:49 zullen b. van hemelse dragen
Opb 14:9 wilde beest en zĳn b. aanbidt
Opb 20:4 noch zĳn b. hadden aanbeden
Mi 5:13; Hab 2:18; Ro 8:29; Kol 1:15.

BE
¨
ELZEBUB, Mt 10:25; 12:24; Mr 3:22.

BEEN(DEREN), Ps 34:20 behoedt al zĳn b.
Sp 14:30 jaloezie is verrotting voor de b.
Jes 58:11 hĳ zal uw b. kracht geven
Jer 20:9 brandend vuur, opgesloten in mĳn b.
Ez 37:1 de valleivlakte was vol b.
Jo 19:36 Geen b. van hem verbrĳzeld
Job 10:11; Ps 22:14; Hab 3:16.

BEER, 1Sa 17:37; Jes 11:7.
BE

¨
ERVEN, Mt 19:29 eeuwig leven b.

Mt 25:34 b. koninkrĳk dat voor u is bereid
Heb 6:12 door geloof en geduld beloften b.
Mt 5:5; 1Kor 15:50; 1Pe 3:9; Opb 21:7.

BEEST(EN), Ps 50:10 b. op duizend bergen
Da 7:3 vier reusachtige b. stegen op uit zee
Opb 19:20 merkteken van wilde b. ontvangen
Ps 49:12; Opb 13:17; 17:3.

BEGAAN, Joz 22:31; Jo 11:48; Han 5:38.
BEGEERLIJK, Ez 24:16 dat wat b. is

Da 11:38 heerlĳkheid door b. dingen
Da 11:43 hĳ zal heersen over de b. dingen
Hag 2:7 b. dingen van alle nati

¨
en

BEGEERTE(N), Ge 3:16 sterke b. naar uw man
Ps 145:16 verzadigt b. van al wat leeft
Jo 8:44 wenst b. van uw vader te doen
Ro 7:7 van de b. niet hebben geweten
Ga 5:24 vlees met zĳn hartstochten en b.
1Ti 6:9 vele zinneloze en schadelĳke b.
2Ti 2:22 Ontvlied b. die aan jeugd eigen zĳn
Tit 2:12 goddeloosheid en wereldse b. afwĳzen
Jak 1:14 door eigen b. meegetrokken
2Pe 3:3 spotters die overeenkomstig eigen b.

1Jo 2:16 b. van het vlees en de b. der ogen
1Jo 2:17 wereld gaat voorbĳ en ook haar b.
Ge 4:7; Hgl 7:10; Ef 2:3; Jak 4:1; 2Pe 2:18.

BEGEREN, Ex 20:17 van uw naaste niet b.
Mi 2:2; Ro 7:7; 13:9; Jak 4:2.

BEGERIG, Ps 57:3; Sp 23:6; 24:1; Ez 36:3.
BEGERIGHEID, Kol 3:5 b., welke afgoderĳ is
BEGEVEN, Ps 71:9 mĳn kracht het b.
BEGIETEN, 1Kor 3:7 noch hĳ die b.
BEGIN, Ge 1:1 In het b. schiep God

Sp 8:22 Jehovah mĳ voortgebracht als het b.
Sp 9:10 vrees voor Jehovah b. van wĳsheid
Kol 1:18 Hĳ is b., eerstgeborene uit doden
1Jo 1:1 Dat wat van het b. af was
1Jo 2:7 oud gebod van b. af gehad
Opb 3:14 b. van de schepping door God:
Jes 46:10; Mt 24:8; Mr 10:6; 2Kor 8:6.

BEGINNEN, Job 17:10 moogt allen opnieuw b.
Mr 6:7 b. hen uit te zenden
2Kor 8:10 een jaar geleden niet alleen b.
Fil 1:6 hĳ die goed werk in u is b.

BEGINSEL(EN). Zie ELEMENTAIRE DINGEN,
GEDRAGSREGEL, REGEL.

BEGINSELLOOS, Jes 32:5, 7 b. man
BEGINTOESTAND, Ez 36:11 meer dan in uw b.
BEGRAAFPLAATS, 2Kr 34:28; 35:24.

Jer 26:23 dode lichaam op b. wierp
BEGRAVEN, 2Kon 9:10 niemand die haar b.

Ez 39:11 Gog en heel zĳn menigte b.
Lu 9:60 Laat de doden hun doden b.
Han 2:29 David zowel overleden als b.
Ro 6:4 met hem b. door onze doop
Ge 23:4; De 21:23; Ru 1:17; Ps 79:3; Jer 14:16; 16:4, 6;
19:11; Ez 39:13-15; 1Kor 15:4.

BEGRIJPEN, 1Sa 3:8; Ps 82:5; Jes 43:10.
Sp 28:5 die Jehovah zoeken, kunnen alles b.
Jes 6:9 Hoort, maar b. niet
Da 12:8 ik hoorde, maar ik kon het niet b.
Mt 13:14 geenszins de betekenis ervan b.
1Kor 14:9 gemakkelĳk te b. woorden spreekt

BEGUNSTIGING(EN), Jak 2:1, 9.
Ex 23:3 in een geschil geen b.

BEHAGEN, Ps 40:8 In uw wil b. geschept
Jes 1:11 in uw slachtoffers heb ik geen b.
Jes 55:11 maar het zal doen waarin ik b. heb
Jer 9:24 in deze dingen schep ik b.
Ez 33:11 geen b. in dood van goddeloze
Jo 8:29 ik altĳd dingen doe die hem b.
Ro 7:22 Naar de innerlĳke mens schep ik b.
Ro 8:8 Daarom kunnen zĳ God niet b.
Ro 15:1 zwakheden dragen en niet onszelf b.
Ro 15:3 Christus heeft zichzelf niet b.
1Kor 12:18 leden in lichaam, zoals hem b.
1Kor 15:38 God geeft lichaam zoals hem b.
2Kor 12:10 Daarom heb ik b. in zwakheden
Ga 1:10 zoek ik mensen te b.?
1Th 2:4 spreken wĳ, niet om mensen te b.
1Th 4:1 wĳze waarop gĳ God moet b.
Nu 14:8; 1Sa 15:22; Ps 22:8; Sp 21:1; Jes 53:10; 1Kor
10:33; Kol 1:27; 1Th 2:15; 2Th 1:11; 2:12; Heb 10:38.

BEHALEN, 1Kor 9:24 dat gĳ hem moogt b.
BEHALVE, Jes 45:5 B. mĳ is er geen God
BEHANDELING, Jes 3:11; Jo

¨
e 3:4, 7; Ob 15.

2Kor 4:10 verduren de dodelĳke b.
Kol 2:23 een strenge b. van het lichaam

BEHEER, 1Kor 9:17 een b. toevertrouwd
Lu 16:2; Ef 3:2; Kol 1:25.

BEHEERDER(S), Lu 12:42 de getrouwe b.
1Kor 4:1 b. van heilige geheimen Gods
Tit 1:7 als Gods b. vrĳ van beschuldiging

BEHEERSEN, Ps 119:133 niets schadelĳks mĳ b.
Sp 16:32 hĳ die zĳn geest b.

BEHOEDEN, Ps 34:20; 97:10; 121:3, 5.
Ps 39:1 Ik wil mĳn wegen b.
Ps 145:20 Jehovah b. die hem liefhebben
Sp 2:8 de weg van zĳn loyalen b.
Sp 13:3 Wie zĳn mond b., behoudt ziel
Fil 4:7 hart en geestelĳke vermogens b.
1Ti 6:20 b. wat u is toevertrouwd
Ps 146:9; Sp 14:3; 2Ti 1:12; Ju 24.



BEHOEDZAAM, 1Sa 18:14 David b.
Ne 9:20 uw geest om hen b. te maken
1Sa 18:5, 30; 1Kon 2:3; 2Kon 18:7.

BEHOEFTIG(E), Ef 4:28 aan b. uitdelen
1Ti 5:5 weduwe b. achtergelaten

BEHOEVEN, Heb 7:27.
BEHOUDEN, Lu 17:33 zal ze in leven b.

1Kor 5:5 geest b. in dag des Heren
BEIJVEREN, 1Kor 14:1; 1Pe 3:13.
BEJAARD, Lu 1:18; Tit 2:3; Flm 9.
BEKEND, Mt 10:26 dat niet b. zal worden

De 32:17; Han 18:25; 19:15.
BEKENDEN, Ps 31:11 een schrik voor mĳn b.
BEKENDMAKEN, Ex 9:16 naam te laten b.

Ps 19:1 hemelen heerlĳkheid van God b.
Ro 10:15 goed nieuws over goede dingen b.
1Kor 9:16 wee mĳ indien ik niet zou b.!
1Pe 2:9 alom de voortreffelĳkheden b.
Ps 79:13; 88:11; 96:3; 102:21; 119:13, 26; Lu 4:18;
Han 8:4; Heb 2:12.

BEKER, Ps 116:13 b. van grootse redding
Jer 25:15 Neem deze b. met de wĳn der woede
Mt 10:42 kleinen slechts b. koud water
Lu 22:20 b. betekent nieuwe verbond
Lu 22:42 neem deze b. dan van mĳ weg
1Kor 10:21 niet b. Jehovah en b. demonen
Ge 44:12; Jes 51:17, 22; Jer 51:7; Mt 20:22; 1Kor 10:16.

BEKERING, Han 15:3 b. mensen uit nati
¨
en

BEKIJKEN, 1Kon 3:21; Jak 1:23.
BEKLAGEN, 1Kor 15:19 van alle meest te b.
BEKLEDEN, Kol 3:12 B. u met genegenheden
BEKLEMMING, De 28:53, 57; Jer 19:9.

2Kor 2:4 uit b. van hart heb ik geschreven
BEKLIMMEN, Sp 21:22 wĳze heeft de stad b.
BEKOORLIJK, Sp 4:9; 5:19; Za 4:7.
BEKOORLIJKHEID, Sp 11:16.
BEKORING, Sp 3:22.
BEKRACHTIGD, Ga 3:15, 17 b. verbond
BEKWAAM, Sp 31:29 b. betoond

2Kor 2:16 wie is voldoende b.
2Kor 3:5 voldoende b. zĳn, komt van God
2Ti 3:17 de mens Gods volkomen b. zĳ
Ex 18:21; Sp 12:4; 31:10; Da 4:18; 5:11, 15.

BEKWAAM BELEID, Sp 20:18; 24:6.
Sp 1:5 degene die b. verwerft
Sp 11:14 Wanneer er geen b. is

BEKWAAMHEDEN, 1Kor 12:28 b. om leiding
BEKWAAMHEID, Mt 25:15.

1Kor 1:5 in volledige b. om te spreken
BEKWAAM OM TE ONDERWIJZEN, 2Ti 2:2.

1Ti 3:2 opziener moet onberispelĳk zĳn, b.
2Ti 2:24 vriendelĳk zĳn jegens allen, b.

BEL, Jes 46:1; Jer 50:2; 51:44.
BELADEN, 2Ti 3:6 vrouwen b. met zonden
BELANG(EN), Jo 16:7; Fil 2:21; 1Th 2:15.

1Kor 13:5 [liefde] zoekt niet eigen b.
BELANGRIJKER, Fil 1:10 de b. dingen
BELANGSTELLING, Fil 2:4 persoonlĳke b.
BELASTEREN, 2Sa 19:27.
BELASTING(EN), Nu 31:28 b. voor Jehovah

Mt 17:24 Betaalt uw leraar de b. niet?
Lu 23:2 verbiedt b. aan caesar te betalen
Ro 13:7 aan hem die vraagt om de b., de b.

BELASTINGINNER(S), Mt 11:19 vriend van b.
Mt 21:32 b. en hoeren hebben hem geloofd
Mr 2:15 vele b. lagen met Jezus aan
Mr 2:16 Eet hĳ met b. en zondaars?
Lu 3:12 ook b. om gedoopt te worden
Lu 18:10 de een Farizee

¨
er en de ander b.

Lu 18:11 dank u dat ik niet ben als b.
Mt 5:46; 18:17; 21:31; Lu 7:29; 15:1.

BELEDIGEND, Job 20:3 Een b. vermaning
BELEDIGING, Ps 4:2 voorwerp van b.
BELEID, Sp 12:5 het b. van de goddelozen
BELEIDVOL, Sp 10:19 handelt b.

Mt 7:24 b. man, die huis op rots bouwde
Mt 24:45 Wie is de getrouwe en b. slaaf
Mt 25:2 Vĳf waren dwaas en vĳf b.
Ro 11:25; 12:16 b. in uw eigen ogen
Ge 41:39; Jes 5:21; 29:14; 1Kor 4:10.

BELEMMERING, 2Th 2:7 als b. werkt

BELETTEN, Mr 9:38 getracht het hem te b.
BELIAL, 2Kor 6:15 tussen Christus en B.?
BELIJDEN. Zie ook ERKENNEN.

Le 5:5 b. in welk opzicht hĳ gezondigd heeft
Sp 28:13 maar wie ze b. en laat
Jak 5:16 B. elkaar uw zonden
1Jo 1:9 Indien wĳ zonden b., is hĳ getrouw
Le 16:21; 26:40.

BELIJDENIS, Ezr 10:11 Nu dan, doet b.
Ne 1:6 b. betreffende zonden van Isra

¨
el

Ps 32:5 b. van mĳn overtredingen
Joz 7:19; 2Kr 30:22; Ne 9:2; Da 9:4.

BELOFTE(N), 2Kor 7:1 Daar wĳ b. hebben
Ga 3:29 erfgenamen met betrekking tot b.
Heb 6:12 geloof en geduld de b. be

¨
erven

Heb 8:6 bevestigd op betere b.
Heb 11:13, 39 vervulling b. niet verkregen
Han 2:39; Ro 4:13, 14; 9:4; Ga 3:16; 2Pe 3:13.

BELONEN, Ru 2:12 Jehovah uw handelwĳze b.
BELONEND, Ps 13:6 op b. wĳze bejegend
BELONER, Heb 11:6 hĳ de b. wordt
BELONING, Ge 15:1 Uw b. zal groot zĳn

Ps 127:3 De vrucht van de buik is een b.
Mt 5:12 uw b. is groot in de hemelen
Kol 3:24 van Jehovah b. ontvangen
Heb 11:26 oog gericht op de b.
Mt 6:1, 2; 10:41; 1Kor 3:8; Heb 10:35.

BELOOFD, Han 2:33.
BELOVEN, De 26:18 zoals hĳ u heeft b.

Jon 2:9 Wat ik b. heb, wil ik betalen
Tit 1:2 eeuwige leven, dat God heeft b.
Heb 10:23 hĳ die b. heeft, is getrouw
Jak 1:12 kroon des levens, die Jehovah b.
Jak 2:5 b. aan hen die hem liefhebben?
De 23:23; 1Kon 8:56; Han 7:5; Ro 1:2; 4:21.

BELSAZAR, Da 5:1, 2, 9, 22, 29, 30.
BELTSAZAR, Da 1:7; 2:26; 4:19; 5:12.
BELUST, 1Ti 3:8 niet b. op oneerlĳke winst
BEMERKEN, Han 4:13; 10:34.

Sp 31:18 b. dat haar koophandel goed is
BEMIDDELEN, Jes 53:12 ging hĳ b.
BEMINNEN, Pr 3:8.
BEMOEDIGEN, 1Th 2:11 vermanen en b.
BEMOEIEN, 1Th 4:11 met eigen zaken b.

1Pe 4:15 zich met andermans zaken b.
BENAUWDHEDEN, Ps 46:1 God te vinden in b.
BENAUWDHEID, 2Sa 22:7 In mĳn b. aanroepen

Sp 11:8 rechtvaardige uit b. verlost
Sp 24:10 ontmoedigd op dag van b.?
Da 12:1 zal zich een tĳd van b. voordoen
De 4:30; Sp 17:17; Jes 8:22; Klg 1:20; Ho 5:15; Ze 1:15;
Ro 2:9.

BENEN, Jo 19:33 braken zĳn b. niet
BEN-HADAD, 1Kon 15:18; 20:1; 2Kon 8:7.
BENIJDEN, Ga 5:26 niet elkaar b.
BENJAMIN, Ge 35:18; Ps 68:27; Opb 7:8.
BEOEFENAARS VAN MAGIE, Jer 27:9.

Mi 5:12 geen b. zult gĳ nog langer hebben
BEOEFENAARS VAN WAT SCHADELIJK IS, Ps 14:4;

59:2; 92:7; 94:4; 125:5; Sp 10:29.
BEOEFENEN, Ro 2:1 dezelfde dingen b.

Ro 7:19 slechte dat ik niet wens, dat b. ik
Ro 9:11 noch iets goeds of verachtelĳks b.
1Jo 1:6 b. wĳ de waarheid niet
1Jo 3:6 in eendracht blĳft, b. geen zonde
Job 34:22; Ps 141:4; Mi 2:1; Ro 1:32; 2:2; 7:15;
2Kor 5:10; 1Ti 5:20; Heb 10:26.

BEPALEN, Ge 30:28 B. uw loon bĳ mĳ
Job 14:5 Indien zĳn dagen zĳn b.
Han 4:28 uw raad had b. dat zou geschieden

BEPERKING, Jes 53:8 Vanwege b. weggenomen
1Jo 4:18 vrees legt b. op

BEPLEISTEREN, Le 14:42, 48; Ez 13:14.
Ez 13:10 tevergeefs met witkalk b.

BEPLEITEN, Sp 22:23 Jehovah hun zaak b.
Jes 1:17 b. de zaak van de weduwe
Jer 30:13 niemand die uw zaak b.

BEPLOEGD, Sp 13:23 Het b. land
BEPROEFDE HOEDANIGHEID, Jak 1:3.

1Pe 1:7 opdat de b. van uw geloof
BEPROEFDE STEEN, Jes 28:16.
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BEPROEVEN, 2Kor 13:5 Blĳft b.
Jak 1:13 Ik word door God b.
1Th 2:4; Heb 11:37; 1Jo 4:1.

BEPROEVING(EN), Lu 8:13 in tĳd van b.
Jak 1:12 de man die b. blĳft verduren
1Pe 4:12 die over u komt als een b.
2Pe 2:9 weet mensen uit b. te bevrĳden
Opb 3:10 u bewaren voor het uur der b.
Lu 22:28; Ga 4:14; Heb 11:36; Jak 1:2.

BERAADSLAAGD, Jes 14:24 zoals ik b. heb
BERAMEN, Ps 36:4; 94:20; Da 11:24.

Es 8:3 zĳn snode plan dat hĳ b. had
Ef 4:14 het b. van dwaling

BEREIDEN, Ps 8:3 die gĳ hebt b.
Ps 37:23 schreden van man b.
Mt 21:16 kleine kinderen u lof b.
Mt 25:34 be

¨
erft het koninkrĳk voor u b.

Jo 14:2 ik ga heen om een plaats te b.
Ro 9:23 tevoren heeft b. tot heerlĳkheid
1Kor 2:9 in hart opgekomen wat God heeft b.
Heb 10:5 gĳ hebt mĳ een lichaam b.
Ps 78:20; Sp 30:25; Mt 11:10; 20:23; 25:41.

BEREIDHEID, 2Kor 8:11, 12.
BEREIDWILLIG, 1Pe 5:2 Weidt de kudde b.
BEREIDWILLIGHEID, 2Kor 9:2.
BEREIKEN, Ro 3:23 b. niet heerlĳkheid Gods

Ro 9:31 Isra
¨
el heeft wet niet b.

BEREKENEN, Lu 14:28; Han 19:19; Opb 13:18.
BEREKENINGEN, Sp 23:7.
BERG(EN), Ex 3:12 God dienen op deze b.

Re 5:5 De b. vloeiden weg van voor Jehovah
Ps 2:6 Op Sion, mĳn heilige b.
Ps 46:2 al wankelen de b. en vallen ze in zee
Jes 2:2 bevestigd boven de top der b.
Jes 2:3 laten wĳ opgaan naar b. van Jehovah
Jes 11:9 generlei kwaad op mĳn heilige b.
Jes 52:7 Hoe lieflĳk zĳn op de b. de voeten
Jer 16:16 zĳ zullen hen opjagen van elke b.
Da 2:45 uit de b. een steen gehouwen
Mi 1:4 de b. moeten onder hem smelten
Mt 4:8 nam de Duivel hem mee naar hoge b.
Mt 17:20 tot deze b. zeggen: Verplaats u
Mr 13:14 in Judea naar de b. vluchten
Lu 3:5 Elk ravĳn opgevuld en elke b. geslecht
Opb 6:16 tot de b. zeggen: Valt op ons
Jes 40:12; 41:15; 65:25; Jer 51:25; Ez 35:8; Am 9:13;
Hab 3:6.

BERGLAND SE
¨
IR, Ge 36:8; 2Kr 20:10, 22; Ez 35:7, 15.

2Kr 20:23 tegen de bewoners van het b.
Ez 35:3 Zie, ik ben tegen u, o b.

BERG SINA
¨
I, Ex 19:20 Jehovah op b.

Ex 24:16 Jehovah’s heerlĳkheid verbleef op b.
Ex 31:18; Le 7:38; Ne 9:13; Han 7:30.

BERG SION, Ps 48:2 b., stad van de grote Koning
Ps 125:1 b., die niet wankelen kan
Jes 29:8 nati

¨
en die oorlog voeren tegen b.

Jo
¨
e 2:32 op b. zullen de ontkomenen zĳn

Ob 21 redders zullen de b. bestĳgen
Heb 12:22 b. en een stad van de levende God
Opb 14:1 zie! het Lam stond op de b.
2Kon 19:31; Ps 78:68; Jes 8:18; Mi 4:7.

BERICHT(EN), Ex 23:1 geen onwaar b.
Sp 25:25 een goed b. uit een ver land
Da 11:44 b. die hem zullen ontstellen
Mt 24:6 horen van oorlogen en b.
2Kor 6:8 door slecht b. en goed b.
Nu 14:36; Job 28:22; Sp 15:30; Ez 7:26.

BERICHTEN, 1Th 1:9 Want zĳ blĳven b.
1Jo 1:2 leggen getuigenis af en b. u

BERICHTGEVER, Jer 51:31.
BERISPEN, Lu 18:15; 2Ti 4:2.
BEROEMEN, Ps 34:2; 97:7; Sp 27:1; Jer 9:24.
BEROEP, Ge 46:33; 47:3.
BEROEPEN, ZICH (op caesar), Han 25:11; 28:19.
BEROEPSVOORZEGGERS, Le 19:31; 20:6; 2Kon 21:6;

23:24; Jes 19:3.
BEROERING, Ps 4:4 Raakt in b.

Ps 99:1 Laten de volken in b. zĳn
Jes 13:13 zelfs de hemel in b. brengen
1Pe 3:14 raakt ook niet in b.
Ex 15:14; De 2:25; Jo

¨
e 2:1, 10; Mt 21:10; Han 17:8.

BEROKKENEN, Ro 13:10 liefde b. geen kwaad
Fil 3:2 past op voor degenen die schade b.

BEROOFD(E), Jer 21:12.
1Ti 6:5 b. van de waarheid

BEROOID, Ps 102:17 gebed van hen die b. zĳn
BEROUW, Mt 3:2 Hebt b.

Mt 3:8 vruchten die bĳ b. passen
Mt 12:41 b. op hetgeen Jona predikte
Lu 15:7 over

´
e

´
en zondaar die b. heeft

Lu 15:7 negenennegentig geen b. nodig hebben
Han 3:19 Hebt b. en keert u om
Han 26:20 werken doen die bĳ b. passen
2Kor 7:10 b. dat tot redding leidt
Mt 3:11; 11:21; Lu 13:3; 16:30; 17:4; 24:47; Han 11:18;
Ro 2:4; 2Kor 12:21; 2Ti 2:25; 2Pe 3:9; Opb 2:5, 21; 3:19;
16:9.

BEROVEN, Jes 38:10 B. van mĳn jaren
Mal 3:8 Zal de mens God b.?
2Kor 11:8 Andere gemeenten heb ik b.
Ge 43:14; De 28:29; Re 9:25; Sp 22:23; Jes 49:21;
Ro 2:22; 1Th 2:17.

BEROVING, Ps 35:12 b. voor mĳn ziel
BERSEBA, Ge 21:31; 2Sa 24:15; Am 5:5.
BERUCHT, Ps 99:8 hun b. daden

Ps 141:4 in goddeloosheid b. daden bedrĳven
Ez 23:10 zĳ werd b. bĳ de vrouwen

BESCHAAMD, Jes 54:4 gĳ niet b. worden
Za 13:4 profeten b. om visioen
Ps 25:3; 83:17; Jes 65:13; 1Kor 4:14; 2Th 3:14.

BESCHAMEN, 1Kor 1:27 om de wĳzen te b.
BESCHEIDEN(EN), Sp 11:2 wĳsheid is bĳ b.

Mi 6:8 b. te wandelen met uw God?
BESCHEIDENHEID, 1Ti 2:9 sieren met b.
BESCHERMEN, Ps 20:1; 59:1; 69:29.
BESCHERMEND, Sp 18:11 als een b. muur
BESCHERMING, Sp 18:10 ontvangt b.

Pr 7:12 wĳsheid is tot b.
BESCHIETEN, Jer 50:14 Babylon. B. haar
BESCHIJNEN, Opb 21:23 zon noch maan b.
BESCHIKKEN, Jon 1:17 b. een grote vis
BESCHIMPEN, 1Kor 4:12 b., wĳ zegenen

2Kon 2:23; Ez 22:5; Hab 1:10; 1Pe 2:23.
BESCHIMPER(S), 1Kor 5:11; 6:10.
BESCHIMPING, Ps 44:13; 79:4; Jer 20:8.
BESCHONKENE, Ps 107:27; Jes 19:14.
BESCHOUWEN, Ps 119:128 heb ik als juist b.

Sp 5:6 pad des levens b. zĳ niet
Sp 17:28 de dwaas zal als wĳs b. worden
Ro 4:19 b. hĳ zĳn eigen lichaam
Ro 6:11 b. uzelf werkelĳk als dood
1Kor 4:1 Men b. ons aldus: als beheerders
2Kor 10:2 ons b. als wandelden wĳ in vlees
Fil 3:7 alles als verlies b.
2Th 1:10 op die dag met verbazing b.
Heb 3:1 b. de apostel en hogepriester

BESCHREVEN, Ex 31:18 b. door Gods vinger
BESCHULDIGER(S), Opb 12:10 b. van broeders

Han 23:30, 35; 25:16.
BESCHULDIGING, Ro 8:33 Wie zal b. inbrengen

1Ti 3:10 wanneer zĳ vrĳ van b. zĳn
1Ti 5:19 Aanvaard geen b. tegen oudere man
Tit 1:7 opziener moet vrĳ van b. zĳn
Mt 27:37; Jo 18:29; 1Kor 1:8; Kol 1:22.

BESCHUTTING, Job 24:8 omdat er geen b. is
BESEFFEN, Ge 3:7 b. dat zĳ naakt waren
BESLISSING(EN), Sp 16:10; Jo

¨
e 3:14.

Ro 14:13 maar neemt liever deze b.
Opb 16:7 rechtvaardig zĳn uw rechterlĳke b.
Han 15:19; Ro 14:1; 1Kor 7:37; Jak 2:4.

BESLOTEN, Jes 10:22; Da 11:36.
2Kr 25:16 God b. u in het verderf te storten
Jes 28:22 een verdelging, iets waartoe b.
Da 9:26 waartoe b. is, is verwoestingen
2Kor 9:7 ieder doen zoals in zĳn hart b.
1Ti 6:9 Zĳ die b. zĳn rĳk te worden
Han 16:4; 1Kor 2:2; Tit 3:12.

BESLOTEN KRING, Ga 2:2 in b.
BESLUIT, Mt 24:3 b. van samenstel

Mt 28:20 tot b. van samenstel van dingen
Han 27:42 rees bĳ de soldaten het b.
Heb 9:26 b. van samenstelsels van dingen

BESLUITELOOS, Jak 1:8 een b. man
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BESLUITELOZEN, Jak 4:8.
BESMEREN, Jes 34:6 moet worden b. met vet
BESNEDENEN, Ro 3:30 b. rechtvaardig
BESNIJDEN, Lu 2:21 hĳ b. moest worden

Han 15:1 Indien gĳ u niet laat b.
BESNIJDENIS, 1Kor 7:19; Fil 3:3.

Ro 2:29 zĳn b. is die van het hart
Ro 4:11 ontving een teken, namelĳk de b.
Kol 2:11 een b., verricht zonder handen

BESPIEDEN, Ga 2:4 om onze vrĳheid te b.
BESPOEDIGEN, Jes 60:22 Ikzelf zal het b.
BESPOTTEN, 2Kr 30:10 b. hen

Lu 14:29 toeschouwers hem beginnen te b.
Ps 2:4; 59:8; Sp 3:34; 19:28.

BESPOTTERS, 1Ti 1:9 b. van al wat heilig is
BESPOTTING(EN), Heb 11:36 beproeving door b.

Ps 44:13; Ez 23:32; Ho 7:16.
BESPREKEN, Mr 9:10 b. onder elkaar

Lu 22:23 b. wie van hen het zou zĳn
BESPRENKELEN, Heb 9:13, 19, 21; 1Pe 1:2.
BESPRENKELING, Mr 7:4; Heb 10:22; 12:24.
BESPROKEN, Heb 8:1 Van de b. dingen
BESTAAN, Ex 9:16 hiertoe u laten b.

Pr 1:10 wat tot b. is gekomen
Jes 66:22 nieuwe aarde voor aangezicht b.
Da 2:28 b. er een God in de hemel
Da 2:44 koninkrĳk zal blĳven b.
Da 3:29 aangezien er geen andere god b.
Fil 2:6 alhoewel hĳ in Gods gedaante b.
Kol 1:17 alle dingen gemaakt om te b.
Jak 3:9 naar Gods gelĳkenis tot b. gekomen
Opb 4:11 vanwege uw wil b. ze

BESTAAND, Ro 13:1 de b. autoriteiten
BESTEK, Ez 43:11 zĳn plattegronden en b.
BESTEMD, Sp 22:16 b. voor gebrek

Mi 6:9 roede en wie haar b. heeft
Kol 2:22 dingen tot vernietiging b.
1Th 5:9 God ons niet b. tot gramschap
Ju 4 door Schriften voor oordeel b.

BESTEMDE TIJD(EN), De 11:14 regen op b.
Ps 104:19 de maan gemaakt voor b.
Da 8:19 het is voor de b. van het einde
Hab 2:3 visioen is nog voor de b.
Han 17:26 hĳ heeft de b. verordend
Ro 5:6 Christus op de b. gestorven
1Pe 4:17 b. dat oordeel begint bĳ huis
Nu 9:2, 3; Da 11:27, 35; Lu 21:24; Ef 1:10; 1Ti 2:6; 6:15.

BESTEMMING, Da 12:13 opstaan tot uw b.
Mt 16:22 gĳ zult deze b. geenszins hebben

BESTENDIGE KENMERK, Da 8:11; 11:31; 12:11.
BESTIJGEN, Ps 24:3 Wie mag de berg b.

Ze 1:9 iedereen die het podium b.
BESTOOKT, 2Kor 4:8 in elk opzicht b.
BESTORMEN, Han 17:5 b. huis van Jason
BESTORMER, Job 9:13; 26:12.
BESTRAFFEN, Za 3:2 Jehovah b. u, Satan

Job 19:3; Jes 17:13; 54:9.
BESTRAFFING, 2Kor 2:6 b. door meerderheid

2Kor 10:6 gereed om b. toe te dienen
Ps 104:7; Sp 13:1; Pr 7:5; Jes 66:15.

BESTRIJDEN, Ps 109:3 mĳ b. zonder reden
Han 17:18 filosofen gingen hem b.

BESTRIJDING, Kol 2:23 b. van het vlees
BESTUREN, Job 37:12.
BESTUUR, 1Kr 26:30; Da 2:49.

Ef 1:10 aan de volledige grens een b. hebben
BESTUURDER(S), Mt 2:6; 10:18.

Da 3:2, 3 alle b. van de rechtsgebieden
1Kor 3:10 als een wĳs b. van werken

BETALEN, De 23:21 niet talmen te b.
Ps 61:8 dag aan dag mĳn geloften b.
Pr 5:4 aarzel niet die te b.
Jes 66:6 Jehovah het verdiende loon b.
Jon 2:9 Wat ik beloofd heb, wil ik b.
Ro 13:6 daarom b. gĳ ook belastingen
Ps 22:25; 50:14; 66:13; 76:11; 116:14.

BETALING, Ho 9:7 verschuldigde b.
BETAMELIJK, 1Kor 14:40; 1Th 4:12.
BETASTEN, 1Jo 1:1 wat onze handen hebben b.
BETE, Jo 13:26, 27, 30.
BETEKENEN, Han 2:12 Wat heeft dit te b.?

BETEKENIS, Mr 7:14; 8:21; Lu 8:10.
Ro 7:6 in een nieuwe b. slaven

BETER, Pr 2:24 niets b. dan dat hĳ eet
Jak 5:15 het gebed des geloofs zal b. maken

BETERE OPSTANDING, Heb 11:35.
BETHANI

¨
E, Mt 21:17; 26:6; Jo 1:28; 11:1.

BETHEL, Ge 28:19; 31:13; Re 4:5.
BETHFAG

´
E, Mt 21:1 B. op de Olĳfberg

BETHLEHEM, Mt 2:1 Jezus te B. geboren
Ge 35:19; Ru 2:4; Mi 5:2; Mt 2:5; Lu 2:4.

BETH-PEOR, De 3:29; 34:6; Joz 13:20.
BETHSA

¨
IDA, Mt 11:21; Lu 9:10; Jo 1:44.

BETRACHTEN, Jes 56:1 B. gerechtigheid
BETRAPPEN, 2Sa 4:6 werden niet b.
BETREDEN, Joz 1:3; Sp 4:14; 23:10.
BETREFFEN, Heb 2:17 dingen die God b.
BETREKKING, MET, Ro 6:10 leeft m. tot God

Ro 11:28 m. tot Gods verkiezing
Ro 14:7 Niemand leeft alleen m. tot zichzelf

BETREKKINGEN, Flm 16.
BETROUWBAAR, Da 7:16.

Ps 19:7 De vermaning van Jehovah is b.
Ps 78:8 welks geest niet b. was jegens God
Da 2:45 de uitlegging ervan is b.

BEURS, Lu 10:4; 22:35, 36.
BEURZEN, Lu 12:33.
BEVALLIG, Ge 49:21 geeft b. woorden
BEVATTEN, Ps 139:6 Die kennis niet kan b.
BEVEILIGEN, Ps 25:21 oprechtheid mĳ b.

Ps 31:23 De getrouwen b. Jehovah
Ps 34:13 B. uw tong voor wat slecht is
Sp 4:23 B. uw hart, meer dan het andere
Sp 16:17 Wie zĳn weg b., behoudt zĳn ziel
1Sa 30:23; Ps 40:11; Jes 27:3; 49:8.

BEVEL(EN), Ps 19:8 b. van Jehovah zĳn recht
Jes 45:12 het heerleger b. gegeven
Ps 119:93, 110; Da 3:29; Han 1:4.

BEVELENDE ROEP, 1Th 4:16 met een b.
BEVEN, De 28:65; Re 7:3.

Jes 2:19 opstaat om de aarde te doen b.
Jes 66:5 gĳ die voor zĳn woord b.:
Da 6:26 dienen te b. voor de God van Dani

¨
el

Mi 4:4 niemand die hen doet b.
Ze 3:13 er zal niemand zĳn die hen doet b.
Fil 2:12 met vrees en b. redding bewerken
2Pe 2:10 b. niet voor heerlĳken

BEVESTIGEN, 1Kr 9:22 door David b.
Ps 7:9 moogt gĳ de rechtvaardige b.
Ps 93:2 Uw troon is stevig b.
Jes 2:2 huis van Jehovah stevig b. worden
Ro 3:31 Integendeel, wĳ b. de wet
Heb 2:3 een zo grote redding voor ons b.
De 28:9; Ps 96:10; Jes 9:7; Mt 18:16.

BEVINDEN, Job 38:4 Waar b. gĳ u
BEVING, Job 4:14; Jer 30:5.

Ps 2:11 Dient Jehovah met b.
BEVLOEIEN, Pr 2:6; Ez 17:7; Jo

¨
e 3:18.

BEVOLKING, Sp 14:28 in gebrek aan b.
BEVOORDELEN, 2Kor 12:17, 18.
BEVORDEREN, Ps 140:8 B. zĳn snode plan niet
BEVREDIGEN, Job 38:39.
BEVREDIGEND, Le 10:19 b. in Jehovah’s ogen?
BEVREDIGING, 1Ti 5:6 b. der zinnen
BEVREESD, Ge 3:10 ik was b.

Re 7:3 Wie is er b. en beeft?
Jes 51:12 b. voor een sterfelĳk mens
Jer 1:8 Wees niet b., want ik ben met u
Ps 112:7; Sp 3:25; Heb 13:6; Opb 2:10.

BEVRIJDEN, Sp 10:2 rechtv
´
a

´
ardigheid zal b.

Sp 14:25 waarachtige getuige b. zielen
Jer 1:19 ik ben met u, om u te b.
Lu 24:21 degene die Isra

¨
el zou b.

1Th 1:10 die ons van komende gramschap b.
Heb 2:15 aan slavernĳ onderworpen, te b.
2Pe 2:9 weet Jehovah mensen te b.
Ex 3:8; Job 10:7; Ps 18:17; 33:19; 34:4, 19; Jes 50:2;
Da 8:4; Han 12:11.

BEVRIJDER, 2Sa 14:6; Ps 7:2.
Jes 5:29 en er zal geen b. zĳn
Han 7:35 hem heeft God als b. gezonden
Ro 11:26 De b. zal uit Sion komen
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BEVRIJDING, Es 4:14.
1Sa 30:8 gĳ zult een b. bewerken
Lu 21:28 omdat uw b. nabĳ komt
Heb 9:12 eeuwige b. voor ons verworven

BEVRUCHTEN, Le 12:2; Job 21:10.
BEVUILD, Za 3:4 de b. kleren
BEWAKEN, Ga 3:23 b. onder de wet
BEWAKER, Es 2:3, 8, 15 b. der vrouwen
BEWAKING, Ne 13:14 huis van God en b. ervan
BEWANDELEN, 1Pe 4:4 niet langer weg b.
BEWAREN, Ps 79:11 B. de ten dode gedoemden

Jak 1:27 zichzelf onbevlekt van wereld b.
Ju 21 uzelf aldus b. in Gods liefde
Opb 16:15 zĳn bovenklederen b.

BEWARING, 2Sa 20:3 in een huis van b.
BEWEEGREDEN, Job 11:12 goede b. krĳgen

Ho 4:11 en wĳn die goede b. wegnemen
Fil 1:17 niet met zuivere b.

BEWEGEN, Ge 1:2 werkzame kracht b.
Ge 1:21 elke levende ziel die zich b.
Za 14:4 de helft van de berg zal b. worden
2Kor 4:8 niet zo in nauw dat wĳ niet meer b.

BEWEGEND GEDIERTE, Ge 1:24; 8:17.
BEWEGING, UIT EIGEN, Jo 7:28; 8:28, 42.
BEWERINGEN, 1Ti 1:7 sterke b. doen

Tit 3:8 dat gĳ voortdurend krachtige b. doet
BEWERKEN, Fil 2:12 uw eigen redding b.
BEWERKER, VOORNAAMSTE, Han 3:15; Heb 2:10.
BEWIJS, 2Kor 2:9 b. van u te verkrĳgen

Han 25:7; Fil 2:22; 2Th 1:5.
BEWIJZEN, 1Ti 1:16.

Lu 7:4 Hĳ is het waard dat gĳ hem gunst b.
BEWIJZEN (de), Han 1:3 b. dat hĳ levend was
BEWIJZEN TE ZIJN, Ex 3:14 Ik zal b.
BEWONDEREN, Ju 16 persoonlĳkheden b.
BEWONDERING, Opb 13:3 wilde beest met b.
BEWONEN, Jes 13:20; Ez 12:20.

Jes 44:26 Ze zal b. worden
Jes 45:18 haar geformeerd om b. te worden
Jes 54:3 de verlaten steden b.
Jes 65:21 zĳ zullen huizen bouwen en b.
Ez 38:12 opnieuw b. plaatsen

BEWONER(S), Re 5:7; Jer 25:29; Ho 4:1.
Jes 24:5 land bezoedeld onder zĳn b.
Jer 51:29 land van Babylon, zonder b.

BEWOONDE AARDE, Mt 24:14 nieuws op de b.
Lu 4:5 toonde hem alle koninkrĳken van de b.
Han 17:6 b. ondersteboven gekeerd
Heb 2:5 de toekomende b. onderworpen
Opb 3:10 beproeving over de gehele b.
Opb 16:14 de koningen van de gehele b.
Han 17:31; Ro 10:18; Heb 1:6; Opb 12:9.

BEWOORDINGEN, 2Pe 2:11 beschimpende b.
BEWUST, Pr 9:5 doden zich van niets b.

Mt 5:3 b. zĳn van geestelĳke nood
1Kor 4:4 niet van b. dat iets tegen mĳ is
Ps 37:18; Pr 5:1; Ga 6:1.

BEWUSTZIJN, Heb 10:2 geen b. van zonden
BEZAAIEN, Ez 36:9.
BEZALE

¨
EL, Ex 31:2; 35:30; 36:1; 38:22.

BEZETEN(EN), DOOR DEMON(EN), Mt 15:22; Mr 1:32;
Jo 10:21.

BEZIG, Mt 24:46 bĳ aankomst b. vindt!
BEZIGHEID, Pr 1:13 de rampspoedige b.

1Ti 5:13 leren zĳ zonder b. te zĳn
Pr 2:23; 3:10; 4:8; 5:3.

BEZIGHOUDEN, 1Kon 18:27 zich met iets b.
Pr 5:20 omdat de ware God hem b.

BEZINKSEL, Ps 40:2 uit het slĳk van het b.
BEZINNING, 1Kon 8:47; Lu 15:17.

Tit 2:4 vrouwen tot b. brengen
BEZIT, Ge 17:8 een b. tot onbepaalde tĳd

De 14:2; 26:18 zĳn volk, een speciaal b.
Re 11:24 iedereen uit zĳn b. verdrĳven
Job 21:23 volop in b. van nodige sterven
Jes 49:8 de bezittingen weer in b. nemen
Jes 57:13 mĳn heilige berg in b. nemen
Ef 1:14 door losprĳs van Gods eigen b.
1Th 4:4 een ieder in b. van zĳn eigen vat
Heb 10:34 een beter en een blĳvend b.

1Pe 2:9 een volk tot een speciaal b.
Ge 22:17; Ex 19:5; Nu 13:30; De 1:21; Ps 44:3; 69:35;
Ez 36:12; Lu 15:13; Han 7:5, 45.

BEZITTEN, Ps 37:11 zachtmoedigen aarde b.
2Th 3:2 niet alle mensen b. geloof

BEZITTEND, 2Kor 6:10 niets en toch alles b.
BEZITTING(EN), Ps 2:8 aarde tot uw b.

Mt 25:14 zĳn b. aan hen toevertrouwde
2Kr 20:11; Mt 19:21; Lu 14:33.

BEZOEDELD, Ezr 9:11; Jer 23:11.
BEZOEDELEN, Jer 3:1, 9; Mi 4:11.

Nu 35:33 want bloed, d
´
at b. het land

Ps 106:38 land werd met bloedvergieting b.
Jes 24:5 land b. onder zĳn bewoners
Ju 23 onderkleed door vlees b.

BEZOEKEN, Lu 1:78 zal ons een dageraad b.
Han 15:36 terugkeren en de broeders b.

BEZORGD, 1Sa 9:5 b. wordt over ons
Ps 38:18 ik werd b. vanwege mĳn zonde
Mt 6:25 Weest niet langer b. voor uw ziel
Mt 10:19 niet b. over wat gĳ moet spreken
1Kor 7:32 is b. voor dingen van de Heer
Jer 17:8; Mt 6:34; Lu 10:41; Fil 4:6.

BEZORGDHEID, 1Sa 1:18 b. om eigen situatie
Sp 12:25 Angstige b. in het hart
Job 10:1; Ps 142:2; 1Pe 5:7.

BEZWAARD, 2Kor 5:4.
Lu 21:34 dat uw hart nooit b. wordt

BEZWEERDER(S), Jes 3:3; 19:3; Da 1:20; 2:2; 4:7; 5:7.
BEZWEREN, Joz 9:18.
BEZWERING, Nu 23:23.
BEZWIJKEN, Heb 12:5 Mĳn zoon, b. niet
BEZWIJMEN, Am 8:13 maagden b.
BIDDEN, 2Kr 6:32 buitenlander b.

Jer 7:16 b. niet ten behoeve van dit volk
Mt 5:44 b. voor hen die u vervolgen
Mt 6:9 Gĳ dan moet aldus b.:
Mt 24:20 Blĳft b. dat uw vlucht
Mt 26:41 b., opdat gĳ niet in verzoeking
Mr 11:24 dingen waarom gĳ b. en vraagt
1Kon 8:48; 2Kr 7:14; Mt 6:5; Han 10:9; Ro 8:26;
1Kor 14:15; 1Th 5:17; Jak 5:16.

BIER. Zie TARWEBIER.
BIJDRAGE, Ro 15:26; 2Kor 9:13.

Ex 25:2 voor mĳ een b. inzamelen:
2Kr 31:10 de b. in het huis brengen
Ez 45:1 dient gĳ een b. aan te bieden
Ez 48:21 de heilige b. en het heiligdom

BIJEENBRENGEN, Jes 40:11 lammeren b.
Jes 56:8 Ik zal nog anderen tot hem b.
Jes 60:4 Zĳ zĳn allen b.
Jer 23:3 ikzelf zal het overblĳfsel b.
Mt 12:30 wie niet met mĳ b., verstrooit
2Kon 10:18; Ps 102:22; 106:47; Jes 11:12; 43:9; 54:7;
Mt 3:12; 22:10.

BIJEENBRENGER, Pr 1:1 De woorden van de b.
Pr 1:12; 7:27; 12:9, 10.

BIJEENGEKOMEN MENIGTEN, Ps 26:12.
BIJEENRAPEN, Han 28:3.
BIJEENROEPEN, Le 8:3; De 31:12.
BIJEENSCHAREN, Jer 49:14.
BIJEENVERGADEREN, Mt 24:31 uitverkorenen b.
BIJEENZAMELEN, Jer 25:33 noch b. worden
BIJEN, De 1:44; Re 14:8; Ps 118:12.
BIJL(EN), 1Kon 6:7; Lu 3:9.

De 19:5 met b. zĳn naaste getroffen
Opb 20:4 met de b. ter dood gebracht

BIJLBLAD, 2Kon 6:5 b. viel in het water
BIJLEGGEN, Mt 5:25 Haast u een zaak b.
BIJSTAAN, Fil 4:3 blĳf deze vrouwen b.

Heb 2:16 engelen niet b., maar Abrahams zaad
BIJVOEGSELS, Ga 3:15 hecht er b. aan vast
BIJVROUW(EN), Re 19:25 b. misbruiken

1Kon 11:3 driehonderd b.
Ge 22:24; Ex 21:8; 2Sa 3:7; Es 2:14.

BIJZONDER, Ps 90:10 wegens b. kracht
BILDAD, Job 2:11; 8:1; 18:1; 25:1; 42:9.
BILEAM, Nu 22:28 ezelin zei tot B.:

Ju 11 op dwaalweg van B. begeven
Nu 22:5; 24:1; De 23:4; Mi 6:5; Opb 2:14.
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BILLIJK, Da 11:6 een b. overeenkomst
Da 11:17 b. voorwaarden hem vergezellen

BINDEN, De 6:8 als een teken op uw hand b.
Joz 2:21 b. scharlaken koord aan het venster
Ps 149:8 om hun koningen te b.
Mt 13:30 Verzamelt het onkruid en b. het
Mt 16:19 in de hemelen geb.
Mt 23:4 Zĳ b. zware vrachten samen
1Kor 7:39 vrouw geb. al de tĳd dat man leeft
Opb 20:2 b. hem voor duizend jaar
Ge 22:9; Joz 2:18; Ps 118:27; Sp 3:3; 6:21; 7:3;
Jer 51:63; Lu 13:16; Han 20:22; Ro 7:2.

BINNENDRINGEN, 2Kr 24:23 zĳ Juda b.
Ju 4 dat er mensen heimelĳk zĳn b.

BINNENGAAN, Jes 26:2 opdat natie er moge b.
Mt 25:21 vreugde van uw meester b.
Han 14:22 door verdrukkingen koninkrĳk b.
Mt 19:17; Heb 4:6; 9:12, 24.

BINNENKAMER, Mt 6:6 ga in uw b.
BINNENKOMEN, Ro 5:12 zonde de wereld b.
BINNENSLUIPEN, Ga 2:4 b. om te bespieden
BINNENSTE, Ps 5:9 hun b. is onheil

Lu 11:39 uw b. is vol roof
BINNENSTE VERTREK, 1Kon 6:5; Ps 28:2.
BINNENSTORMEN, Jo

¨
e 2:9 De stad b.

BISSCHOP. Zie OPZIENER(S).
BITTER(E), Ps 64:3 hun pĳl, b. taal

Jes 33:7 vredeboden zullen b. wenen
Ez 27:30 zĳ zullen het b. uitschreeuwen
Hab 1:6 Chaldee

¨
en, de b. natie

Mt 26:75 ging naar buiten en weende b.
Kol 3:19 weest niet b. toornig op haar
Jak 3:11 het zoete en het b. opborrelen?
Ex 1:14; 12:8; Job 13:26; Jes 5:20; 24:9.

BITTERHEID, Job 10:1 de b. van mĳn ziel!
2Sa 2:26; Sp 14:10; Jes 38:15; Ef 4:31.

BLADEREN, Opb 22:2 b. waren tot genezing
BLAFFEN, Ps 59:6 blĳven b. als een hond
BLAREN, Ex 9:9 op mens en dier b.
BLAZEN, Jo 20:22 b. hĳ op hen
BLEEK, Jes 29:22 gezicht b. worden
BLIJ, Ps 149:2 b. zĳn in hun Koning

Jes 35:1 woestĳnvlakte zal b. zĳn
Jes 65:18 weest b. voor eeuwig
1Kr 16:31; Ps 13:5; 35:9; 113:9; 118:24; Jes 25:9; 49:13;
61:10; Jo

¨
e 2:23.

BLIJDSCHAP, Ps 45:15; Jo
¨
e 1:16.

Jes 35:2 blĳ zĳn met b. en vreugdegeroep
Jes 65:18 Jeruzalem tot reden voor b.

BLIJMOEDIG, 2Kor 9:7 b. gever lief
Fil 2:19 opdat ik een b. ziel moge zĳn

BLIJVEN, Ge 24:55; Jo 15:4; Han 8:13.
De 21:23 niet hele nacht aan paal b. hangen
Ru 1:18 zĳ erbĳ b. met haar mee te gaan
Jo 3:36 gramschap Gods b. op hem
Jo 6:27 voedsel dat b. voor het eeuwige leven
Jo 8:31 Indien gĳ in mĳn woord b.
1Kor 3:14 Indien iemands werk b.
1Ti 4:16 B. bĳ deze dingen
1Jo 2:17 wie de wil van God doet, b.
1Kor 7:20; 13:13; Ef 6:3; 2Jo 9.

BLIJVENDE GOD, 1Pe 1:23 woord van de b.
BLIKSEM, Job 37:3; Lu 10:18.

Mt 24:27 b. komt uit oostelĳke streken
BLIKSEMFLITSEN, Ex 20:18.
BLIKSEMSCHICHTEN, Na 2:4.
BLIKSEMSTRALEN, Job 38:35 b. uitzenden

Ps 97:4; Opb 4:5; 8:5; 11:19.
BLIND, Jes 42:7; Mt 23:24.

Jes 56:10 Zĳn wachters zĳn b.
Mt 15:14 Zĳ zĳn b. gidsen

BLINDE(N), De 28:29; Ps 146:8.
Jes 35:5 zullen ogen der b. geopend worden

BLINDHEID, Ge 19:11; 2Kon 6:18.
BLOED, Ge 9:4 met zĳn ziel — zĳn b.

Le 7:26 gĳ moogt in het geheel geen b. eten
Le 17:11 de ziel van het vlees is in het b.
Le 17:13 het b. uitgieten en met stof bedekken
Le 17:14 b. van geen enkele soort vlees eten
Nu 35:33 b., d

´
at bezoedelt het land

1Kr 11:19 Zou ik b. van deze mannen drinken

Sp 6:17 handen die onschuldig b. vergieten
Ez 3:18 zĳn b. van uw hand terugeisen
Mt 23:35 rechtvaardige b. op aarde vergoten
Mt 26:28 dit betekent mĳn b. van verbond
Mt 27:25 Zĳn b. kome over ons
Jo 6:54 mĳn b. drinkt, heeft eeuwig leven
Han 15:20, 29 onthouden van b.
Han 20:28 gemeente met b. van Zoon gekocht
1Kor 15:50 vlees en b. koninkrĳk niet be

¨
erven

Heb 9:22 geen b. vergoten, geen vergeving
1Jo 1:7 b. van Jezus reinigt van zonde
Opb 7:14 gewaden wit gemaakt in b. van Lam
Opb 18:24 in haar b. gevonden van heiligen
Ge 4:10; Heb 9:20; Opb 14:20.

BLOEDDORSTIG, Sp 29:10 B. mannen
BLOEDSCHULD, Ps 55:23; 59:2.
BLOEDSPOREN, Jer 2:34 b. gevonden
BLOEDVERGIETEN, Ps 5:6; Mi 3:10.
BLOEDVERWANTEN, Lu 14:12; Han 10:24.
BLOEDWREKER, Nu 35:12, 21; De 19:6; Joz 20:9.
BLOEDZUIGERS, Sp 30:15 b. hebben dochters
BLOEI DES LEVENS, Pr 11:10 b. ĳdelheid
BLOEIEN, Jes 35:1 woestĳnvlakte zal b.
BLOEM, 1Kor 7:36 b. der jeugd gepasseerd
BLOESEM(S), Ex 37:17; Jes 5:24; 27:6.
BLOK, Han 4:26 als

´
e

´
en b. tegen Jehovah

BLOOTLEGGEN, Sp 11:13 gesprekken b.
BLOOTSTELLEN, 1Kon 8:31 hem aan de vloek b.

Heb 6:6 aan schande b.
Heb 10:33 aan smaadheden b.

BLUSSEN, 2Kon 22:17 woede niet worden geb.
Ef 6:16 projectielen van de goddeloze b.
Jes 1:31; 34:10; Jer 21:12.

BOANERGES, Mr 3:17 bĳnaam B.
BOAZ, Ru 2:1; 4:9, 13; 1Kon 7:21; Mt 1:5.
BOCHTEN, Lu 3:5 b. rechte wegen worden
BODE(N), 2Kon 9:18; Jes 14:32.

Joz 6:17 de b. verborgen gehouden
BOEIEN, Han 20:23; 26:31; Fil 1:13; Heb 11:36.

Jes 58:6 b. der goddeloosheid los te maken
BOEK(EN), Pr 12:12 maken van veel b.

Jes 29:11 woorden van b. dat is verzegeld
Jes 34:16 Zoekt zelf in het b. van Jehovah
Da 7:10 er waren b. die geopend werden
Da 9:2 onderscheidde aan de hand van de b.
Da 12:4 verzegel b., tot tĳd van het einde
Heb 9:19 besprenkelde het b. en het volk
Ex 17:14; Mr 12:26; Han 19:19.

BOEKROL(LEN). Zie ook ROL.
Za 5:1 en zie! een vliegende b.
Lu 4:17 b. van de profeet Jesaja
2Ti 4:13 breng de mantel en de b.
Opb 17:8 hun namen niet op de b. des levens
Opb 21:27 b. des levens van het Lam
Ezr 6:2; Jes 34:4; Jer 36:2; Ez 2:9; Ga 3:10; Heb 10:7;
Opb 5:5; 20:12.

BOER, 2Ti 2:6 b. eerste die vruchten gebruikt
Jak 5:7 De b. wacht de vrucht van aarde af

BOETE, 2Kon 23:33; Sp 17:26.
Sp 21:11 de spotter een b. op te leggen

BOETSEERDER, Ro 9:20 soms tot b. zeggen:
BOEZEM, Jo 13:23 Aan Jezus’ b. lag
BOEZEMPOSITIE, Lu 16:22; Jo 1:18.
BOK(KEN), Ez 34:17 richt tussen rammen en b.

Mt 25:32 schapen van b. scheidt
Heb 9:12 niet met het bloed van b.
Le 9:15; 16:7, 22, 27; Heb 10:4.

BOK (voor Azazel), Le 16:10, 26.
BOKKIG, Za 10:3 de b. leiders
BOLWERK, Ps 91:4 Zĳn waarachtigheid een b.
BOMEN, Jes 55:12; Opb 7:3.

Re 9:8 gingen b. heen om koning te zalven
Jes 61:3 grote b. der rechtvaardigheid
Ez 47:7 b., aan deze zĳde en aan gene zĳde

BOMEN DES LEVENS, Opb 22:2, 19.
BONDGENOOT, Ps 94:20 b. zĳn van u
BONDGENOTEN, Ge 14:3, 13.
BONTGEKLEURD, Za 6:3 b. paarden
BOODSCHAP, 1 Jo 1:5; 3:11.
BOODSCHAPPER(S), Sp 13:17; 17:11.

Ez 17:15 door b. naar Egypte te zenden
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Mal 3:1 Ik zend mĳn b.
Mt 11:10 zend mĳn b. voor uw aangezicht

BOOG, Ps 46:9; Opb 6:2.
Ho 2:18 de b. zal ik uit het land verbreken

BOOGSCHOT, Ge 21:16 afstand van een b.
BOOM, Ps 37:35; Ez 17:24; Lu 6:43.

Ge 2:9, 17 b. der kennis van goed en kwaad
Job 14:7 voor een b. bestaat er nog hoop
Ps 1:3 als een b., geplant aan waterstromen
Pr 11:3 waar b. valt, daar zal hĳ zĳn
Jes 65:22 als dagen van b. dagen van volk
Da 4:14 Hakt de b. om en kapt zĳn takken
Mt 3:10 b. die geen vruchten voortbrengt
Mt 7:18 goede b. geen waardeloze vruchten

BOOM DES LEVENS, Sp 3:18 Ze is een b.
Opb 2:7 geven te eten van de b.
Ge 2:9; 3:22; Sp 11:30.

BOOSDOENER(S), Ps 37:9 b. afgesneden
Jer 23:14 de handen der b. gesterkt
1Pe 2:12 ten nadele van u spreken als over b.
1Pe 4:15 Laat niemand van u lĳden als b.
Ps 22:16; 37:1; 119:115; Jer 20:13.

BOOT, Mt 4:22 Terstond verlieten zĳ de b.
BORDUURDERSWERK, Ex 26:1.
BORG, Sp 6:1 indien gĳ u b. hebt gesteld

Sp 11:15 slecht vergaan wanneer b. gesteld
Ge 43:9; Sp 17:18; 27:13; 2Kor 1:18.

BORST(EN), Lu 23:48; Jo 13:25.
Sp 5:19 h

´
a

´
ar b. u vreugdedronken maken

Lu 18:13 sloeg zich voortdurend op de b.
BORSTBANDEN, Jer 2:32 een bruid haar b.
BORSTHARNAS, Ef 6:14; 1Th 5:8.
BORSTSTUK, Ex 28:15 b. der rechtspraak

Ex 25:7; 28:29; Le 8:8.
BOTEN, Jak 3:4; Opb 18:19.
BOTSING, Da 11:40 koning met hem in b.
BOUWEN, Ps 127:1 Als Jehovah huis niet b.

Jes 65:22 niet b. en iemand anders bewonen
Jer 1:10 om uit te rukken en te b.
Mi 3:10 Sion b. met daden van bloedvergieten
Mt 7:24 zĳn huis op de rots b.
Mt 16:18 op deze rots mĳn gemeente b.
Lu 17:28 zĳ plantten, zĳ b.
Jo 2:20 tempel in zesenveertig jaar geb.
1Kor 3:10 toezien hoe hĳ daarop b.
Heb 3:4 die alle dingen heeft geb., is God
1Kon 6:2, 38; 1Kr 28:6; Ezr 4:4; Pr 3:3; Han 7:49;
1Kor 3:14; Heb 3:3.

BOUWER, Heb 11:10 God de b. is
BOUWLIEDEN, Mt 21:42; Han 4:11; 1Pe 2:7.
BOUWPLAN, 1Kr 28:11, 12, 19.
BOUWSEL, Am 9:6 zĳn b. boven de aarde
BOVEN, 2Kor 4:7 kracht die te b. gaat

Fil 3:14 prĳs van de roeping naar b.
BOVEN ALLEN, Ro 9:5 God, die b. is
BOVENKLEDEREN, Mt 27:35 verdeelden b.

Opb 16:15 wakker blĳft en b. bewaart
Mt 17:2; 21:8; Jak 5:2; 1Pe 3:3; Opb 3:18.

BOVENKLEED, Mt 9:16 lap op oud b.
Mt 5:40; 24:18; Jo 19:2; Heb 1:12.

BOVENMATIG, 2Ti 4:15 woorden b. weerstaan
BOVENNATUURLIJK, Lu 1:22; 24:23; 2Kor 12:1.
BOVENVERTREK, Han 1:13; 9:37; 20:8.
BOZE SLAAF, Mt 24:48.
BRAAK, Ex 23:11 [land] b. laten liggen
BRAKEN, Jer 25:27 wordt dronken en b.
BRAND, Ex 3:2 stond doornbos in b.

1Pe 4:12 niet vreemd kĳken over b. onder u
BRANDEN, De 4:11 de berg b. van vuur

Ez 39:9 vuren b. met wapentuig
1Kor 7:9 beter trouwen dan b. van

BRANDEND, Jer 20:9 b. vuur in beenderen
Da 3:17 Uit de b. vuuroven verlossen
Lu 12:35 Houdt uw lampen b.

BRANDINGEN, Jon 2:3 uw b. en uw golven
BRANDMERKEN, Ga 6:17 op mĳn lichaam de b.
BRANDOFFER(S), Ge 8:20; Le 16:24; 1Sa 15:22;

Ps 51:16; Jer 19:5.
Ps 40:6 B. hebt gĳ niet gevraagd

BRANDSTOF, Ez 15:4 In het vuur tot b.

BRASSERIJ(EN), Am 6:7 b. moet verdwĳnen
Ro 13:13; Ga 5:21; 1Pe 4:3.

BREDE STRATEN, Mt 12:19; Han 5:15.
BREEDTE, Ef 3:18; Opb 20:9; 21:16.
BREKEN, 1Kor 10:16 brood dat wĳ b.
BREKEN MET, 2Ti 2:19 b. onrechtvaardigheid
BRENGEN, Ps 56:12.

De 32:41 vergelding b. over hen die mĳ haten
Heb 6:6 wederom tot berouw te b.
Heb 10:12

´
e

´
en slachtoffer voor zonden geb.

BRENGEN, IN HET NAUW, Nu 25:17.
BRENGEN, IN ORDE, Jes 21:5 tafel i.

1Kor 11:34 overige zaken i.
BRENGEN, TEN UITVOER, Jer 33:14 woord t.
BRENGEN, TER DOOD, Lu 21:16.
BRENGEN, TOT STAND, Nu 23:23; Ro 10:3.
BRENGER VAN NIEUWS, 1Sa 4:17; 2Sa 18:26.
BRES(SEN), Ps 106:23; Jes 22:9; Ez 13:5; 22:30.

Re 21:15 Jehovah een b. gemaakt in Isra
¨
el

BREUK, Le 24:20 B. voor b.
Jer 6:14 zĳ trachten de b. te genezen
Jer 30:12 Er is geen genezing voor uw b.

BRIEF, Ezr 4:7; 7:11; Jer 29:29; Han 23:25.
BRIES, Han 2:2 gedruis als van een b.
BRIEVEN, 2Kon 19:14 nam de b. en las
BRODEN, Mt 16:12; Lu 9:13.
BRODEN DER VOORZETTING, Mt 12:4.
BROEDER(S), BROER(S), Ge 4:9 uw b. Abel?

Ne 4:14 strĳdt voor uw b.
Ps 49:7 Niet

´
e

´
en kan een b. loskopen

Ps 133:1 als b. in eenheid te zamen wonen!
Sp 18:24 vriend die aanhankelĳker is dan b.
Sp 27:10 dan een b. die ver weg is
Jer 31:34 niet meer zĳn b. leren
Hag 2:22 ieder door het zwaard van zĳn b.
Mt 23:8 terwĳl gĳ allen b. zĳt
Mr 13:12 de ene b. de andere overleveren
1Pe 5:9 de gehele gemeenschap van uw b.
Opb 12:10 beschuldiger van onze b.
Ge 43:3; Ez 38:21; Mt 5:22; 12:49, 50; 18:15; 25:40;
Han 15:36; Heb 2:11.

BROEDERLIJKE LIEFDE, Ro 12:10; Heb 13:1.
BROEDERSCHAP, Za 11:14 b. verbreken
BROKKEN, Mt 14:20; 15:37.
BROKSTUKKEN, Am 6:11 kleine huis tot b.
BRON(NEN), Ps 36:9 bĳ u is de b. van het leven

Sp 10:11 rechtvaardige is een b. van leven
Sp 14:27 vrees voor Jehovah b. van leven
Jes 12:3 de b. der redding
Jer 2:13 b. van levend water verlaten
Jo 4:14 in hem een b. van water worden
2Pe 2:17 Dezen zĳn b. zonder water
Opb 7:17 naar b. van wateren des levens leiden
Ge 7:11; 49:22; Sp 13:14; Jak 3:11.

BROOD, Am 8:11 geen honger naar b.
Mt 4:4 niet van b. alleen leven
Jo 6:35 Ik ben het b. des levens
1Kor 10:17

´
e

´
en b., allen deel aan dat ene b.

1Kor 11:26 zo dikwĳls gĳ dit b. eet
Ge 3:19; Ps 37:25; Jes 55:2; Mt 6:11; 26:26.

BROOS, Da 2:42 koninkrĳk deels b.
BRUID, Opb 21:2 b. voor haar man versierd

Jes 61:10; 62:5; Jo 3:29; Opb 18:23.
BRUIDEGOM, Jes 62:5 vreugde van een b.

Mt 25:1 de b. tegemoet gingen
Jer 33:11; Mt 9:15; 25:5, 6, 10; Jo 3:29.

BRUIDSPRIJS, Ge 34:12; 1Sa 18:25.
BRUIDSVERTREK, Ps 19:5; Jo

¨
e 2:16.

BRUILOFT, Opb 19:9 b. van het Lam
BRUILOFTSFEEST, Mt 22:2; Jo 2:1.
BRULLEN, Jer 51:38; Jo

¨
e 3:16; Am 1:2.

Jer 25:30 Van omhoog zal Jehovah zelf b.
BRULLEND, Ps 22:13; Ez 22:25; Ze 3:3.

1Pe 5:8 Duivel gaat rond als een b. leeuw
BRUTAAL, Sp 21:29 goddeloze b. gezicht gezet
BUIDEL, 1Sa 25:29 gewikkeld in b. des levens

Job 14:17 Verzegeld in een b.
Job 28:18 b. met wĳsheid is meer waard

BUIGEN, Ex 20:5 u voor die niet b.
De 16:19 Gĳ moogt het recht niet b.
2Kr 7:3 zĳ b. zich diep ter aarde
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Sp 17:23 om paden van het recht te b.
Ef 3:14 b. mĳn knie

¨
en voor de Vader

Fil 2:10 elke knie zich b.
Ex 23:2; 1Sa 8:3; Job 34:12.

BUIK, Job 1:21 Naakt uit b. gekomen
Ps 127:3 vrucht van de b. is een beloning
Sp 13:25 b. van goddelozen zal leeg zĳn
Jer 1:5 Voordat ik u in de b. vormde
Ro 16:18 slaven van eigen b.
Fil 3:19 hun god is hun b.
Ge 3:14; Da 2:32; Mt 12:40; 1Kor 6:13.

BUIT, Jes 53:12 de b. verdelen
Jer 39:18 uw ziel ten b. worden
Ze 3:8 de dag dat ik opsta tot de b.
Joz 8:2; Re 5:30; Jes 10:2; Ez 38:12.

BUITEN, Mr 7:18 wat van b. af in mens komt
Ga 1:9 b. hetgeen gĳ hebt aanvaard
1Th 4:12 ten aanzien van mensen b.
1Ti 3:7 getuigenis van de mensen b.
Heb 13:11 b. de legerplaats verbrand

BUITENGEWOON, Ge 18:14 voor Jehovah te b.?
Da 4:36; 6:3; Han 19:11; 1Th 3:10; 5:13.

BUITENLANDER(S), 1Kon 8:41 ook naar de b.
Ps 18:44 b. kruipend tot mĳ komen
Ps 69:8 een b. voor de zonen van mĳn moeder
Jes 56:6 b. bĳ Jehovah aangesloten
1Kor 14:11 zal ik een b. zĳn voor die spreekt
Job 19:15; Jes 2:6; 56:3; 60:10; 61:5.

BUITENLANDSE GOD(EN), Joz 24:20; Ps 81:9.
BUITENSPORIGE EISEN, Ps 89:22 b. opleggen
BULDEREN, Ps 98:7 Laat de zee b.
BURCHT, 1Kr 29:1; Ne 2:8; 7:2; Es 1:2.
BURGER(S), Lu 15:15; 19:14; Han 21:39.
BURGERRECHT, Han 22:28.
BURGERSCHAP, Fil 3:20 b. in hemelen
BUURMAN, Sp 27:10 Beter een b. nabĳ

C
CAESAR, Mr 12:17 Betaalt c. terug

Lu 23:2 verbiedt belastingen aan c.
Jo 19:15 Wĳ hebben geen koning dan c.
Mt 22:17; Lu 2:1; 20:25; Jo 19:12.

CATASTROFE, Jes 15:5; Am 6:6.
Na 3:19 geen verlichting voor uw c.

CEDER(S), 1Kon 4:33; Ez 31:8.
CEFAS, 1Kor 9:5; 15:5; Ga 2:14.
CERTIFICAAT, Mt 19:7.
CESAREA, Mt 16:13; Han 10:1; 23:23.
CHALDEE

¨
EN, Jer 37:13 Naar C. loopt gĳ over!

Jer 21:9; 25:12; 40:9; Hab 1:6; Han 7:4.
CHAM, Ge 5:32; 10:6; 1Kr 4:40; Ps 78:51.
CHARME, Sp 31:30.
CHERUB(S), Ps 18:10 op een c. gereden

Ez 28:14 Gĳ zĳt de gezalfde c.
Heb 9:5 c. verzoendeksel overschaduwden
Ex 25:22; 1Sa 4:4; Ps 99:1; Ez 10:2.

CHRISTEN(EN), Han 11:26 c. genoemd
Han 26:28 mĳ overreden een c. te worden
1Pe 4:16 Lĳdt hĳ als een c.

CHRISTUS, Mt 16:16 Gĳ zĳt de C.
Ro 8:17 maar mede-erfgenamen met C.
1Kor 1:13 De C. bestaat verdeeld
1Kor 3:23 C. op zĳn beurt behoort God toe
1Kor 7:22 als vrĳ man geroepen, slaaf van C.
1Kor 12:12

´
e

´
en lichaam, zo ook de C.

1Kor 15:23 eigen rangorde: C., eersteling
Ef 5:23 C. het hoofd van de gemeente
Fil 2:11 erkennen dat Jezus C. Heer is
Kol 1:24 in mĳn vlees verdrukkingen van C.
1Pe 4:13 deel hebt aan het lĳden van C.
Opb 20:4 regeerden met C., duizend jaar
Jo 17:3; 2Kor 12:10; Ga 3:29; Kol 1:27.

CHRISTUSSEN, VALSE, Mt 24:24; Mr 13:22.
CHRONISCH, Jer 15:18; 30:12.
CIMBAAL, 1Kor 13:1 een schallende c.
CIMBALEN, 2Sa 6:5 vreugde met c.
CLANS, Ge 25:16; Nu 25:15; Ps 117:1.
COBRA, Jes 11:8 spelen bĳ hol van c.
COMPACT, 2Pe 3:5 een aarde, c. staande
COMPAGNONS, Lu 5:7.

CONCERTKLANKEN, Lu 15:25 zoon hoorde c.
CONCESSIE, Mt 19:8; 1Kor 7:6.
CONFRONTEREN, Han 25:16 beschuldigde gec.
CONSIDERATIE, Ps 41:1 die c. betoont
CONSTERNATIE, Job 41:25 door c. verbĳsterd
CONTACT, 2Sa 3:17 Abner c. opgenomen
CORNELIUS, Han 10:1, 3, 22, 24, 25, 30, 31.
CORRIGEREN, Ps 2:10 laat u c., o rechters

Sp 9:7 Hĳ die de spotter c.
Ro 2:20 iemand die onredelĳken c.
Heb 12:5 bezwĳk niet wanneer door hem gec.
De 8:5; Ps 94:10; 118:18; Sp 29:19.

CORRUPT, Da 6:4 noch iets c. vinden
CYRUS, Jes 44:28 van C. zegt: mĳn herder

Jes 45:1 tot gezalfde, tot C., gezegd
2Kr 36:22; Ezr 1:2, 7; 5:13; 6:3, 14.

D
DAAD, Job 33:17 af te wenden van zĳn d.
DADEN, Ge 20:9; Nu 16:28.

De 3:24 wie doet machtige d. als de uwe?
Re 5:11 de rechtvaardige d. verhalen
Han 2:11 de grote d. van God
Opb 20:12 geoordeeld overeenkomstig hun d.
1Kr 17:19, 21; Ps 103:6; 106:2; 145:4, 12.

DADER(S), Ro 2:13 d. der wet rechtvaardig
Jak 1:22 Wordt d. van het woord
Jak 1:23 een hoorder en geen d.
Jak 1:25 d. van het werk is geworden

DAG(EN), Ge 1:5 noemde het licht D.
Nu 14:34 een d. voor een jaar
Sp 4:18 tot de d. stevig bevestigd is
Jes 2:2 moet geschieden in het laatst der d.
Da 2:44 in de d. van die koningen
Mal 3:2 de d. van zĳn komst verdragen
Mt 24:22 Indien die d. niet werden verkort
Mr 13:32 Van die d. of het uur weet niemand
Han 17:31 een d. vastgesteld
Ro 14:5 ene d. belangrĳker dan andere
2Kor 6:2 Nu is het de d. van redding
2Pe 3:8 duizend jaar als

´
e

´
en d.

Ps 61:8; 90:12; Sp 3:16; Jer 25:33; Am 8:11; Za 8:23;
Ro 13:12.

DAGELIJKS, Lu 19:47 d. in de tempel
Han 17:11 onderzochten d. de Schriften
Ps 68:19; Jer 7:25; 1Kor 15:31; Heb 7:27.

DAGERAAD, Jes 14:12 gĳ zoon des d.!
Job 38:12; Ps 139:9; Jes 8:20; Ho 6:3.

DAGLICHT, 2Sa 2:32; Job 24:14.
DAGON, Re 16:23; 1Sa 5:2-5, 7.
DAGREIS, Nu 11:31.
DAGSTER, 2Pe 1:19 d. opgaat, in uw hart
DAGVAARDEN, Job 9:19 o dat ik ged.
DAG VAN JEHOVAH, Ze 2:3 verborgen op d.

Jo
¨
e 2:11; Ze 1:14; 2Th 2:2.

DAK(EN), Mt 10:27 predikt van de d.
Sp 27:15; Mt 24:17; Mr 2:4; Lu 7:6; 12:3; 17:31;
Han 10:9.

DAKLOOS, Jes 58:7; Klg 1:7; 3:19; 4:15.
1Kor 4:11 toegetakeld worden en d. zĳn

DAL, Ps 23:4 d. van diepe schaduw
Jes 40:4 Laat elk d. worden verhoogd

DAL VAN GOGS MENIGTE, Ez 39:11, 15.
DAMASKUS, 2Sa 8:6; Jes 7:8; Han 9:2.
DAMPEN, Ps 135:7 Hĳ laat d. opstĳgen

Jer 10:13 en hĳ doet d. opstĳgen
DAMPWOLKEN, Sp 25:14.
DAN, Re 5:17 D., waarom op schepen wonen?

Ge 30:6; 46:23; 49:16; De 33:22.
DANI

¨
EL, Da 12:9 D., woorden worden verzegeld

Ez 14:20; Da 6:2; 12:4; Mt 24:15.
DANK, Ro 14:6.

Ps 92:1 Het is goed, Jehovah d. te brengen
Ps 97:12 brengt d. aan zĳn heilige gedachtenis

DANKBAAR, 1Ti 1:12; 2Ti 1:3.
Lu 17:9 Hĳ zal de slaaf toch niet d. zĳn

DANKBETUIGINGEN, 2Kor 9:12 d. aan God
DANKEN, 1Kr 16:8 D. Jehovah

Jo 11:41 Vader, ik d. u dat gĳ hebt verhoord
Han 28:15 Paulus d. God en schepte moed
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1Kor 1:4 Ik d. God altĳd voor u
2Kor 9:15 God zĳ ged. voor zĳn vrĳe gave
Opb 11:17 Wĳ d. u, Jehovah God, de Almachtige
2Sa 22:50; 1Kr 16:4; 29:13; 2Kr 5:13; Ps 107:8; Ef 3:15.

DANKGEBED, Mt 26:27; 1Kor 14:17.
DANKKOREN, Ne 12:31, 40.
DANKOFFER, Ps 116:17; Jer 17:26.
DANKZEGGEN, Ef 5:20 in naam van Jezus d.
DANKZEGGING, Ps 26:7 d. te doen horen

Ps 95:2 voor zĳn persoon komen met d.
1Kor 10:30 Indien ik met d. iets gebruik
1Ti 4:4 indien het met d. wordt aanvaard
2Kor 4:15; Fil 4:6; Opb 7:12.

DANS(EN), Re 11:34; Klg 5:15.
DAPPER, Re 6:12 gĳ d., sterke man

Re 11:1 Jefta was een d. man geworden
2Kr 26:17 priesters, tachtig d. mannen
Heb 11:34 d. werden in de oorlog
1Sa 16:18; 1Kon 11:28; 2Kon 5:1; 1Kr 7:5; 12:21;
Ez 27:11.

DARIEKEN, 1Kr 29:7; Ezr 8:27.
DARIUS, Ezr 6:12; Da 6:28; Hag 1:1.
DATHAN, Nu 26:9; De 11:6; Ps 106:17.
DAUW, Ps 133:3 d. die neerdaalt op Sion

Mi 5:7 te midden van vele volken als d.
De 32:2; Re 6:37; Sp 19:12; Da 5:21.

DAUWDRUPPELS, Job 38:28 wie d. gebaard?
DAVID, 1Sa 18:3 Jonathan en D.

Mt 21:9 Red toch de Zoon van D.!
Lu 20:41 dat de Christus D. zoon is?
Han 2:34 D. niet naar hemelen opgestegen
1Sa 16:13; Ps 89:3; Jes 9:7; Han 2:29.

DEBATTEN, 1Ti 6:4 d. over woorden
DEBATVOERDER, 1Kor 1:20 Waar de d.
DEBORA, Re 4:9, 14; 5:1, 7, 12, 15.
DEBORAPALM, Re 4:5.
DEEG, 1Kor 5:7 gĳ nieuw d. moogt zĳn
DEEL, De 32:9 Jehovah’s d. is zĳn volk

Ps 119:57 Jehovah is mĳn d.
Mt 24:51 zĳn d. met de huichelaars
Lu 15:12 geef mĳ het d. van het bezit
1Kor 9:23 met anderen d. aan te verkrĳgen
2Kor 6:15 welk d. heeft een gelovige
Ps 11:6; 17:14; 142:5; Pr 9:6; Jes 53:12; Jer 10:16;
12:10; Za 2:12; 1Kor 7:17; 1Jo 1:3, 6, 7.

DEELGENOTEN, Ps 45:7 olie meer dan uw d.
Ef 3:6 mensen uit nati

¨
en d. van de belofte

Heb 3:1 d. van de hemelse roeping
Heb 6:4 d. zĳn geworden van heilige geest
Heb 1:9; 3:14; 12:8.

DEEL HEBBEN, Mt 23:30; 1Ti 5:22.
1Kor 10:17 d. aan dat ene brood
1Kor 10:21 aan tafel van Jehovah d.
2Kor 1:7; 1Pe 4:13 gĳ d. aan het lĳden
Opb 20:6 d. aan de eerste opstanding

DEELHEBBEN (het), 1Kor 1:9.
1Kor 10:16 d. aan bloed van Christus
Fil 3:10 d. aan zĳn lĳden

DEELHEBBER(S), 1Kor 10:18.
Fil 1:7 d. aan de onverdiende goedheid
Heb 10:33 d. met hen die dit ondervonden
1Pe 5:1 d. aan de heerlĳkheid
2Pe 1:4 d. aan de goddelĳke natuur

DEELNEMING, Job 42:11 betuigden hem hun d.
DEKAPOLIS, Mt 4:25; Mr 5:20; 7:31.
DEKEN, Re 4:18 bedekte hem met een d.
DEKKLEED, 2Sa 17:19 nam een d.
DEKMANTEL, 1Pe 2:16 vrĳheid niet als d.
DEKSEL, Ex 25:17 d. maken van goud
DELEGATIES, Ps 78:49 d. van engelen
DELEN, Ga 6:6 in alle goede dingen d.

Kol 1:12 d. in de erfenis van de heiligen
Opb 18:4 niet met haar in haar zonden d.

DELEN (de), Ps 63:9; 1Kor 12:23.
DELILA, Re 16:4, 6, 10, 12, 13, 18.
DELOYAAL, 2Ti 3:2.
DELVEN, Ge 50:5; Jer 18:20.

Sp 26:27 Hĳ die een kuil d.
DEMETRIUS, Han 19:38.
DEMONEN, De 32:17 slachtoffers aan d.

1Kor 10:21 aan de tafel van de d. deel hebben
1Ti 4:1 aandacht aan leringen van d.
Jak 2:19 geloven de d. ook en zĳ sidderen
Opb 16:14 door d. ge

¨
ınspireerde uitingen

Ps 106:37; Mt 12:24; Lu 8:36; 1Kor 10:20; Opb 18:2.
DEMONEN IN BOKKENGEDAANTEN, Le 17:7; Jes 13:21.
DEMONEN UITWERPEN, Mt 7:22.
DEMONISCH, Jak 3:15 aards, dierlĳk, d.
DEMONSTRATIE, Heb 11:1.
DENARIUS, Mt 20:2 een d. per dag

Mr 12:15 Brengt mĳ een d.
Mt 20:9, 10, 13; 22:19; Lu 20:24.

DENKBEELD(EN), Job 42:2 geen d. onbereikbaar
Ps 10:4 al zĳn d. zĳn: Er is geen God
Ef 3:20 meer dan waarvan wĳ d. kunnen vormen
Ps 21:11; Sp 12:2; 24:8; Jer 23:20.

DENKEN, Ge 9:15 ik zal aan mĳn verbond d.
Ne 4:14 D. aan Jehovah
Job 14:13 tĳdslimiet stellen en aan mĳ d.!
Ps 83:4 aan naam van Isra

¨
el niet meer ged.

Jes 14:24 zoals ged., moet het geschieden
Mal 3:16 Jehovah vrezen en aan zĳn naam d.
Mt 16:23 gĳ d. niet Gods gedachten
Mt 24:44 uur, waarvan gĳ het niet hebt ged.
Lu 17:32 D. aan de vrouw van Lot
Lu 23:42 Jezus, d. aan mĳ in koninkrĳk
Ro 12:3 niet meer van zichzelf te d.
1Kor 8:2 d. dat hĳ kennis heeft
1Kor 10:12 Wie d. te staan, moet oppassen
Ga 6:3 indien iemand d. dat hĳ iets is
Heb 2:6 Wat is de mens dat gĳ aan hem d.
Heb 10:32 Blĳft aan vroegere dagen d.
Ps 8:4; 137:6; Jer 18:11; Mt 5:17; 10:34; Jo 5:39;
1Kor 14:37; Fil 3:4; 4:10.

DENKVERMOGEN, Sp 5:2 het d. behoeden
Sp 14:17 de man van d. wordt gehaat

DERDE, 2Kor 12:2 naar de d. hemel
DERDE DAG, Lu 9:22 d. opgewekt

Han 10:40 God heeft hem op de d. opgewekt
Ex 19:11; Lu 13:32; 24:21; 1Kor 15:4.

DESPOOT, Ez 31:11 de d. van de nati
¨
en

DEUGD, Fil 4:8 welke d. er ook is
2Pe 1:3 ons geroepen door heerlĳkheid en d.
2Pe 1:5 bĳ uw geloof d. voegen, bĳ uw d.

DEUR(EN), Jes 26:20 sluit uw d. achter u
Han 14:27 de d. tot geloof geopend
1Kor 16:9 een grote d. tot activiteit
Opb 3:20 Ik sta aan de d. en klop
Re 3:23; Mt 24:33; 25:10.

DEUROPENING, Ex 12:22 bloed aan de d.
DEURPOSTEN, De 6:9 ze op d. schrĳven
DEZELFDE, Heb 1:12 gĳ zĳt d.
DIADEEM, 2Sa 1:10; Ps 89:39; Sp 27:24.
DIADEMEN, Opb 12:3.

Opb 19:12 op zĳn hoofd zĳn vele d.
DIAKEN. Zie DIENAAR, DIENAREN,

DIENAREN IN DE BEDIENING.
DIALECT, Mt 26:73 uw d. verraadt u
DIAMANT, Ez 3:9 d., harder dan vuursteen
DICHTMAKEN, Re 3:23 Ehud deuren d.
DICHTSTRIJKEN, Jes 6:10 hun ogen d.
DICTATOR(S), Jes 1:10; 3:6.
DIEF, Ex 22:2 d. bĳ inbreken betrapt

Sp 29:24 Hĳ die deelgenoot is met een d.
1Th 5:2; 2Pe 3:10 Jehovah’s dag als een d.
1Pe 4:15 Laat niemand van u lĳden als een d.
Opb 16:15 Zie! Ik kom als een d.
Job 24:14; Ps 50:18; Jo

¨
e 2:9.

DIEFSTAL, Sp 6:30 d. om ziel te vullen
DIENAAR, Ga 2:17.

Mr 10:43 wie groot wil worden, moet uw d. zĳn
Ro 15:8 Christus een d. van besnedenen
1Ti 4:6 een voortreffelĳk d. van Christus

DIENAREN, Ps 103:21.
Jo 18:36 zouden mĳn d. hebben gestreden
2Kor 3:6 d. van een nieuw verbond
2Kor 11:15 zĳn d. zich blĳven veranderen
1Ti 3:10 daarna als d. werkzaam zĳn
Jes 61:6; Da 3:26; 2Kor 6:4.

DIENAREN IN DE BEDIENING, Fil 1:1; 1Ti 3:8.
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DIENARES, Ro 13:4 ze is Gods d. voor u
Ro 16:1 Febe, een d. van de gemeente

DIENEN, Ex 20:5; Ps 72:11.
De 7:16 hun goden niet d.
Joz 24:15 kiest wie gĳ zult d.
1Sa 2:18 Samu

¨
el d. Jehovah

1Kr 28:9 d. hem met een onverdeeld hart
Ps 100:2 D. Jehovah met verheuging
Ps 106:36 zĳ bleven hun afgoden d.
Jes 56:6 buitenlanders om hem te d.
Da 3:17 God die wĳ d., zal ons verlossen
Da 7:10 duizend duizenden die hem bleven d.
Ze 3:9 hem schouder aan schouder d.
Mt 4:11 engelen kwamen hem d.
Mt 20:28 Zoon des mensen gekomen om te d.
Ro 13:6 dienaren die juist dit doel d.
1Ti 3:13 zĳ die op voortreffelĳke wĳze d.
2Ti 2:4 Niemand die als soldaat d.
Heb 1:14 geesten uitgezonden om te d.
Heb 6:10 de heiligen ged. en blĳft d.
1Pe 1:12 niet zichzelf, maar u d.
1Pe 4:10 de gave, om elkaar ermee te d.
Jes 60:12; Jer 27:6; Mt 25:44; Mr 1:13.

DIENOVEREENKOMSTIG, Heb 8:6 d. verbond
DIENST(EN). Zie ook HEILIGE DIENST.

Ex 12:25 gĳ deze d. moet onderhouden
Nu 4:19 een ieder van hen zĳn d. toewĳzen
Jo 16:2 menen God een d. te hebben bewezen
Han 27:23 voor wie ik heilige d. verricht
Ro 1:25 schepping vereerd en d. voor verricht
1Kor 7:35 voortdurende d. voor de Heer
1Kor 12:28 d. voor hulpbetoon
Heb 7:13 d. bĳ het altaar gedaan
Heb 12:28 d. voor God met vrees en ontzag
Opb 7:15 dag en nacht heilige d. voor hem
Nu 7:7; 2Kr 31:2; 35:10; Ezr 8:20; Ez 29:18; Ro 9:4.

DIENSTBAARHEID, Ezr 9:9.
1Kor 7:15 zulke omstandigheden niet in d.

DIENSTKNECHT(EN). Zie SLAAF, SLAVEN.
DIENSTMAAGD(EN), Ge 16:1 Sarai had d., Hagar

Ga 4:30 Verjaag de d.
Ga 4:31 geen kinderen van d., maar van vrĳe
Ge 12:16; Ru 2:13; Ps 123:2; Sp 30:23.

DIENSTMEISJE, Lu 22:56; Han 12:13.
DIENSTPOSTEN, 2Kr 7:6; 8:14.
DIEP, Job 12:22; Ps 92:5; Da 2:22; Mt 13:5.

Ps 69:2 Ik ben in d. wateren gekomen
1Kor 2:10 geest onderzoekt d. dingen Gods

DIEPE SCHADUW, Job 3:5; Ps 23:4; Jes 9:2.
DIEPTE, Ro 8:39; Ef 3:18.
DIER(EN), Ex 22:19 bĳ een d. ligt

Le 18:23 zaaduitstorting aan geen d. geven
Pr 3:19 superioriteit van mens over het d.
Pr 3:21 Wie weet of de geest van de d.
2Pe 2:12 mensen, net als redeloze d.
Job 18:3; 35:11; Ps 73:22; Ju 10.

DIERBAAR, Lu 7:2; Fil 2:29.
DIERENRIEM, 2Kon 23:5 sterrenbeelden van d.
DIERLIJK, Jak 3:15.

Ju 19 d. mensen, geen geestelĳke gezindheid
DIERSOORT, Jak 3:7 elke d.
DIEVEN, 1Kor 6:10; 1Th 5:4.

Jes 1:23 Uw vorsten zĳn deelgenoten met d.
Mt 6:20 waar d. niet inbreken

DIKWIJLS, Lu 5:33 discipelen vasten d.
1Kor 11:26 zo d. als gĳ dit eet

DINA, Ge 30:21; 34:1, 3, 5, 13, 26; 46:15.
DISCIPEL(EN), Mt 28:19 Gaat en maakt d.

Jo 8:31 in mĳn woord blĳft, mĳn d.
Jes 8:16; Mt 10:24, 42; 26:26, 56.

DISTRICT, De 34:3; Ne 12:28.
DISTRICTSREGEERDER, Lu 3:1.
DIVAN, Ps 41:3 op een d. van ziekte
DOCHTER(S), Ge 5:4 Adam vader van d.

Jes 52:2 gevangen d. van Sion
Jo

¨
e 2:28 uw d. zullen profeteren

Lu 23:28 D. van Jeruzalem, houdt op te wenen
Da 11:6, 17; Mt 21:5; Han 2:17; 2Kor 6:18.

DOCUMENT, Kol 2:14 d. uitgewist
DODE LICHAAM, Re 14:8; 1Sa 31:10.

Mt 24:28 waar d. is, daar arenden vergaderd

DODELIJK, Ge 42:4 een d. ongeluk
2Kor 4:10 verduren de d. behandeling
Jak 3:8 tong is vol d. gif

DODEN, Ge 37:20; Nu 25:5; 1Sa 2:6.
Ez 9:6 klein kind en vrouwen dient gĳ te d.
Mt 10:28 niet bevreesd voor hen die lichaam d.
Mt 24:9 overleveren aan verdrukking en u d.
Jo 16:2 een ieder die u d.
Ro 11:3 zĳ hebben uw profeten ged.
Kol 3:5 D. daarom uw lichaamsleden
Ne 4:11; Job 13:15; 24:14; Ps 44:22; 139:19; Am 9:1;
Za 11:5; Mt 16:21; Lu 12:5; Han 3:15; 7:52; Opb 2:13;
9:18; 13:15.

DODEN (de), Ps 115:17 niet de d. die Jah loven
Pr 9:5 d. zĳn zich van niets bewust
Mt 8:22 laat de d. hun d. begraven
Mt 22:32 Hĳ is niet de God van de d.
Jo 5:25 d. de stem van de Zoon horen
Opb 14:13 de d. die van nu af aan sterven
Opb 20:13 de zee gaf de d. in haar op

DODE ZEE. Zie ZOUTZEE.
DOEDELZAK, Da 3:5, 10, 15.
DO

¨
EG, 1Sa 21:7; 22:22.

DOEK(EN), Jo 11:44; 20:7; Han 19:12.
DOEL, Fil 3:14 streef ik naar het d.

1Ti 1:5 d. van deze opdracht
1Ti 4:7 met godvruchtige toewĳding als d.
Hab 2:5; Mt 11:12; 2Kor 5:9.

DOELEN, 1Pe 1:11 op welk tĳdperk de geest d.
DOELTREFFEND HANDELEN, Da 11:17, 28, 32.

Da 11:39 hĳ zal d. met een buitenlandse god
DOELTREFFEND WERKEN, Job 6:13; Jes 28:29.
DOEN, Sp 30:8 Onwaarheid, d. ze ver van mĳ
DOMMELEND, Ps 76:5 d. in slaap gevallen
DONDER, Ps 77:18; 81:7.

Mr 3:17 Boanerges, Zonen van de d.
DONDEREN, 1Sa 2:10; 7:10; Job 37:5.

Job 40:9 met een stem als de zĳne d.?
Ps 29:3 de glorierĳke God zelf heeft ged.

DONDERSLAG(EN), Ex 9:23; Opb 6:1.
DONKER, De 28:29; Sp 4:19; Jo 6:17.
DONKERHEID, Jes 8:22; 58:10.

Ez 34:12 de dag van wolken en dikke d.
Jo

¨
e 2:2; Ze 1:15 dag van duisternis en d.

2Pe 2:17; Ju 13.
DONKERTE, Am 4:13.

Jes 8:22 d., moeilĳke tĳden en donkerheid
Jes 9:1 de d. zal niet zo zĳn als toen

DOOD, De 30:19 leven en d. voorgelegd
Job 38:17 poorten van d. voor u onthuld
Ps 116:15 Kostbaar is de d. van zĳn loyalen
Sp 16:25 wegen van d. zĳn er het einde van
Pr 7:1 beter dag des d. dan dag geboren
Jes 25:8 d. voor eeuwig verzwelgen
Jes 26:14 Zĳ zĳn d.; zĳ zullen niet leven
Ro 4:19 lichaam, dat reeds de d. nabĳ was
Ro 5:12 aldus d. tot alle mensen uitgebreid
Ro 5:17 indien d. als koning heeft geregeerd
Ro 6:10 Want de d. die hĳ is gestorven
Ro 6:11 d. met betrekking tot zonde
Ro 6:23 loon dat zonde betaalt, is de d.
1Kor 15:21 aangezien de d. door een mens is
1Kor 15:26 laatste vĳand d. tenietgedaan
Ef 2:1 levend gemaakt, ofschoon gĳ d. waart
1Th 4:16 d. zĳn in eendracht met Christus
Heb 2:14 die middel bezit d. te veroorzaken
1Jo 5:17 zonde welke niet de d. brengt
Opb 2:10 getrouw, zelfs tot de d.
Opb 20:14 d. en Hades in het meer van vuur
Opb 21:4 d. zal niet meer zĳn
Ps 89:48; 110:6; Ez 33:11; Jo 8:51; Heb 2:9.

DOODKIST, Ge 50:26 werd in d. gelegd
DOODS, Ps 107:40 ronddolen in een d. oord
DOODSANGST(EN), Ps 73:4 hebben geen d.

Lu 2:48 in d. naar u gezocht
DOODSBEENDEREN, Mt 23:27 van binnen d.
DOODSLAAN, Le 24:21 wie een dier d.
DOODSLAGER, Nu 35:11 moet de d. vluchten

De 19:4 de d. die mocht vluchten
Jo 8:44 Die was een d. toen hĳ begon
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1Jo 3:15 zĳn broeder haat, is een d.
Nu 35:6, 25; De 4:42; Joz 20:3, 5.

DOODVONNIS, 2Kor 1:9 d. ontvangen
DOOF, Jes 43:8; Mi 7:16.

Jes 42:19 wie is d. als mĳn bode
DOOP, Lu 12:50 Ik moet met een d. gedoopt

Ro 6:4 begraven door onze d. in zĳn dood
Ef 4:5

´
e

´
en Heer,

´
e

´
en geloof,

´
e

´
en d.

1Pe 3:21 hiermee overeenkomt, de d.
Mt 3:7; Mr 10:38; Kol 2:12.

DOOP ALS SYMBOOL VAN, Lu 3:3; Han 19:4.
DOORBOORDE, Jer 51:52 zal de d. kermen
DOORBOREN, Re 5:26 zĳ d. zĳn hoofd

Job 30:17 zĳn zelfs mĳn beenderen d.
Ps 69:26; Klg 4:9; 1Ti 6:10.

DOORBRAAK, Ge 38:29 voor uzelf een d.
DOORGRONDING, Jes 40:28 geen d. van verstand
DOORKRUISEN, Mt 23:15 d. zee en land
DOORLUCHTIG, Han 2:20 d. dag van Jehovah
DOORN, 2Kor 12:7 d. in het vlees
DOORNBOS, Ex 3:2 d. in brand

Mr 12:26; Han 7:30, 35.
DOORNS, Mt 7:16; 13:22.
DOORNSTRUIK, Jes 55:13 In plaats van de d.
DOORSCHRIJDEN, Hab 3:12 d. gĳ de aarde
DOORSLAPEN, 1Th 5:6 niet d. zoals overigen
DOORSTAAN, 1Kor 10:13 verzoeking kunt d.
DOORSTEKEN, Za 12:10; Jo 19:37; Opb 1:7.

Jes 53:5 d. om onze overtreding
DOORVORSEN, Job 28:3; Sp 18:17.

Ps 139:1 O Jehovah, gĳ hebt mĳ d.
Ps 139:23 D. mĳ, o God
Jer 17:10 Ik, Jehovah, d. het hart

DOORZICHT, Ps 47:7 met d. handelend
2Kr 30:22; Ps 101:2; Sp 12:8; Jer 23:5.

DOORZOEKEN, Sp 28:11; Klg 3:40.
1Kr 28:9 Jehovah d. neiging van gedachten
Ob 6 mate waarin degenen van Esau zĳn d.!
Ro 8:27 hĳ die de harten d.
Opb 2:23 die nieren en harten d.

DOORZUURD, Ho 7:4 deeg totdat het d. is
DOOSJES, Mt 23:5 d. met schriftplaatsen
DOPEN, Mt 3:11 d. met heilige geest

Mt 28:19 maakt discipelen, hen d.
Ro 6:3 in zĳn dood werden ged.?
1Kor 10:2 in Mozes ged. werden
1Kor 12:13 allen tot

´
e

´
en lichaam ged.

Mt 3:13; Mr 1:8; Lu 3:16; Jo 1:26, 33; Han 2:41; 10:47;
1Kor 1:17; 15:29.

DOPER, Mt 3:1; 11:11; 14:2; Lu 7:33.
DORP(EN), Mt 9:35; 10:11; Mr 6:6.
DORSEN, Mi 4:13 Sta op en d., o Sion

Hab 3:12 In toorn de nati
¨
en gaan d.

DORSSLEDE, Jes 41:15 u tot een d. gemaakt
DORST, Jes 65:13 g

´
ı
´
j zult d. lĳden

Jo 7:37 Indien iemand d. heeft, hĳ kome
Am 8:11; Opb 7:16; 21:6; 22:17.

DORSTEN, Jes 49:10; Mt 5:6.
DORSTIG(EN), Jes 55:1 H

´
e daar, al gĳ d.!

Mt 25:44 wanneer hebben wĳ u d. gezien
DORSVLOER, Ru 3:2; 2Sa 24:21.
DOSSEN, Lu 16:19.
DOTHAN, Ge 37:17; 2Kon 6:13.
DOVEN, Jes 35:5 oren der d. ontsloten

Jes 42:18; Mt 11:5; Mr 7:37.
DRAAGBED(DEN), Mr 6:55.

Mr 2:4 lieten d. zakken
Jo 5:8 Sta op, neem uw d. op en loop
Han 5:15 zieken op d. neerlegde

DRAAGSTOK, Na 1:13 zal d. verbreken
DRAAK, Opb 12:17 d. werd toornig op vrouw

Opb 13:2 d. gaf het beest zĳn kracht
Opb 16:13 uit de bek van de d. komen
Opb 12:3, 7, 9; 20:2.

DRACHME, Lu 15:8 vrouw die d. verliest
DRAGEN, Ps 69:7 heb ik smaad ged.

Mt 13:23 het woord hoort en vrucht d.
Jo 15:2 opdat ze meer vrucht mag d.
Han 15:10 noch wĳ hebben kunnen d.?
Ro 11:18 dat niet gĳ de wortel d.

Ro 15:1 Wĳ behoren de zwakheden te d.
1Kor 10:13 boven hetgeen gĳ kunt d.
Ga 6:5 ieder zal zĳn eigen vracht d.
Kol 1:10 in ieder goed werk vrucht d.
Job 34:31; Ps 68:19; Ez 17:23; Jo 15:2; Ro 13:4;
1Kor 15:49; Kol 1:6; Heb 9:28; 13:13.

DRALEN, Ge 34:19; Re 5:28.
DRANK, BEDWELMENDE, Le 10:9; Nu 6:3; Re 13:4; Ps

69:12; Sp 20:1; Jes 28:7.
DRANKOFFER, Nu 28:7; Fil 2:17.

2Ti 4:6 ik word reeds als d. uitgegoten
DREIGEMENTEN, Ef 6:9 d. achterwege
DREIGEN, 1Pe 2:23 beschimpt, ging hĳ niet d.
DREIGING, Han 9:1 Saulus, die d. ademde
DREK, 1Kon 14:10; Ze 1:17.
DREKGODEN, Le 26:30; 1Kon 15:12.
DREKKOEKEN, Ez 4:12.
DRENKEN, Jes 16:9; 34:5; Klg 3:15.

Ps 65:10 Haar voren worden ged.
DRIEHONDERD, Re 7:7 Door d. man
DRIFTEN, 1Ti 5:11 hun seksuele d.
DRIJVEN, Ge 7:17 ark d. boven de aarde
DRINGEN, Ex 35:21; 36:2 ieder wiens hart d.
DRINGEND, 1Sa 21:8; Tit 3:14.

1Sa 20:28 David heeft d. gevraagd
2Ti 4:2 houd u er als met d. zaak mee bezig

DRINGEND VERZOEK, 2Kor 5:20 door ons d.
DRINGEND VERZOEKEN, Ro 12:1; 2Kor 6:1.

Mr 7:32 zĳ d. hem zĳn hand op hem te leggen
DRINKEN, Pr 2:24 eet en d. en het goede zien

Jer 25:28 Gĳ zult zonder mankeren d.
Mt 26:29 nieuw met u zal d. in het koninkrĳk
Ps 69:21; Mt 10:42; 1Kor 10:4; Opb 14:8.

DRINKGELAGEN, Ro 13:13; Ga 5:21.
DROEFHEID, Jes 35:10 d. en zuchten

Jo 16:20 uw d. in vreugde veranderen
Ro 14:15 uw broeder vanwege voedsel tot d.
2Kor 2:1 niet weer in d. tot u komen
Ge 42:38; Ps 31:10; Jes 19:8; 51:11; Jer 45:3.

DROESEM, Jes 25:6 wĳn bewaard op d.
DROMEN, Jer 23:27, 32; Han 2:17.

Jo
¨
e 2:28 oude mannen, d. zullen zĳ dromen

DRONKAARD(S), Sp 23:21 d. en veelvraat
Jes 28:1 Wee de d. van Efra

¨
ım

Mt 24:49 [boze slaaf] met verstokte d.
1Kor 5:11 niet langer in gezelschap van d.
1Kor 6:10 noch d. Gods koninkrĳk be

¨
erven

DRONKEN, Jo 2:10 wanneer men d. is
1Th 5:7 die d. worden, gewoonlĳk ’s nachts d.
Opb 17:6 vrouw d. van bloed der heiligen
Job 12:25; Jer 51:7; Han 2:15.

DROOGLOPEN, Jes 19:5.
DROOM, Ge 41:25; Da 2:28.
DRUIPEN, Ez 7:17 alle knie

¨
en blĳven d.

DRUIVEN, Ez 18:2 vaders die onrĳpe d. eten
Jes 5:2; Jer 8:13; Mt 7:16; Opb 14:18.

DRUK, Ps 55:3 d. van de goddeloze
Ps 107:39 gebukt vanwege d.
Job 32:18; 2Kor 1:8; Fil 1:23.

DRUKKEN, Da 9:24 zegel d. op visioen
DRUPPELEN, Jes 45:8 de wolkenhemel zelf d.
DUBBEL DEEL, Jes 61:7; Za 9:12.
DUBBELE, Ex 22:7 d. te vergoeden
DUBBELTONGIG, 1Ti 3:8 Dienaren niet d.
DUBBELZINNIGE GEZEGDEN, Da 8:23.
DUFFE LUCHT, Jes 3:24; 5:24.
DUIDELIJK(ER), Heb 11:1 Geloof, d. demonstratie

Hab 2:2; Ro 3:7; Ga 3:11; Heb 11:14.
DUIF, Ge 8:11.

Mt 3:16 Gods geest gelĳk een d.
DUISTER, Job 10:22; Mt 6:23; Lu 11:36.

2Pe 1:19 lamp die schĳnt in een d. plaats
DUISTERNIS, Ge 1:2 d. op het oppervlak

Jes 60:2 d. zal de aarde bedekken
Jo 3:19 mensen hebben de d. meer liefgehad
1Th 5:4 gĳ zĳt niet in d.
1Pe 2:9 u uit de d. geroepen
1Jo 1:5 in eendracht met hem geen d.
Ex 10:21; Jes 42:7; 45:7; Jo

¨
e 2:31; 2Kor 6:14.

DUISTERNIS BUITEN, Mt 25:30 in de d.
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DUIVEL, Jo 8:44 uit uw vader de D.
Ef 4:27 staat ook de D. geen plaats toe
Ef 6:11 pal staan tegen de D.
Heb 2:14 door zĳn dood de D. [teniet te doen]
Jak 4:7 maar weerstaat de D.
1Pe 5:8 Uw tegenstander, de D.
Opb 12:12 de D. is tot u neergedaald
Opb 20:2 de draak, die de D. en Satan is
Mt 4:1, 8; 25:41; Jo 13:2; 1Jo 3:8; Ju 9.

DUIVEN, Jes 59:11.
Mt 10:16 onschuldig als d.

DUIVENVERKOPERS, Mt 21:12.
DUIZEND, De 7:9 tot in d. geslachten

Job 33:23 woordvoerder,
´
e

´
en uit d.

Ps 50:10 de beesten op d. bergen
Ps 84:10 in uw voorhoven beter dan d. elders
Ps 91:7 D. zullen er aan uw zĳde vallen
Jes 60:22 De kleine zal tot d. worden
Opb 14:1 honderd vierenveertig d.

DUIZEND JAAR, 2Pe 3:8
´
e

´
en dag als d.

Opb 20:2 greep Satan en bond hem voor d.
Opb 20:4 regeerden met de Christus, d.

DUIZEND JAREN, Ps 90:4 d. in uw ogen
DULDEN, Ge 30:20; Nu 25:13; 2Kon 10:16.
DURE LAST, 1Th 2:6, 9; 2Th 3:8.
DUUR, 1Kon 5:17; 7:9, 11 d. stenen
DUURZAAM, Jer 49:19; 50:44; Mi 6:2.
DWAAS, 2Sa 22:27 jegens verkeerde d. handelen

Sp 12:15 weg van d. is recht in eigen ogen
Mt 5:22 die zegt: Gĳ verachtelĳke d.!
1Kor 1:20 wĳsheid van de wereld niet d.
1Kor 1:25 iets d. van God is wĳzer dan mensen
2Ti 2:23 Wĳs d. twistvragen af
Mt 25:2; 1Kor 1:27; 3:18; Ef 5:4; Tit 3:9.

DWAASHEID, 2Sa 15:31.
Ps 69:5 God mĳn d. te weten gekomen
Sp 15:14 mond verstandelozen is op d. uit
Sp 26:4 Antwoord niet naar zĳn d.
1Kor 1:18 woord omtrent martelpaal is d.
1Kor 1:23 Christus, voor de nati

¨
en d.

1Kor 3:19 wĳsheid wereld is d. bĳ God
Sp 19:3; Pr 1:17; 2:3, 13; Jes 44:25; 1Kor 2:14.

DWALEN, 1Kon 8:47 Wĳ hebben ged.
Jes 28:7 ged. vanwege bedwelmende drank

DWALING(EN), Ge 15:16 d. van Amorieten
Ezr 9:6 onze d. zĳn vermenigvuldigd
Job 31:11 d. ter attentie van de rechters
Ps 51:5 Met d. werd ik voortgebracht
Ps 130:3 Indien gĳ op d. zoudt letten
Jes 53:5 hĳ werd verbrĳzeld om onze d.
Jer 33:8 ik wil al hun d. vergeven
Jak 5:20 zondaar van d. doet terugkeren
2Pe 2:18 degenen die in d. wandelen
Ex 20:5; Le 16:21; De 5:9; Joz 22:17; Ef 4:14; 1Th 2:3;
2Pe 3:17; 1Jo 4:6.

DWALING, WERKING VAN, 2Th 2:11 laat w.
DWANG, 2Kor 9:7; Flm 14.

1Pe 5:2 niet onder d., maar gewillig
DWANGARBEID, 2Sa 20:24 tot d. verplicht

Job 14:14 Al de dagen van mĳn d. wachten
Sp 12:24 de lakse hand zal tot d. komen
Re 1:28; 1Kon 9:21; Job 7:1.

DWAZEN, Sp 1:7; 1Kor 4:10.
DWINGEN, Mt 14:22; Han 28:19; Ga 2:3, 14.
DWINGENDE REDEN, Ro 13:5.
DYNAMISCHE ENERGIE, Job 40:16.

Jes 40:26 Vanwege de overvloed van d.
Jes 40:29 en degene zonder d.
Ho 12:3 met zĳn d. streed hĳ met God

DYSENTERIE, Han 28:8.

E
EBAL, Ge 36:23; De 11:29; 27:4; Joz 8:30.
EBED-MELECH, Jer 38:7, 8, 10-12; 39:16.
ECHT, Fil 2:20 e. zorg zal dragen voor de dingen

1Ti 1:2 een e. kind in het geloof:
ECHTGENOOT, Jer 31:32; Ez 16:45.
ECHTGENOOT-EIGENAAR, Jes 54:5.
ECHTGENOTEN, Jer 44:19.

ECHTSCHEIDING, Jer 3:8.
Mal 2:16 hĳ heeft e. gehaat

ECHTSCHEIDINGSCERTIFICAAT, De 24:1.
Jes 50:1 Waar toch is het e.

ECHTVERBINTENIS(SEN), Ge 34:9; Joz 23:12.
De 7:3 geen e. met hen aangaan

ECZEEM, De 28:27 u slaan met e.
EDELE GEBOORTE, 1Kor 1:26.

Lu 19:12 mens van e. reisde naar ver land
EDELEN, Job 12:21 verachting over e.

Ps 146:3 Stelt uw vertrouwen niet op e.
Ps 107:40; 118:9; Jer 27:20; 39:6.

EDELER VAN GEEST, Han 17:11 e. dan
EDELGESTEENTE, Opb 17:4.
EDELMOEDIG, Sp 11:25; Jak 1:5.
EDELMOEDIGHEID, 2Kor 8:2; 9:11.
EDEN, Ge 2:15 plaatste hem in E.

Jes 51:3 hĳ zal haar wildernis als E. maken
Ez 28:13 In E. bleekt gĳ te zĳn
Ez 36:35 land geworden gelĳk de tuin van E.
Ge 2:8; 3:23, 24; Jo

¨
e 2:3.

EDOM, Ge 25:30; 36:8; Jer 49:7; Ob 1.
EDRE

¨
I, Nu 21:33; Joz 12:4; 13:31; 19:37.

EED, Joz 2:17 vrĳ betreffende deze e.
Joz 9:20 om de e. die wĳ gezworen hebben
Ps 24:4 noch bedrieglĳk een e. heeft afgelegd
Heb 6:17 God tussenbeide gekomen met een e.
Ge 26:28; Nu 30:2; Han 2:30; Heb 7:20, 28.´

E
´
EN, 1Kor 8:4 er geen God is dan

´
e.

EENDRACHT, 1Kor 1:30; 2Kor 5:17.
Za 11:7 de andere noemde ik E.

EENHEID, Jes 45:21; Ho 1:11.
Ps 133:1 broeders in e. te zamen wonen!
Mi 2:12 In e. zal ik hen stellen
Ef 4:13 tot de e. in het geloof
Kol 3:14 liefde volmaakte band van e.

EENSGEZIND, Han 2:46; Ro 15:6.
EENSTEMMIG, Ex 19:8; 1Kon 22:13.

Jes 52:8 E. blĳven zĳ het uitroepen
EENS ZIJN, Mt 18:19.
EENZAAM, Klg 1:1; 3:28.

Ga 4:27 kinderen van de e. vrouw
EENZAMEN, Ps 68:6 God doet e. in huis wonen´
E

´
EN ZIJN, Ro 6:5.

EER, Ro 12:10 betonen van e. aan elkaar
Ro 13:7 aan hem die vraagt om e., die e.
2Ti 2:20 doel waaraan geen e. verbonden is
Heb 5:4 neemt niemand deze e. uit zichzelf
Es 6:9; 1Ti 1:17; 6:16; Heb 2:9; Opb 4:11.

EERBAAR, Fil 4:8; Tit 2:5; 1Pe 3:2.
2Kor 11:2 om u als een e. maagd aan te bieden

EERBAARHEID, 2Kor 11:3; 1Ti 4:12.
EERBIED, Job 4:6; 22:4.
EERBIEDIG, Lu 2:25; Han 2:5; 8:2; 22:12.
EERLIJK, 2Kor 8:21; Heb 13:18.
EERST, 3Jo 9.

Mt 6:33 Blĳft dan e. het koninkrĳk zoeken
Han 15:7 van de e. dagen af uitgekozen

EERSTE(N), Jes 44:6 Ik ben de e. en laatste
Mt 19:30 e. zullen laatsten zĳn
Han 26:23 als e. uit de doden opgewekt
Kol 1:18 in alle dingen de e. zou worden
Jes 48:12; Mr 9:35; Heb 10:9.

EERSTE DINGEN, Jes 42:9 De e. zĳn gekomen
Jes 43:9 kunnen zĳ ons de e. doen horen?

EERSTELING(EN), Le 23:10 e. van oogst
1Kor 15:20 e. van hen die ontslapen zĳn
Jak 1:18 zekere e. van zĳn schepselen
Ro 8:23; 11:16; 1Kor 16:15; Opb 14:4.

EERSTE RIJPE VRUCHTEN, Ex 23:16; Ne 10:35.
EERSTGEBOORTERECHT, Ge 43:33; 1Kr 5:2.

Ge 25:34 Zo verachtte Esau het e.
Ge 27:36 Mĳn e. heeft hĳ genomen

EERSTGEBORENE(N), Kol 1:15 e. van schepping
Kol 1:18 de e. uit de doden
Heb 1:6 E. de bewoonde aarde binnenleidt
Heb 12:23 en de gemeente van de e.
Ex 4:22; 12:29; De 21:17; Ro 8:29.

EERTIJDS, Ro 1:2 e. beloofd
Ro 15:4 dingen e. geschreven tot ons onderricht
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EERVOL, Ro 9:21 ene vat voor e. gebruik
EEUWIG. Zie ook ONBEPAALDE TIJD(EN).

Ps 104:5 aarde voor e. niet wankelen
Jes 9:6 Sterke God, E. Vader
Jo 17:3 Dit betekent e. leven
Ro 1:20 zĳn e. kracht en Godheid
Ro 5:21 met e. leven in vooruitzicht
Ro 6:23 gave die God schenkt, is e. leven
2Kor 4:18 dingen die men niet ziet, zĳn e.
1Pe 5:10 u geroepen tot zĳn e. heerlĳkheid
Ju 6 met e. banden bewaard voor oordeel
Ge 49:26; Ps 111:8; 148:6; Jes 57:15; Da 12:3; Hab 3:6;
Mt 25:46; Mr 3:29; Lu 16:9; Ef 3:11; 1Jo 5:11.

EEUWIGHEID, 1Ti 1:17 de Koning der e.
1Pe 1:25 wat Jehovah zegt, blĳft in e.
Ju 25 autoriteit in alle voorbĳgegane e.

EFA, De 25:15 een nauwkeurige e.
Ex 16:36; Le 19:36; Ez 45:11.

EFEZE, 1Kor 15:32; Opb 2:1.
EFOD, Ex 28:6; 1Sa 23:9; 30:7; Ho 3:4.
EFRA

¨
IM, Ge 41:52; Joz 14:4; Ps 78:67.

EFRATHA, Ru 4:11; Ps 132:6; Mi 5:2.
EGLON, Joz 10:3; Re 3:12, 14, 15, 17.
EGOTISME, Fil 2:3 niets doende uit e.
EGOTISTISCH, Ga 5:26 niet e. worden
EGYPTE, Ps 68:31 Bronzen voorwerpen uit E.

Jes 19:23 hoofdweg van E. naar Assyri
¨
e

Jes 31:1 Wee hun die afdalen naar E.
Opb 11:8 in geestelĳke zin Sodom en E.
Ge 37:36; 41:41; Ex 11:5; Da 11:43; Mt 2:15.

EGYPTENAAR, Ex 2:11 hoe E. Hebree
¨
er sloeg

EGYPTENAREN, Ex 7:5; Jes 19:2.
Ex 14:18 E. zullen weten dat ik Jehovah ben
Jes 31:3 De E. zĳn mensen en geen God

EGYPTISCH, Ge 16:1.
EHUD, Re 3:15, 21; 4:1.
EIGEN, 2Ti 2:22 begeerten aan jeugd e.

Mt 20:15; Jo 8:44; 1Kor 10:24; 2Pe 1:20.
EIGENAAR(S), Es 1:17 hun e. verachten

Jes 54:5 uw Maker is uw echtgenoot-e.
Mt 21:40 de e. van de wĳngaard komt
2Pe 2:1 zelfs de e. verloochenen
Ju 4 ontrouw aan onze enige E.
Ex 21:3; 2Sa 11:26; 1Ti 6:1; Tit 2:9.

EIGENDOM, De 4:20; Jer 31:32; Han 4:32.
EIGENDUNK, Jes 10:12 de e. van zĳn ogen
EIGENZINNIG, Tit 1:7; 2Pe 2:10.

Ps 95:10 een volk, e. van hart
EILAND(EN), Ps 97:1 Laten e. zich verheugen

Jes 40:15; 41:1; 42:12; Opb 6:14; 16:20.
EIND, Klg 3:22 niet aan ons e. gekomen
EINDE(N), Job 42:12 zegende e. van Job

Ps 2:8 e. der aarde tot uw bezitting
Ps 72:8 van de Rivier tot e. der aarde
Jes 9:7 aan vrede zal geen e. zĳn
Da 11:27 e. is nog voor de bestemde tĳd
Mt 10:22 wie heeft volhard tot het e.
Mt 24:14 dan zal het e. komen
Ro 9:28 tot een e. brengen
1Kor 10:11 de e. van de samenstelsels
2Ti 4:7 loopbaan tot het e. gelopen
1Pe 4:7 het e. van alle dingen nabĳ gekomen
Jer 25:33; Ez 7:2; Da 12:4; Opb 2:26.

EISEN, Lu 11:50 bloed van profeten ge
¨
e.

Lu 12:48 veel gegeven, zal veel worden ge
¨
e.

De 18:19; 23:21; Ez 20:40.
EL, Ge 6:15; Ex 27:1; Ez 41:8; Mt 6:27; Opb 21:17.
ELEALE, Nu 32:3, 37; Jer 48:34.
ELEAZAR, Ex 6:23; Nu 20:26; De 10:6.
ELEMENTAIRE DINGEN, Ga 4:3, 9; Kol 2:8.

Heb 5:12 e. van de heilige uitspraken
ELEMENTEN, 2Pe 3:10 e. ontbonden worden
ELI, 1Sa 1:3; 2:11; 3:15; Mt 27:46.
ELIA, 1Kon 18:21, 36, 40.

2Kon 2:9 E. zelf tot Elisa zei:
2Kon 2:11 E. voer ten hemel
Mal 4:5 Ik zend ulieden de profeet E.
Mt 17:11 E. zal alle dingen herstellen
Mt 17:12 dat E. reeds gekomen is

ELIFAZ, Job 2:11; 42:7, 9.

ELIHU, Job 32:2; 34:1; 35:1; 36:1.
ELISA, 2Kon 4:32 kwam E. het huis binnen

2Kon 6:17 strĳdwagens rondom E.
1Kon 19:16, 19; 2Kon 2:2, 9, 15; 5:8; 6:18.

ELLENDE(N), Ex 3:7, 17; 4:31.
Ps 107:17 hebben zichzelf e. berokkend
Ro 3:16 Verderf en e. zĳn op hun wegen
Jak 4:9 Maakt plaats voor e. en treurt
Jak 5:1 rĳken, weent om uw e.
Job 36:15; Ps 107:41; 119:92.

ELLENDIG, Ro 7:24 E. mens die ik ben!
ELLENDIGE(N), Job 36:15 zal de e. verlossen

Jes 66:2 op de e. en verslagene van geest
Job 34:28; Ps 82:3; Sp 31:9; Jes 49:13.

ELYMAS, Han 13:8 E., de tovenaar
EMBRYO, Ps 139:16 ogen zagen e. van mĳ
EMINENT, Jes 28:1; Han 25:23.
EMMA

¨
US, Lu 24:13 een dorp, E. genaamd

EMOTIE, Mr 16:8 e. had hen aangegrepen
ENAK, Nu 13:22 die aan E. geboren waren
ENCLAVESTEDEN, Joz 16:9.
EN-DOR, Joz 17:11; 1Sa 28:7.
ENG BEHUISD, 2Kor 6:12 e. in uw genegenheden
ENGEL(EN), Ps 34:7 De e. legert zich

Mt 4:6 Hĳ zal e. opdracht geven
Mt 22:30 huwen niet, maar zĳn als e.
1Kor 4:9 theaterschouwspel voor e.
1Kor 6:3 Weet gĳ dat wĳ e. zullen oordelen?
2Kor 11:14 Satan e. des lichts
2Kor 12:7 doorn in vlees, een e. van Satan
Ga 1:8 wĳ of een e. uit de hemel
1Pe 1:12 zĳn e. begerig te turen
2Pe 2:4 de e. die zondigden te straffen
2Pe 2:11 e. in sterkte en kracht groter
Opb 22:6 Jehovah heeft zĳn e. uitgezonden
Ge 19:15; 28:12; Ex 3:2; 23:20; Mt 28:2; Han 5:19;
Heb 13:2.

ENIGGEBOREN, Jo 3:16 e. Zoon gegeven
Jo 1:14; 3:18; Heb 11:17; 1Jo 4:9.

ENIGGEBOREN GOD, Jo 1:18 [Jezus Christus]
EREGESCHENK, 2Sa 11:8 e. van koning
EREN, Ef 6:2.

Ex 20:12 E. uw vader en uw moeder
1Sa 2:30 wie mĳ e., zal ik e.
Sp 3:9 E. Jehovah met uw waardevolle dingen
Lu 18:20 E. uw vader en moeder

ERFDEEL, Ps 2:8 nati
¨
en tot uw e.

1Pe 5:3 over hen die Gods e. zĳn
Nu 18:20; Ez 47:22; Ef 5:5.

ERFELIJKE BEZITTING, 1Kon 8:36; 21:3.
ERFENIS, Heb 9:15; 1Pe 1:4.

Ef 1:14 die een onderpand van onze e. is
Kol 1:12 e. van heiligen in het licht

ERFGENAAM, Heb 1:2 e. van alle dingen
Ge 21:10; Mt 21:38; Ro 4:13; Ga 4:7.

ERFGENAMEN, Heb 6:17; 11:9.
Ro 8:17 zĳn wĳ ook e., ja, e. van God
Ga 3:29 e. met betrekking tot een belofte
Ef 1:11 wĳ ook tot e. werden aangesteld

ERGEREN, Ps 112:10 De goddeloze zal zich e.
ERGERNIS, Sp 17:25; Pr 1:18.
ERKENNEN, Ro 11:2 volk dat hĳ heeft e.

Ro 14:11 iedere tong zal God openlĳk e.
1Kor 16:18 E. daarom dat soort van mensen
1Ti 3:16 zoals algemeen wordt e.
De 33:9; 1Sa 2:12; Jes 63:16; Jer 14:20; Ho 2:8; 11:3;
Ro 8:29; 2Kor 1:13.

ERNST, 2Kor 8:8.
1Ti 3:4 kinderen met e. in onderworpenheid

ERNSTIG, 1Ti 3:8 Dienaren moeten e. zĳn
Fil 4:8; 1Ti 3:11; Tit 2:2; 2Pe 1:5.

ERNSTIG ONDERHOUDEN, Ge 21:25.
ERNSTIG TOEGEWIJD, 2Kor 8:17, 22.
ERVARING, Re 3:2 e. zouden hebben
ESAU, Ge 25:34 Zo verachtte E.

Jer 49:10 ik wil E. ontbloten
Ob 18 en het huis van E. als stoppels
Heb 12:16 die geen waardering heeft, zoals E.
Ge 25:27, 30; 36:8; Ob 21.

ESTHER, Es 2:7; 7:6; 8:2.
ETAPPEN, Nu 33:1 Dit waren de e.
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ETEN, Ge 2:17 gĳ moogt daarvan niet e.
Ge 3:19 In zweet van aangezicht brood e.
Le 17:14 bloed van geen enkele soort vlees e.
De 28:53 vrucht van uw buik moeten e.
Pr 2:24 e. en drinkt en ziel goede doet zien
Jes 65:13 M

´
ı
´
jn knechten zullen e.

Jes 65:21 zĳ zullen planten en hun vrucht e.
Jer 15:16 en ik a. ze vervolgens op
Jer 19:9 hen vlees van hun zonen doen e.
Mt 11:19 Zoon des mensen gekomen, w

´
el e.

Mt 24:38 dagen v
´
o

´
or de vloed, a. en dronken

Ro 14:6 wie e., e. voor Jehovah
Ro 14:17 koninkrĳk betekent niet e.
Kol 2:16 Laat niemand u oordelen inzake e.
2Th 3:10 niet wil werken, ook niet e.
Ps 22:26; Jes 11:7; 21:5; Ez 3:1; Mt 26:26; Lu 10:7;
Jo 6:53; Opb 2:7.

ETHIOPI
¨
E, 2Kon 19:9; Es 1:1; Jes 20:5.

Ez 30:9 het op zichzelf vertrouwende E.
ETHIOPI

¨
ERS, Da 11:43; Han 8:27.

ETTEREN, Ps 38:5 Mĳn wonden hebben ge
¨
e.

EUFRAAT, Ge 2:14; 15:18; Opb 9:14.
EUNICE, 2Ti 1:5 uw moeder E.
EUNUCH(EN), Mt 19:12 er zĳn e. geboren

Jes 56:3, 4; Jer 38:7; Han 8:27.
EVA, Ge 3:20; 2Kor 11:3; 1Ti 2:13.
EVANGELIEPREDIKER(S), Han 21:8.

Ef 4:11 sommigen gegeven als e.
2Ti 4:5 doe het werk van een e.

EVENAREN, Sp 3:15; 8:11.
EXCELLENTIE, 1Sa 15:29; Han 24:3.
EXCLUSIEVE TOEWIJDING, Ex 20:5; Nu 25:11.

Hgl 8:6 staan op e. onverzettelĳk als Sjeool
Na 1:2 Jehovah is God die e. eist
De 4:24; Joz 24:19; Ez 5:13; 39:25.

EXPORT, 1Kon 10:28 e. van de paarden
EXPORTEREN, 2Kr 1:17 e. uit Egypte
EXTASE, Sp 5:19.
EZECHI

¨
EL, Ez 1:3; 24:24.

EZEL(S), Mt 21:5.
Nu 31:28

´
e

´
en ziel van de e.

Za 9:9 Uw koning komt, rĳdend op een e.
EZELACHTIG, Job 11:12 een e. zebra
EZELIN, Nu 22:23.

Nu 22:28 e. zei tot Bileam:
EZELSKINNEBAK, Re 15:15.
EZRA, Ezr 7:6; 10:1; Ne 8:1, 6.

F
FAAM, Joz 9:9 hebben gehoord van zĳn f.

Nu 14:15; 1Kr 14:17; Es 9:4.
FABELS, Tit 1:14 joodse f.
FAKKEL(S), Re 15:4; Ez 1:13.

Re 7:16 f. binnen in de grote kruiken
Jes 62:1 haar redding als een brandende f.
Na 2:4 De aanblik ervan is als f.

FALEN, 1Kor 13:8 De liefde f. nimmer
2Pe 1:10 deze dingen blĳft doen, nooit f.

FAMILIE(S), Ge 12:3 f. van de aardbodem
Ps 107:41 maakt hem tot f. net als een kudde
Za 14:17 een ieder uit de f. der aarde
Ef 3:15 aan wie elke f. naam te danken heeft
Ge 28:14; Jer 1:15; 10:25; 25:9; Han 3:25.

FARAO, Ge 41:55 tot F. om brood riep
Ex 5:2 Maar F. zei: Wie is Jehovah
Ex 9:13 Sta vroeg op en stel u voor F.
Ro 9:17 tot F.: Hiertoe u laten bestaan
Ex 6:29; 14:18; Jes 19:11; Han 7:10.

FARIZEE
¨
EN, Mt 5:20 schriftgeleerden en F.

Jo 12:42 vanwege F. beleden zĳ hem niet
Mt 12:14; 23:15, 23, 27, 29; Lu 5:21.

FARIZEE
¨
ER, Mt 23:26; Han 5:34.

Lu 18:11 F. stond en ging bidden
FEEST(EN), Ex 23:14 Driemaal een f.

Ex 23:15 het f. der ongezuurde broden
Ex 23:16 het f. der inzameling
Le 23:4 Dit zĳn de periodieke f.
Lu 22:1 Het f. der ongezuurde broden
Han 19:31 die f. en spelen organiseerden
Ex 10:9; 12:14; 34:22; Le 23:6; Nu 28:17; Jo 2:23; 5:1;
6:4; 7:8, 10, 37; 1Kor 5:8.

FEESTDOS, 1Kr 16:29; Ps 29:2.
FEESTGELAG, Pr 7:2.

Jer 16:8 geenszins in een huis van f. komen
FEESTMAAL, Es 2:18; 5:4.

Jes 25:6 op deze berg een f. aanrechten
FEESTOPTOCHT, Ps 118:27.
FEESTTIJD(EN), Ze 3:18; Za 8:19.
FEESTVIEREND, Ps 42:4 f. menigte.
FELIX, Han 23:24; 24:3, 25, 27.
FESTUS, Han 24:27; 26:24.
FILADELFIA, Opb 1:11; 3:7.
FILETUS, 2Ti 2:17 Hymene

¨
us en F.

FILIPPUS 1., Mt 10:3; Jo 1:43; 6:5; 12:21.
FILIPPUS 2., Han 6:5; 8:5, 26; 21:8.
FILISTIJN(EN), Re 3:3; 14:4.

Re 16:30 Mĳn ziel sterve met de F.
1Sa 4:10 streden de F. en Isra

¨
el leed nederlaag

1Sa 17:36 F. moet als een van die worden
Ez 25:15 F. uit wraakzucht gehandeld
1Sa 17:37, 43; 31:8; Jes 2:6; Ze 2:5; Za 9:6.

FILOSOFEN, Han 17:18 sto
¨
ısche f.

FILOSOFIE, Kol 2:8 f. en ĳdel bedrog
FINANCIEEL ZWAK, Le 25:35 broeder f.
FLITS, Lu 17:24 bliksem, door zĳn f.
FLITSEN, Han 9:3 f. er licht uit de hemel
FLUISTERAARS, Ro 1:29.
FLUIT, Mt 11:17; Lu 7:32; 1Kor 14:7.
FLUITEN, Jes 5:26 hĳ heeft ernaar gef.

Jer 50:13 f. wegens al haar plagen
1Kon 9:8; Klg 2:15.

FORMATIE, 1Sa 4:2.
FORMEERDER, Job 36:3; Jes 45:9; Jer 10:16.
FORMELE GETUIGENIS, Ru 4:7; Jes 8:16.

Jes 8:20 Tot de wet en tot het f.!
FORMEREN, Jes 43:10; 45:18.
FORTUIN, Ge 30:11 zei Lea: Met goed f.!
FOUT, Job 6:24 wat voor f. ik heb begaan

Job 19:4 bĳ mĳ zal mĳn f. verwĳlen
Mt 18:15 ga f. blootleggen

FRAAI, Es 2:7; Pr 3:11.
FRANJE(S), Mt 9:20; 23:5; Mr 6:56.
FUNCTIE, Ro 12:4 niet dezelfde f.
FUNCTIONARISSEN, 2Kon 17:32 f. voor hen
FUNDAMENT(EN), 1Kor 3:11 een ander f.

Ef 2:20 opgebouwd op f. van apostelen
Heb 11:10 de stad die werkelĳke f. heeft
Sp 10:25; Mi 1:6; Hab 3:13; Lu 6:48; Ro 15:20.

FUNDAMENT-HOEKSTEEN, Ef 2:20; 1Pe 2:6.
FYSIEK, Lu 2:52.

1Kor 2:14 een f. mens aanvaardt niet dingen
1Kor 15:44 gezaaid als een f. lichaam

FYSIEK STERKE MAN, 1Kr 23:3; Job 3:23; Ps 34:8;
37:23; 89:48; Sp 6:34; 20:24; 29:5; Jes 22:17; Jer 17:5;
Jo

¨
e 2:8.

G
GAAF, Ex 12:5; 29:1.
GAAN, De 6:7 wanneer gĳ zit en g.
GAAN, HER- EN DERWAARTS, Am 8:12.

Da 12:4 Velen zullen h.
GAAS, Jes 40:22 hemelen als een fĳn g.
GAAT UIT, 2Kor 6:17 G. en scheidt u af

Opb 18:4 G. van haar, mĳn volk
Jes 52:11; Jer 51:45.

GABRI
¨
EL, Da 8:16; 9:21; Lu 1:19, 26.

GAD, Ge 30:11; 49:19; Joz 18:7.
GADESLAAN, Mt 6:26 vogels des hemels g.
GAL, Mt 27:34; Han 8:23.
GALBLAAS, Job 16:13 hĳ stort mĳn g. uit
GALEIVLOOT, Jes 33:21 zal geen g. varen
GALILEA, Mt 4:23; Jo 2:11; 7:41, 52.
GALILEE

¨
ER(S), Mr 14:70; Lu 13:1; Jo 4:45.

GAMALI
¨
EL, Han 5:34; 22:3.

GANGREEN, 2Ti 2:17 verbreiden als g.
GANG VAN ZAKEN, Le 5:10; Nu 9:3.
GARNIZOEN(EN), 1Sa 10:5; 1Kr 18:13.

2Sa 8:6 Verder plaatste David g. in Syri
¨
e

GAST, Ps 15:1 wie zal een g. zĳn in uw tent?
Lu 19:6 ontving hem als g.

GASTHEER, Ro 16:23 Gajus, mĳn g.
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GASTMAAL, Lu 5:29 rechtte Levi een g. aan
GASTVRIJ, Mt 25:35 mĳ g. ontvangen

1Ti 5:10 vreemden g. ontvangen
Jak 2:25 boodschappers g. ontvangen
1Pe 4:9 Weest g. jegens elkaar

GASTVRIJHEID, Ro 12:13 de weg der g.
GATH, Joz 11:22; 1Sa 17:4; 1Kr 18:1.
GAVE(N), Ezr 2:68; Mal 1:11; Mt 5:24; 7:11.

1Kr 29:9 schonken vrĳwillige g. aan Jehovah
Mt 19:11 alleen zĳ die de g. hebben
Han 8:20 in bezit komen van vrĳe g.
Ro 5:16 Ook is het met de vrĳe g. niet zo
Ro 6:23 g. die God schenkt, eeuwig leven
1Kor 7:7 ieder zĳn eigen g. van God
1Kor 12:4 Nu is er verscheidenheid van g.
1Kor 14:12 gĳ naar g. van de geest streeft
1Ti 4:14 Veronachtzaam de g. in u niet
Heb 6:4 hemelse vrĳe g. hebben gesmaakt
Jak 1:17 Elke goede g. komt van boven
2Kor 9:15; Ef 2:8; Heb 11:4; 1Pe 4:10.

GAZA, Re 1:18; 16:1; Jer 47:5; Han 8:26.
GEBAANDE WEG, Sp 16:17 g. van oprechten
GEBANNENE, Nu 18:14 Al het g. in Isra

¨
el

GEBED(EN), 1Kon 8:28 u wenden tot het g.
1Kon 8:49 hun g. en hun verzoek horen
Sp 15:8 g. van de oprechten is welgevallig
Sp 15:29 g. van de rechtvaardigen hoort hĳ
Mt 21:13 Mĳn huis zal een huis van g. worden
Mr 12:40 voor de schĳn lange g. uitspreken
Han 10:4 Uw g. zĳn opgestegen voor God
Fil 4:6 g. en smeking met dankzegging
Kol 4:2 Houdt aan in het g.
Jak 5:15 g. des geloofs zal beter maken
1Pe 4:7 weest waakzaam met het oog op g.
Ps 102:17; Sp 28:9; Jes 1:15; 56:7; Ro 12:12; Ef 6:18;
1Ti 2:1; 1Pe 3:7; Opb 8:4.

GEBEENTE, Ge 2:23 been van mĳn g.
Sp 25:15 zachte tong kan g. breken

GEBELGD, Ps 103:9; Jer 3:12; Na 1:2.
GEBERGTE SE

¨
IR, De 2:5 g. aan Esau gegeven

GEBIED, Ps 147:14 vrede in uw g.
Jer 31:17 zonen naar eigen g. terugkeren
Mi 5:6 wanneer hĳ ons g. betreedt
Mal 1:4 hen het g. der goddeloosheid noemen
Mt 13:57 Een profeet in zĳn eigen g.
Mr 5:17 uit hun g. weg te gaan
Ro 15:23 geen onaangeroerd g. meer heb
2Kor 10:15 grootgemaakt met betrekking tot g.
Ps 78:54; Jo

¨
e 3:6; Am 1:13; Ze 2:8.

GEBIEDEN, Ge 3:17 waaromtrent ik u g. had:
De 4:2 het woord dat ik u g.
De 6:6 deze woorden die ik u heden g.
Ez 9:11 Ik heb gedaan zoals gĳ g. hebt
Ex 7:2; Nu 9:8; De 5:33; Joz 1:9; Ps 78:5; 105:8; Jer 1:7;
Jo 15:17.

GEBIEDER, Jes 55:4 als een leider en g.
GEBIEDERSSTAF, Ge 49:10.

Nu 21:18 met een g., met hun staven
Ps 60:7; 108:8 Juda is mĳn g.

GEBLAAS, 2Sa 22:16; Ps 18:15; Jes 25:4.
GEBOD(EN), Sp 6:23 het g. is een lamp

Jes 28:10 g. op g., g. op g.
Mt 15:3 Waarom overtreedt gĳ g. van God
Mt 22:40 Aan deze twee g. hangt gehele Wet
Mr 12:28 vroeg hem: Wat allereerste g.?
Jo 12:50 zĳn g. eeuwig leven betekent
Jo 14:21 Wie mĳn g. heeft en ze onderhoudt
Kol 2:22 g. en leringen van mensen?
1Jo 2:7 ik schrĳf u geen nieuw g.
1Jo 5:3 zĳn g. geen drukkende last
Opb 12:17 die de g. van God onderhouden
Ps 119:98; Sp 6:20; Jes 29:13; Jer 35:18; Mr 12:31;
Jo 10:18; 1Jo 3:23.

GEBONDENEN, Ps 146:7 maakt de g. los
GEBOORTE, Ex 28:10; Ez 16:3.

Pr 3:2 tĳd voor g. en tĳd om te sterven
1Pe 1:3 ons een nieuwe g. gegeven

GEBORDUURD, Re 5:30 een g. kleed
GEBOREN(E), Job 14:1 De mens, uit vrouw g.

Pr 7:1 dag dat iemand g. wordt
Jes 9:6 een kind is ons g.

Mt 1:16 Maria, uit wie Jezus werd g.
Lu 2:11 heden is u een Redder g.
Ps 87:5; Mt 2:1; Jo 18:37; 1Kor 15:8.

GEBOUW, 1Kor 3:9; 2Kor 5:1; Ef 2:21.
GEBRANDMERKT, 1Ti 4:2 in hun geweten g.
GEBREK, Ps 50:20 stelt g. aan de kaak

Le 22:21; Sp 9:7; Da 1:4.
GEBROKEN, Le 21:19.

Ps 34:20 beenderen; niet
´
e

´
en ervan is g.

Ps 51:17 g. geest; g. en verbrĳzeld hart
Jer 2:13 g. regenbakken, die water niet houden

GEBRUIK(EN), 1Kr 15:13 naar het g.
Jer 10:3 g. der volken zĳn een ademtocht
Le 18:30; 2Kr 29:19; Han 6:14; 15:1; 16:21; 26:3;
1Kor 11:16.

GEBRUIKELIJK, Fil 2:29 Ontvangt op g. wĳze
Heb 10:25 zoals voor sommigen g. is

GEBRUIK MAKEN, 1Kor 7:31 van wereld g.
GEBULDER, Job 36:33 Zĳn g. vertelt over hem

Lu 21:25 angst vanwege het g. der zee
GEDAANTE, De 4:15 generlei g. gezien

Ps 17:15 verzadigd wanneer ik uw g. zie
Jo 5:37 noch stem gehoord, noch g. gezien
Fil 2:6 alhoewel hĳ in Gods g. bestond

GEDACHTE(N), Job 23:13 hĳ is van
´
e

´
en g.

Ps 94:11 Jehovah weet de g. der mensen
Ps 146:4 op die dag vergaan zĳn g.
Jes 55:8 ulieder g. zĳn niet mĳn g.
Lu 11:17 Daar hĳ hun g. kende, zei hĳ tot hen:
2Kor 10:5 brengen elke g. in gevangenschap
Heb 4:12 woord van God kan g. onderscheiden
Opb 17:17 in hart gegeven zĳn g. uit te voeren
Ge 6:5; Ps 40:5; 139:2, 23; Sp 12:5; Jer 29:11; Fil 4:7.

GEDACHTEGANG, 1Kor 1:10 verenigd in g.
GEDACHTENIS, Ex 12:14 deze dag ter g.

Ps 109:15 de g. aan hen afsnĳden
Ps 135:13 uw g. van geslacht tot geslacht
Sp 10:7 g. van rechtvaardige is tot zegen
Pr 9:5 de g. aan hen is vergeten
Jes 26:8 Naar uw naam en g. is het verlangen
Lu 22:19 Blĳft dit tot g. aan mĳ doen
Han 10:31 uw gaven zĳn voor God in g. gekomen
Heb 13:7 Houdt hen in g. die de leiding nemen
Ex 3:15; 13:9; Ne 2:20; Ps 30:4; Pr 1:11; Ho 12:5; Han
10:4; 1Kor 11:25.

GEDALJA, 2Kon 25:22; Jer 39:14; 40:5, 6.
GEDANS, Ps 30:11; 149:3; Lu 15:25.
GEDEELTELIJK, Ro 11:25; 1Kor 13:10.

1Kor 13:9 en wĳ profeteren g.
GEDEMPTE STEM, Joz 1:8 met g. in lezen

Ps 1:2 in diens wet leest hĳ met g.
Ps 71:24 met g. van rechtvaardigheid gewagen

GEDENKBOEK, Mal 3:16 g. geschreven
GEDENKEN, Jes 43:25.

Ex 20:8 Ter g. van sabbatdag
Ps 25:7 zonden van mĳn jeugd, g. ze niet
Pr 12:1 G. uw Schepper in jongelingsdagen
Jer 31:34 hun zonde niet meer g.

GEDIJEN, Ps 62:10; 92:14.
GEDING, 2Sa 15:4.
GEDOEMDEN, Ps 79:11 Bewaar de ten dode g.
GEDRAG, Re 2:19 halsstarrige g.

Mt 16:27 zal een ieder vergelden naar zĳn g.
1Ti 4:12 word een voorbeeld in g.
Jak 3:13 tone uit zĳn voortreffelĳke g.
1Pe 2:12 Bewaart een voortreffelĳk g.
1Pe 3:1 zonder woord gewonnen door g. vrouw
1Pe 1:15, 18; 3:2, 16.

GEDRAGEN, Es 1:16; 1Kor 13:5; 2Th 3:7.
1Kor 7:36 denkt dat hĳ zich ongepast g.
1Kor 16:13 g. u als mannen, wordt sterk
2Kor 1:12 wĳ ons in de wereld hebben g.

GEDRAGSREGEL, Ga 6:16 volgens deze g.
GEDRUIS, Jes 13:4 Het g. van koninkrĳken

2Pe 3:10 met sissend g. voorbĳgaan
GEDRUKT, 1Kon 21:27 [Achab] liep g. rond
GEDULD, Jak 5:7 Oefent g., broeders

2Pe 3:15 Beschouwt g. van Heer als redding
Sp 25:15; Mt 18:26, 29; Heb 6:12, 15; Jak 5:10;
1Pe 3:20.
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GEDULDIG, Pr 7:8; 2Pe 3:9.
GE

¨
EERDEN, Jes 23:9.

GEELROOD, Re 5:10 g. ezelinnen
GE

¨
ENT, Ro 11:17, 19, 23, 24 olĳfboom g.

GE
¨
ERGERD, 1Kor 13:5 wordt niet g.

GE
¨
ERGERDE STEMMING, Ef 4:26.

GEEST(EN), Joz 5:1 geen g. meer in hen
2Sa 23:2 De g. van Jehovah was het
2Kon 2:9 twee delen van uw g. op mĳ komen
Job 12:10 g. van alle menselĳk vlees?
Job 27:3 g. van God in mĳn neusgaten is
Job 33:4 Gods eigen g. mĳ gemaakt
Ps 51:17 slachtoffers zĳn een gebroken g.
Ps 104:29 Neemt gĳ hun g. weg
Ps 146:4 Zĳn g. gaat uit
Pr 3:19 allen hebben slechts

´
e

´
en g.

Pr 3:21 g. van mensenzonen opstĳgt
Pr 12:7 g. keert terug tot God
Jes 8:19 hen die een voorspellende g. hebben
Jes 19:14 de g. van ontsteltenis gemengd
Jes 42:1 Ik heb mĳn g. in hem gelegd
Jes 61:1 De g. van Jehovah is op mĳ
Jes 65:17 vroegere niet in g. teruggeroepen
Za 4:6 Niet door kracht, maar door mĳn g.
Mt 3:16 Gods g. gelĳk een duif neerdalen
Mt 26:41 g. is bereidwillig, maar vlees zwak
Lu 24:39 g. heeft geen vlees en beenderen
Jo 4:24 God is een G., en wie hem aanbidden
Han 2:17 mĳn g. uitstorten op alle vlees
Han 7:51 gĳ weerstaat altĳd de heilige g.
Han 17:11 met bereidwilligheid des g.
Ro 8:6 bedenken van de g. betekent leven
Ro 8:9 indien Gods g. in u woont
Ro 8:11 g. van hem die Jezus heeft opgewekt
Ro 8:16 g. legt getuigenis af met onze g.
Ro 11:8 een g. van diepe slaap gegeven
Ro 12:2 door uw g. te hervormen
1Kor 2:10 g. onderzoekt alle dingen
1Kor 2:11 behalve de g. van God
1Kor 3:16 dat de g. van God in u woont?
2Kor 3:6 maar de g. maakt levend
2Kor 3:17 waar g. van Jehovah is, is vrĳheid
2Kor 4:4 god van dit samenstel g. verblind
Ef 2:22 plaats waarin God door g. woont
Ef 4:30 Bedroeft Gods heilige g. niet
Ef 6:17 zwaard van de g., Gods woord
Kol 3:2 Houdt g. gericht op dingen boven
2Ti 1:7 niet een g. van lafhartigheid
Jak 4:5 Met afgunst blĳft de g. verlangen?
1Pe 1:13 Versterkt uw g. tot activiteit
1Pe 3:19 gepredikt tot g. in gevangenis
Opb 22:17 g. en bruid blĳven zeggen: Kom!
Job 32:8; Sp 16:18; Da 6:14; Jo

¨
e 2:28; Jo 16:13; Han

20:19; Ro 14:5; 1Kor 1:10; 15:45; Ga 5:22; 1Pe 3:18.
GEESTELIJK, Mt 5:3 bewust van g. nood

1Kor 2:13 g. zaken met g. woorden combineren
1Kor 15:44 opgewekt als een g. lichaam
Ef 3:18 in staat g. te vatten
Fil 3:15 indien gĳ g. anders geneigd zĳt
Kol 1:8 uw liefde in g. opzicht onthuld
1Pe 2:5 opgebouwd tot een g. huis
Opb 11:8 stad in g. zin Sodom genoemd
Ro 1:11; 7:14; 1Kor 2:14; 10:3, 4; Ga 6:1.

GEESTELIJKE LEVENS, Heb 12:23.
GEESTELIJKE VERMOGENS, Fil 4:7.

2Kor 3:14 hun g. waren afgestompt
GEESTELIJK ZIEK, 1Ti 6:4.
GEESTENKRACHTEN, Ef 6:12 strĳd tegen g.
GEESTENMEDIUM(S), Le 19:31 niet tot g.

De 18:11 iemand die een g. raadpleegt
1Sa 28:3; 2Kon 21:6; 23:24; 1Kr 10:13; Jes 19:3; 29:4.

GEESTENMEDIUMSCHAP, 1Sa 28:7.
GEESTESBEELDEN, Da 4:5 g. op mĳn bed
GEESTESGESTELDHEID, Fil 2:5; 3:15.

Ro 15:5 g. die Christus Jezus bezat
GEESTESTOESTAND, Ro 1:28 verwerpelĳke g.
GEFLUISTER, Ps 90:9 jaren voleindigd als g.
GEGLINSTER, Ez 1:22 het g. van ĳs
GEGOTEN BEELD, Ex 32:4; Hab 2:18.
GEHANGEN(E), Lu 23:39.

De 21:23 een g. is iets wat vervloekt is

GEHAZI, 2Kon 5:20; 8:4.
GEHEILIGDEN, Jes 13:3 mĳn g. bevel gegeven
GEHEIM(EN). Zie ook HEILIGE GEHEIM(EN).

Re 3:19 Ik heb een g. woord voor u
Ps 44:21 op de hoogte van g. van het hart
Da 2:28 God die een Onthuller van g. is
Jo 18:20 niets in het g. gesproken
1Kor 14:25 g. van zĳn hart worden openbaar
De 13:6; Da 2:30; Ef 5:12.

GEHEMELTE, Ps 137:6 tong kleve aan mĳn g.
Job 34:3; Sp 24:13; Hgl 5:16; Klg 4:4.

GEHENNA. Zie ook HINNOM.
Mt 10:28 ziel

´
en lichaam vernietigen in G.

Mt 23:15 maakt hem tot voorwerp voor G.
Mt 23:33 oordeel van G. ontvlieden?
Lu 12:5 autoriteit om in G. te werpen
Jak 3:6 ze wordt door G. in vlam gezet
Mt 5:22, 29, 30; 18:9; Mr 9:43, 45, 47.

GEHINNIK, Jer 13:27 daden van overspel en g.
GEHOORZAAM, 2Kor 10:5 gedachte g. maken

Ef 6:1 Kinderen, weest g. aan uw ouders
Fil 2:8 g. geworden tot de dood
Tit 3:1 g. te zĳn aan regeringen
Heb 13:17 g. aan hen die leiding nemen
Ex 24:7; 2Sa 22:45; Jer 35:8; Han 7:39; Ro 2:8; 6:17;
2Kor 2:9; Ef 6:5; 1Pe 1:2, 14; 3:1; 4:17.

GEHOORZAAMHEID, Ge 49:10 [aan Silo] de g.
Ro 5:19 door de g. van de ene persoon
Ro 6:16 g. met rechtvaardigheid in vooruitzicht?
Heb 5:8 Hoewel hĳ een Zoon was, g. geleerd
Ro 16:26; 2Kor 7:15; 10:6; 1Pe 1:22.

GEHOORZAMEN, Ex 19:5 mĳn stem strikt g.
1Sa 15:22 G. is beter dan een slachtoffer
Jer 35:14 gebod van hun voorvader g.
Han 5:29 Wĳ moeten God meer g. dan mensen
Ro 6:16 slaven van hem omdat gĳ hem g.
2Th 1:8 wraak over hen die Heer Jezus niet g.
Heb 5:9 is hĳ voor allen die hem g.
Heb 11:8 Abraham g. door weg te trekken
1Pe 3:6 Sara Abraham g. en hem heer noemde
Ps 18:44; Da 7:27; Mt 8:27; Han 5:32.

GEHUWD, 1Kor 7:33 g. man is bezorgd
GE

¨
INSPIREERD, Sp 16:10; 2Ti 3:16.

GE
¨
INSPIREERDE UITING(EN), Ho 9:7.

1Jo 4:1 gelooft niet elke g.
Opb 16:13 drie onreine g.

GE
¨
INSPIREERDE UITSPRAAK, 1Ti 4:1.

GE
¨
INSPIREERDE UITSPRAKEN, 1Kor 12:10.

GEITEN, Ex 12:5.
GEITENBOK(JES), Le 9:3; Ez 43:22; 45:23.

Le 16:5 twee g. voor een zondeoffer
GEJAMMER, Jer 25:36 het g. van majestueuzen

Za 11:3 Luister! Het g. der herders
GEJUBEL, Hab 3:14 Hun uitgelaten g.
GEJUICH, Le 9:24; Ezr 3:13.

Ps 89:15 Gelukkig het volk dat het g. kent
GEKERM, Ex 2:24 hoorde God hun g.
GEKLAARD, Jes 25:6 wĳn op de droesem, g.
GEKOCHT, Han 20:28 met bloed van Zoon g.

1Kor 7:23 Gĳ werdt met een prĳs g.
2Pe 2:1 eigenaar, die hen heeft g.
Opb 5:9 met uw bloed personen g.
Ge 49:32; Le 27:24; 2Sa 12:3; Lu 14:18.

GEKWELD, Jes 53:4 w
´
ı
´
j beschouwden hem als g.

2Pe 2:7 Lot, die zwaar g. werd
GELAAT, Ge 4:5; De 28:50.
GELAATSKLEUR, Da 5:9, 10; 7:28.
GELACH, Jer 20:7 voorwerp van g. geworden
GELASTEN, 2Ti 2:14 g. hun niet te strĳden
GELD, Ge 44:2; Han 24:26.

Le 25:37 g. niet tegen rente geven
Pr 7:12 evenals g. tot bescherming is
Jes 55:1 komt, koopt melk zonder g.
1Ti 3:3 niet iemand die g. liefheeft
1Ti 6:10 Want de liefde voor g.
Heb 13:5 vrĳ van de liefde voor g.

GELDBOETE, De 22:19 een g. opleggen
GELDIG, Heb 9:17 g. over dode slachtoffers
GELDSTUK, Mt 10:29 twee mussen voor g.
GELDWISSELAARS, Jo 2:15.
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GELEERDHEID, Han 26:24 Grote g.
GELEGENHEID, Fil 4:10; Heb 11:15.

1Kor 7:21 vrĳ kunt worden, grĳp dan de g. aan
GELEGEN TIJD, Ef 5:16; Kol 4:5.
GELEIDEN, Ps 31:3 mĳ leiden en g.

Ps 43:3 uw licht en waarheid mĳ g.
Ps 143:10 mĳ g. in het land der oprechtheid

GELIEFD, Opb 20:9 omsingelden de g. stad
GELIEFDE(N), Ro 11:28 zĳn g. ter wille van

Mt 3:17; 1Kor 10:14; 2Kor 7:1; 1Pe 4:12.
GELIJK, Opb 21:16.

Jo 5:18 zichzelf aan God g. maakte
Fil 2:6 [niet] overwogen aan God g. te zĳn

GELIJKEN, Jes 14:14.
GELIJKENIS(SEN). Zie ILLUSTRATIE(S).
GELIJKENIS, Ge 1:26 mens maken naar onze g.

Jes 40:18; Da 10:16; Ro 8:3.
GELIJKGEZIND, Fil 4:2 g. in de Heer
GELIJKHEID, Ro 6:5 de g. van zĳn dood

2Kor 8:14 door g. tot stand te brengen
GELIJKSTELLEN, Mt 20:12.

Jes 46:5 Met wie wilt gĳlieden mĳ g.
GELIJKVORMIG, Fil 3:21 g. aan zĳn lichaam
GELOFTE(N), Nu 30:5 al haar g.

De 23:21 Ingeval gĳ een g. doet
Re 11:30 Toen deed Jefta een g. aan Jehovah
Ps 50:14 betaal de Allerhoogste uw g.
Ps 61:8 dag aan dag mĳn g. betalen
Pr 5:4 wanneer gĳ een g. aan God doet
Nu 30:2; Ps 76:11; 132:2; Jon 1:16.

GELOOF, Lu 18:8 g. op aarde vinden?
Jo 3:16 een ieder die g. oefent in hem
Ro 4:13 de rechtvaardigheid door g.
Ro 14:23 alles wat niet uit g. is, is zonde
2Kor 5:7 want wĳ wandelen door g.
Ga 3:8 rechtvaardig ten gevolge van g.
Ga 6:10 aan ons verwant in het g.
Ef 4:5

´
e

´
en Heer,

´
e

´
en g.,

´
e

´
en doop

Ef 6:16 Neemt het grote schild des g. op
2Th 3:2 niet alle mensen bezitten g.
1Ti 4:1 sommigen zullen afvallen van het g.
1Ti 6:12 Strĳd de strĳd van het g.
2Ti 1:5 Want mĳ komt voor de geest het g.
2Ti 4:7 ik heb het g. bewaard
Heb 11:1 G. is de verzekerde verwachting
Heb 11:6 is het zonder g. onmogelĳk
Jak 2:26 g. zonder werken dood
1Pe 1:7 beproefde hoedanigheid van uw g.
1Jo 5:4 En dit is de overwinning: ons g.
Ro 4:3; 10:9; Ga 3:11; Heb 12:2; 1Pe 5:9.

GELOOF OEFENEN, Jes 28:16 Niemand die g.
Jo 11:26 ieder die leeft en g. in mĳ
Ro 10:4 die g., rechtvaardigheid verkrĳgt
Ga 3:22 belofte aan hen gegeven die g.
Ro 10:10; 2Kor 4:13; Heb 4:3.

GELOOF STELLEN, Jo 11:48 allemaal g.
Han 10:43 ieder die g., vergeving krĳgt
Ro 10:14 aanroepen in wie zĳ geen g.?
Fil 1:29 niet alleen g., maar ook te lĳden
Ge 15:6; 1Kon 10:7; Ps 78:22; Jon 3:5; Jo 2:11; 4:39;
7:48; 9:35, 36, 38; 12:42, 44.

GELOOFWAARDIG, Lu 1:1 g. worden geacht
GELOVEN, Hab 1:5 activiteit die gĳ niet g.

Jo 5:24 g. die mĳ heeft gezonden
Heb 11:6 moet g. dat hĳ bestaat
Jak 2:19 g. demonen ook en zĳ sidderen
1Jo 5:1 g. dat Jezus de Christus is
Ex 4:5; Mt 21:32; Han 15:7; 16:31; 2Th 2:12; 1Ti 3:16;
1Jo 4:1.

GELOVIGEN, Han 4:32.
Han 5:14 bleven g. toegevoegd worden
1Ti 6:2 g. en geliefden zĳn
1Pe 2:7 Voor u is hĳ kostbaar, omdat gĳ g. zĳt;

GELUID, Jes 66:6 Er is een g. uit de tempel!
Jo

¨
e 2:5 met het g. van wagens

Pr 12:4; Jes 65:19; Ze 1:14; Ro 10:18.
GELUK, Ro 4:6; Ga 4:15.
GELUK, GOD VAN HET, Jes 65:11.
GELUKKEN, Ps 1:3 al wat hĳ doet, zal g.

Jes 53:10 zal het welbehagen van Jehovah g.

GELUKKIG(ER), De 33:29; 1Kon 10:8.
Ps 144:15 G. volk dat Jehovah tot God heeft!
Mt 5:3 G. zĳn zĳ die zich bewust zĳn
Mt 24:46 G. wanneer meester hem bezig vindt!
Jo 13:17 g. zĳt gĳ als gĳ ze doet
Han 20:35 Het is g. te geven dan te ontvangen
1Ti 1:11 goede nieuws van de g. God
Jak 1:12 G. die beproeving blĳft verduren
1Pe 3:14 ook al zoudt gĳ lĳden, gĳ zĳt g.
1Pe 4:14 Indien om naam gesmaad, zĳt gĳ g.
Sp 3:13; 16:20; 29:18; Pr 4:2; Da 12:12; Mal 3:15;
Lu 12:37; 1Ti 6:15.

GELUKWENSEN, 1Kr 18:10 en hem g.
GEMACHTIGDE(N), Re 9:28; 2Kr 31:13; Es 2:3.
GEMAK, Ge 33:14 de tocht op mĳn g. vervolgen

Lu 12:19 neem uw g., eet, drink
GEMAKZUCHT, Sp 1:32 g. van verstandelozen
GEMALIN, Ne 2:6; Ps 45:9.
GEMATIGD, Heb 5:2 op g. wĳze
GEMEEN, 2Kor 6:14 licht met duisternis g.?
GEMEENSCHAP, 1Pe 2:17 de g. van broeders

Ge 4:1; 38:26; Re 21:12; Kol 2:12; 1Pe 5:9.
GEMEENSCHAPPELIJK, Tit 1:4; Ju 3.

Han 2:44; 4:32 hadden alle dingen g.
GEMEENSCHAPSOFFER(S), Ex 20:24; Le 3:1.
GEMEENTE(N), Han 16:5 g. namen toe

Han 20:28 de g. van God te weiden
1Kor 14:34 vrouwen zwĳgen in de g.
Ef 5:24 g. onderworpen aan de Christus
Kol 1:18 hoofd van het lichaam, de g.
Heb 12:23 de g. van de eerstgeborenen
Ex 12:6; De 9:10; 1Sa 17:47; Ps 149:1; Sp 26:26;
1Kor 14:19; Ga 1:13; Ef 1:22.

GEMENGDE SCHARE, Nu 11:4.
GEMENGD GEZELSCHAP, Ex 12:38; Ne 13:3.
GEMEST(E) DIER(EN), 2Sa 6:13; Ez 39:18.

Am 5:22 uw gemeenschapsoffers van g.
GEMIJMER, Ps 104:34 Laat mĳn g. aangenaam zĳn
GEMURMUREER, Fil 2:14 zonder g.
GENADE. Zie ONVERDIENDE GOEDHEID.
GENADIG, Lu 18:13 wees mĳ zondaar g.
GENEESHEER, Lu 5:31; Kol 4:14.

Lu 4:23 G., genees uzelf
GENEESHEREN, Ge 50:2; Job 13:4.
GENEESMIDDEL(EN), Sp 17:22; Jer 30:13.
GENEGENHEDEN, 2Kor 7:15.

Kol 3:12 Bekleedt u met tedere g.
GENEGENHEID, Mt 10:37 grotere g.

Jo 5:20 de Vader heeft g. voor Zoon
Jo 21:17 Simon, hebt gĳ g. voor mĳ?
2Ti 3:3 zonder natuurlĳke g.
Opb 3:19 voor wie ik g. heb, wĳs ik terecht
Jo 11:3; 1Kor 16:22; Tit 3:15.

GENEIGD, 1Sa 8:3.
Sp 29:22; Na 1:2 tot woede g.
Fil 3:15 indien geestelĳk anders g.

GENEIGDHEID, De 31:21.
GENEZEN, De 32:39 Ik heb gewond en wil g.

Jes 30:26 Jehovah de zware wonde g.
Jer 6:14 breuk van mĳn volk g.
Jer 51:9 hebben Babylon willen g.
Mt 9:35 elke soort van kwaal g.
Lu 4:23 Geneesheer, g. uzelf
Han 5:16 allen zonder uitzondering g.
Opb 13:3, 12 van zĳn dodelĳke slag g.
Ex 15:26; 2Kr 7:14; Ps 6:2; 107:20; 147:3; Pr 3:3;
Jes 19:22; Jer 3:22; 17:14; 30:17; 33:6; Ez 34:4; Mt 8:7;
12:15; 19:2; 21:14; Mr 3:2; Lu 6:7; 10:9; 13:14.

GENEZING, Sp 13:17; Jes 6:10.
Sp 12:18 maar de tong van de wĳzen is g.
Jes 53:5 wegens zĳn wonden voor ons g.
Mal 4:2 met g. in haar vleugelen
Lu 13:14 Jezus g. op de sabbat verrichtte
Opb 22:2 tot g. van de nati

¨
en

GENIETING, Heb 11:25 tĳdelĳke g. der zonde
GENNESARETH, Mt 14:34; Lu 5:1.
GENODIGDEN, Ze 1:7 hĳ heeft zĳn g. geheiligd
GENOEG, Sp 30:15 vier niet gezegd: G.!

Mt 6:34 Elke dag heeft g. aan eigen kwaad
GENOEGEN NEMEN, Fil 4:11 geleerd g.

1Ti 6:6 g. met wat men heeft
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GENOEGENS, Tit 3:3.
Lu 8:14 meegesleept door g. van dit leven
2Ti 3:4 meer liefde voor g. dan voor God

GEOORLOOFD, Mr 12:14 Is het g.
Lu 14:3 g. op sabbat te genezen of niet?
Lu 20:22 g. caesar belasting te betalen
1Kor 6:12 Alle dingen zĳn mĳ g.
Mr 2:26; Han 22:25; 1Kor 10:23; 2Kor 12:4.

GEOPENBAARD, Jes 40:5 heerlĳkheid g.
Mt 11:25 aan kleine kinderen g.
Lu 17:30 dag waarop Zoon des mensen g.
Jo 12:38 arm van Jehovah, aan wie g.?
1Kor 2:10 aan ons heeft God het g.
1Kor 3:13 g. zal worden door vuur
Ga 3:23 geloof dat stellig g. zou worden
Ef 3:5 nu aan apostelen en profeten g.
2Th 2:8 zal de wetteloze g. worden
1Sa 2:27; Da 2:30; Ro 1:18.

GEPRAAT, 1Ti 1:6.
GERAKEN, Ef 4:13 g. tot eenheid in geloof

Fil 3:11 tot vroegere opstanding mag g.
GERECHT, Da 7:26.

Da 7:10 Het G. nam plaats
Mt 5:22 rekenschap afleggen voor het g.
Mt 5:40 iemand voor het g. wil dagen
1Kor 6:1 Durft iemand van u naar g. te gaan
1Kor 6:6 ene broeder met andere naar g.

GERECHTELIJKE STRAF, 2Th 1:9; Ju 7.
GERECHTIGHEID, Job 29:14; Sp 21:7.

Job 27:6 Aan mĳn g. heb ik vastgehouden
Job 40:8 mĳn g. krachteloos maken?
Ps 37:28 Jehovah heeft g. lief
Sp 16:8 een overvloed zonder g.
Jes 28:17 g. tot het meetsnoer maken
Jes 32:1 als vorsten heersen voor g.
Jes 61:8 ik, Jehovah, heb g. lief
Mi 6:8 wat vraagt Jehovah terug dan g.
Heb 2:2 vergelding in overeenstemming met g.
Sp 29:4; Jes 1:17; 28:6; Jer 22:3; 23:5; Mi 3:1, 9;
Mal 2:17; Mt 12:20.

GERECHTSBEAMBTE, Lu 12:58.
GERECHTSDIENAARS, Han 16:35.
GERECHTSHOF, Han 17:34 rechter aan g.
GEREEDMAKEN, Heb 11:16 stad voor hen g.

Es 7:10; Sp 21:31; Am 4:12; 1Kor 14:8.
GEREEDSCHAPSTAS, 1Sa 17:40.
GEREI, Ge 27:3; 1Kr 22:19; 2Kr 36:7.

Jes 52:11 gĳ die het g. van Jehovah draagt
GERICHT, Kol 3:2 Houdt uw geest g.
GERICHT (het), Jes 50:8; 54:17; Jer 25:31.

Jo
¨
e 3:2 ik wil met hen in het g. treden

GERIEFLIJK, Jer 22:14 g. bovenzalen
GERING(E), Ps 41:1 g. consideratie betoont

Sp 24:10 Uw kracht zal g. zĳn
Ze 3:12 een nederig en g. volk
Mal 2:9 zal u verachtelĳk en g. maken
Ez 17:14; 29:14; 2Kor 10:1.

GERINGACHTEN, 1Sa 18:23 terwĳl ik g. word?
GERINGSTE(N), Jer 31:34 van g. tot grootste

Mt 25:40 een van de g. broeders van mĳ
Lu 16:10 getrouw in het g., ook in veel
Mt 5:19; Lu 12:26; 1Kor 15:9; Heb 8:11.

GERIZIM, De 11:29; Joz 8:33; Re 9:7.
GEROEPEN, Ro 8:30 degenen die hĳ heeft g.

1Kor 1:9 g. tot een deelhebben met zĳn Zoon
1Kor 1:26 niet veel wĳzen naar het vlees g.
Ga 5:13 Gĳ werdt tot vrĳheid g.
Ef 4:4 g. in de ene hoop waartoe gĳ werdt g.
1Th 4:7 niet g. met verlof tot onreinheid
2Ti 1:9 ons g. met een heilige roeping
1Pe 2:9 uit duisternis g. tot zĳn licht
1Pe 2:21 Gĳ werdt tot deze loopbaan g.

GEROEPENEN, Opb 17:14.
GEROERD, Ps 45:1 Mĳn hart is g.
GERUSTHEID, Jes 32:17 g. en zekerheid
GERUSTSTELLEND, Ge 50:21; Ru 2:13.
GERUZIE, Ps 31:20 g. van tongen

Ex 17:7; De 1:12; Job 33:19.
GESCHEIDEN, Le 21:7 vrouw die g. is

Le 22:13 dochter van priester g. vrouw wordt
Nu 30:9 de gelofte van een g. vrouw

GESCHENK(EN), Ps 68:29 koningen g. brengen
Sp 18:16 Het g. zal grote opening verschaffen
Opb 11:10 en zĳ zullen elkaar g. zenden
Ge 30:20; Pr 7:7; Jes 18:7; Ez 20:39.

GESCHERTS, Ef 5:4 ontuchtig g.
GESCHETTER, Nu 10:5 g. blazen
GESCHIEDEN, Ge 49:1.

Lu 21:7 teken wanneer deze dingen g.?
Jak 3:10 niet juist dat dingen zo blĳven g.

GESCHIEDENIS, Ge 2:4; 5:1; 6:9; Mt 1:1.
GESCHIKT, Kol 1:12; Heb 7:26.
GESCHIKTHEID, Da 1:4.

1Ti 3:10 eerst op g. worden beproefd
GESCHIL(LEN), De 19:17 mannen die g. hebben

Jes 41:21 Brengt uw g. voor, zegt Jehovah
Jer 25:31 een g. heeft Jehovah met nati

¨
en

De 21:5; 25:1; Jes 66:16; Han 25:19.
GESCHILPUNTEN, De 17:8.
GESCHREVEN, Mal 3:16; Mt 4:4.

Ps 149:9 de g. rechterlĳke beslissing
Lu 21:22 opdat wat g. staat, wordt vervuld
Jo 5:46 want hĳ heeft over mĳ g.
Ro 15:4 eertĳds g., tot ons onderricht g.
2Kor 3:2 Gĳzelf zĳt brief, g. op ons hart
Kol 2:14 het met de hand g. document
Opb 14:1 zĳn naam op hun voorhoofd g.
Opb 21:27 die g. staan in de boekrol
Jo 21:24; Opb 1:3; 17:5.

GESCHREVEN REGLEMENT, Ro 2:27, 29; 7:6.
2Kor 3:6 het g. veroordeelt ter dood

GESCHRIFTEN, Jo 5:47.
2Ti 3:15 van kindsbeen af de g. gekend

GESEL, Ps 106:29 brak een g. uit onder hen
GESELEN, Mt 10:17 in synagogen g.

Han 5:40 zĳ riepen de apostelen, g. hen
Za 14:12; Mt 23:34; Heb 12:6.

GESLACHT(EN), De 32:5 krom en verdraaid g.!
Pr 1:4 Een g. gaat, en een g. komt
Klg 5:19 Uw troon is van g. tot g.
Mt 24:34 dit g. geenszins voorbĳgaan
Lu 11:51 van dit g. worden ge

¨
eist

Ef 3:5 In andere g. niet bekendgemaakt
Fil 2:15 krom en verdraaid g.
Kol 1:26 voor voorbĳgegane g. verborgen
1Pe 2:9 gĳ zĳt een uitverkoren g.
Ge 9:12; Ex 3:15; Ps 48:13; 78:4; 79:13; 100:5; 119:90;
Mt 12:39; 23:36; Lu 21:32.

GESLACHTSORGAAN, Le 15:2, 3.
GESLACHTSREGISTER(S), 1Kr 4:33; 2Kr 31:16;

Ezr 8:1; 1Ti 1:4.
Heb 7:3 Daar hĳ zonder g. is

GESLEPENEN, Job 5:13 raad der g.
GESLUIERD, 2Kor 4:3 g. onder hen die vergaan
GESPEEND, Jes 11:8.

Ps 131:2 Mĳn ziel is als een g. kind bĳ mĳ
GESPIKKELD, Ge 31:10 de bokken waren g.
GESPREK, Ps 64:2.
GESTALTE, Jes 53:2 Geen statige g.

Lu 19:3 daar hĳ klein van g. was
GESTAND DOEN, 2Kr 6:10 zĳn woord g.
GESTELD, Sp 8:30 bĳzonder g.

Jo 12:25 Hĳ die g. is op zĳn ziel
Jo 15:19 wereld g. op wat haar toebehoort

GESTOLEN, Sp 9:17 G. wateren zĳn zoet
GESTRENGHEID, Ro 11:22.
GETAL, Ro 9:27; Opb 13:17.

Opb 13:18 berekene g. van het wilde beest
GETHSEMAN

´
E, Mt 26:36; Mr 14:32.

GETIER, Ps 83:2 uw vĳanden maken g.
GETROUW(EN), Ps 31:23 g. beveiligt Jehovah

Sp 13:17 een g. afgezant is genezing
Sp 14:5 g. getuige niet zal liegen
Sp 27:6 wonden door iemand die liefheeft, g.
Jes 26:2 natie die een g. gedrag bewaart
Mt 24:45 Wie is de g. en beleidvolle slaaf
Lu 16:10 Wie g. in geringste, g. in veel
2Ti 2:2 vertrouw die toe aan g. mensen
1Pe 4:19 ziel toevertrouwen aan g. Schepper
Opb 2:10 Bewĳs dat gĳ g. zĳt tot de dood
Opb 3:14 de g. en waarachtige getuige
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Opb 17:14 en g. met hem zullen dit doen
De 7:9; 2Kr 31:12; Ne 9:8; 13:13; 1Kor 4:2; Opb 19:11.

GETROUWD, Ro 7:2 g. vrouw gebonden
GETROUWHEID, 2Kr 19:9; Jes 25:1.

De 32:4 God van g., bĳ wie geen onrecht is
2Kon 12:15 want zĳ handelden in g.
Ps 33:4 al zĳn werk geschiedt in g.
Ps 36:5 uw g. reikt tot de wolken
Ps 40:10 g. en redding heb ik bekendgemaakt
Ps 119:90 Uw g. is van geslacht tot geslacht
Sp 12:17 Hĳ die g. tot uitdrukking brengt
Hab 2:4 door zĳn g. zal hĳ leven
Ro 3:3 hun ongeloof g. van God tenietdoen?
1Th 3:7 getroost door de g. die gĳ toont

GETUIGE(N), Ge 31:48 g. tussen mĳ en u
Ex 20:16 als g. geen valse verklaring afleggen
Le 5:1 hĳ g. is of het gezien heeft
De 19:15 verklaring van twee g.
Joz 24:22 Waarop zĳ zeiden: Wĳ zĳn g.
Job 16:19 mĳn g. is in den hoge
Sp 14:25 Een waarachtige g. bevrĳdt zielen
Jes 43:10 Gĳ zĳt mĳn g., is de uitspraak
Jes 44:8 En gĳ zĳt mĳn g.
Mi 1:2 Jehovah tegen u als g. dienen
Han 1:8 gĳ zult g. van mĳ zĳn
Han 10:39 g. van dingen die hĳ heeft gedaan
Han 20:26 roep ik u tot g. dat ik rein ben
Han 22:15 omdat gĳ een g. voor hem moet zĳn
1Ti 6:13 Christus Jezus, als een g.
Heb 12:1 zo’n grote wolk van g.
Opb 1:5 Jezus Christus, de Getrouwe G.
Opb 11:3 mĳn twee g. doen profeteren
Opb 17:6 vrouw dronken van bloed van g.
Jes 19:20; Han 13:31; 1Kor 15:15.

GETUIGEN, Mi 6:3; Heb 7:8.
Nu 35:30

´
e

´
en getuige niet tegen ziel g.

2Sa 1:16 uw eigen mond tegen u heeft g.
Jes 59:12 onze zonden, elk heeft tegen ons g.
Ho 5:5 de trots van Isra

¨
el heeft g.

GETUIGENIS(SEN), Ex 25:22 ark der g.
Ex 31:18 gaf hĳ hem twee tafelen der G.
Nu 1:50 levieten over de tabernakel der G.
De 6:17 geboden onderhouden en zĳn g.
Mt 10:18 voor koningen, hun tot een g.
Mt 24:14 koninkrĳk gepredikt tot een g.
Mr 14:56 g. stemden niet overeen
Jo 8:17 Het g. van twee mensen is waar
Jo 18:37 om g. af te leggen van de waarheid
Ro 8:16 De geest zelf legt g. af
1Ti 3:7 voortreffelĳk g. van mensen buiten
2Ti 1:8 Schaam u niet voor het g.
1Pe 1:11 toen die van tevoren g. aflegde
1Jo 5:7 er zĳn er drie die g. afleggen
Opb 12:17 werk dat bestaat in g. afleggen
Opb 20:4 ter dood gebracht wegens het g.
1Kon 2:3; 1Kr 29:19; 2Kr 23:11; Jo 4:44; 5:37; 8:18;
Han 18:5; 1Ti 2:6; Heb 3:5; Opb 19:10.

GETUIGENISWERK, Opb 6:9 wegens het g.
GEUR, Ge 8:21; 2Kor 2:15; Ef 5:2.
GEURIGE HARS, Ex 30:34; Jer 41:5.
GEVAAR, Lu 8:23; Han 19:27, 40; Ro 8:35.

1Kor 15:30 Waarom elk uur in g.?
GEVANGEN, Jes 52:2 g. dochter van Sion
GEVANGENE(N), Re 5:12 voer uw g. weg

Jes 42:7 om de g. uit de kerker te leiden
Jes 49:9 tot de g.: Komt naar buiten!
Da 11:8 met de g. zal hĳ naar Egypte komen
Ef 3:1 ik, Paulus, de g. van Christus
2Ti 1:8 een g. om zĳnentwil
Job 3:18; Ps 68:18; 69:33; 79:11; 102:20; Jes 14:17; Za
9:12; Mt 27:15; Lu 4:18; Han 16:25; Ef 4:8; 2Ti 3:6.

GEVANGENIS, 1Pe 3:19 geesten in g.
Opb 2:10 sommigen van u in g. te werpen
Opb 20:7 Satan uit g. worden losgelaten
Mt 5:25; 11:2; 25:36; Lu 22:33; Han 5:19, 21; 12:4, 5;
16:26.

GEVANGENISBOEIEN, Kol 4:3.
GEVANGENNEMEN, Mt 4:12; Lu 22:54; Han 1:16.
GEVANGENSCHAP. Zie ook BALLINGSCHAP.

Jer 43:11 wie bestemd is voor g.

Da 11:33 struikelen door zwaard, door g.
Ro 7:23 in g. aan de wet der zonde
2Kor 10:5 brengen elke gedachte in g.
Ne 1:3; Am 9:4; Na 3:10.

GEVAREN, 2Kor 11:26 g. van struikrovers
GEVECHTEN, Jak 4:1 uit welke bron g.
GEVEN, Mt 10:8 g. om niet

Lu 12:48 aan wie veel geg., veel ge
¨
eist

Han 20:35 gelukkiger te g. dan te ontvangen
Ro 13:7 G. allen wat hun toekomt:
Job 1:21; Ps 21:2; 112:9; Sp 22:9; Pr 2:26; 5:19;
Jes 43:6; Lu 6:30; 1Pe 4:5.

GEVIT, Ps 18:43 ontkoming van g. van volk
GEVOED, 1Ti 4:6 g. met woorden van geloof
GEVOELENS, INNERLIJKE, Ge 43:30; 1Kon 3:26.
GEVOELLOOS, Ps 143:4.
GEVOGELTE, Ge 9:10; Le 17:13; Ps 79:2.
GEVOLG, 2Kr 9:1 indrukwekkend g.
GEVOLGEN, Job 13:26 g. van dwalingen
GEVOLG GEVEN, De 13:8 geen g. aan zĳn wens
GEVOLGTREKKINGEN, Lu 2:19.
GEVOLMACHTIGDE, VOORNAAMSTE, Han 5:31.
GEVOLMACHTIGDEN, 2Kr 8:10.
GEVORMD, Ro 8:29 g. naar beeld van Zoon

Ro 12:2 niet langer naar dit samenstel g.
1Pe 1:14 g. naar begeerten die gĳ vroeger hadt

GEWAAD, Mr 16:5; Opb 6:11.
Sp 7:10 g. van een prostituee
Lu 15:22 Vlug! Haalt een lang g.

GEWADEN, Lu 20:46 in lange g. rondlopen
Opb 7:9, 13, 14 lange g.

GEWAG, Ps 6:5 van u geen g. gemaakt
GEWEEKLAAG, Jo

¨
e 2:12; Za 12:11; Mt 2:18.

GEWEEN, Ps 30:5; Jer 3:21.
Jes 65:19 niet meer het geluid van g.

GEWELD, Jes 60:18 Van g. niet meer gehoord
Ez 7:23 stad is vol g. geworden
Ps 11:5; 73:6; Jes 53:9; Ze 1:9.

GEWELD AANDOEN, 1Ti 4:7; 6:20; 2Ti 2:16.
GEWELDDAAD, Ez 28:16; Mal 2:16.
GEWELDDADIG, Pr 5:8 g. wegnemen van recht
GEWELDDADIGHEID, Jes 59:6.
GEWELDIG, Ge 10:9 g. jager tegen Jehovah
GEWELDPLEGING, Ge 6:11.
GEWELF, Re 9:49.
GEWELVEN, 1Sa 13:6.
GEWEMEL, Ge 1:20 een g. van levende zielen
GEWESTEN, Ef 4:9 naar lagere g. neergedaald
GEWETEN, 1Kor 8:12; 2Kor 1:12.

Han 23:1 een volmaakt zuiver g. voor God
Ro 9:1 g. legt met mĳ getuigenis af
1Kor 10:29 door g. van iemand anders
1Ti 1:19 geloof en een goed g. behoudt
1Ti 4:2 in hun g. gebrandmerkt
Heb 9:14 ons g. reinigen van dode werken
1Pe 3:16 Behoudt een goed g.
1Pe 3:21 verzoek aan God om een goed g.

GEWICHT, Heb 12:1 elk g. afleggen
De 25:15; Ez 4:16; 2Kor 4:17.

GEWICHTIGER, Mt 23:23 g. zaken van de Wet
GEWILLIG, Ps 110:3 volk zich g. aanbieden

1Kor 9:17 Indien ik dit g. doe, een beloning
Ex 35:5; 2Kr 29:31; Ps 51:12; 1Pe 5:2.

GEWIN, Re 5:19.
1Ti 6:6 middel tot groot g.

GEWOEL, 1Sa 4:14; Ps 65:7.
GEWOND(E), Ez 26:15; 30:24; Han 19:16.
GEWOON, Han 4:13 ongeletterde en g. mensen

1Kor 8:7 aan de afgod g. zĳn
1Kor 14:24 komt g. persoon binnen

GEWOONTEN, 1Kor 15:33 bederft nuttige g.
1Ti 3:2 opziener matig in g.
1Ti 3:11 Vrouwen matig in g.
Tit 2:2 bejaarde mannen matig in g.

GEWORTELD, Ef 3:17; Kol 2:7.
GEWRICHT(EN), Ef 4:16 elk g.

Kol 2:19 door zĳn g. en gewrichtsbanden
Heb 4:12 g. en hun merg scheidt

GEWRICHTSBANDEN, Kol 2:19.
GEZALFD, Ez 28:14 g. cherub die beschut
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GEZALFDE(N), 1Sa 2:10 hoorn van g.
Ps 2:2 koningen stellen zich op tegen zĳn g.
Ps 105:15 Raakt mĳn g. niet aan
Jes 45:1 tot zĳn g., tot Cyrus
2Sa 19:21; 1Kr 16:22; Ps 20:6; Hab 3:13.

GEZANG, Ez 26:13.
GEZANT(EN), 2Kor 5:20 g. in de plaats van

Ef 6:20 ik als een g. in ketenen optreed
GEZELSCHAP, 1Kor 5:11 niet in g. verkeren
GEZICHT, Lu 7:22; Han 9:12.

Han 20:25 mĳn g. niet meer zult zien
GEZICHTSVERMOGEN, Mt 20:34.
GEZIND, Ro 12:16 Weest net zo g.
GEZINDHEID, Job 16:9 koestert een vĳandige g.

Fil 2:20 niemand van gelĳke g.
Kol 2:18 opgeblazen door vleselĳke g.
1Pe 4:1 wapent ook gĳ u met dezelfde g.

GEZOND, Mt 8:13 knecht in dat uur g.
GEZONDE LEER, Tit 1:9; 2:1.

2Ti 4:3 dat zĳ de g. niet zullen verdragen
GEZONDE WOORDEN, 1Ti 6:3; 2Ti 1:13.
GEZONDHEID, Sp 4:22; Jer 33:6.

Han 15:29 Wĳ wensen u een goede g. toe!
GEZOND MAKEN. Zie ook GENEZEN.

Mt 13:15 terugkeren, en ik hen zou g.
Heb 12:13 wat kreupel is, g. wordt
1Pe 2:24 door zĳn striemen zĳt gĳ g.
Ez 47:9; Lu 9:11; Han 10:38.

GEZOND VAN VERSTAND, 1Pe 4:7.
GEZOND VERSTAND, 1Sa 21:13 vermomde g.

Ef 1:8 in wĳsheid en g.
GEZUCHT, Ps 102:20.
GEZUIVERD, Ps 12:6 gelouterd, zevenmaal g.
GEZUURD(E), Am 4:5 van het g. een dankoffer

Ex 12:15; 34:25; Le 2:11; De 16:3.
GIBEA, Re 20:5, 13, 37; Jes 10:29.
GIBEON, Joz 10:6 mannen van G.

Joz 10:12 Zon, onbeweeglĳk boven G.
1Kon 3:5 Te G. verscheen Jehovah
Joz 9:3; 10:1, 10; 11:19; 2Kr 1:3; Ne 3:7.

GIBEONIET(EN), 2Sa 21:1 G. ter dood gebracht
2Sa 21:3, 9; 1Kr 12:4; Ne 3:7.

GIDEON, Re 8:23 Maar G. zei tot hen:
Heb 11:32 indien ik verder vertel over G.
Re 6:24, 27, 34, 39; 7:2, 4, 7; 8:4.

GIDS(EN), Mt 23:16; Ro 2:19.
Mt 15:14 Zĳ zĳn blinde g.

GIF, Jak 3:8 De tong is vol dodelĳk g.
Job 6:4; Ps 58:4; 140:3.

GIJZELAARS, 2Kon 14:14 nam g. naar Samaria
GILBOA, 1Sa 28:4; 2Sa 1:21; 1Kr 10:8.
GILEAD, Joz 21:38 toevluchtsstad in G.

Mi 7:14 Laat hen weiden in Basan en G.
Nu 26:29; 32:40; Jer 8:22; Za 10:10.

GILGAL, Joz 4:20 twaalf stenen te G.
Joz 9:6 naar Jozua in kamp te G.
Joz 5:9; 10:6; Re 3:19; 1Sa 10:8; 11:14, 15.

GISTEN, Mt 13:33.
Ga 5:9 weinig zuurdeeg doet gehele massa g.

GLAD, Ps 12:3 g. lippen afsnĳden
Da 11:32 door g. woorden tot afval brengen

GLADHEID, Da 11:21, 34 door middel van g.
GLANS, Ps 89:44 Gĳ hebt zĳn g. doen ophouden

Sp 15:30 g. der ogen verheugt hart
Jes 60:3 koningen tot de g. van uw schĳnen
Da 12:3 stralen als de g. van het uitspansel
Ez 10:4; Da 2:31; Han 26:13.

GLANZEN, Ps 104:15 gezicht van olie g.
GLANZEND, Job 37:21 g. aan wolkenhemel

Sp 6:25 met haar g. ogen
Jer 5:28 zĳ zĳn g. geworden

GLIBBERIG, Ps 35:6; Jer 23:12.
GLIJDEN, Sp 23:31; Hgl 7:9.
GLINSTERING, Ez 21:15 gemaakt voor een g.
GLOED VAN OPWINDING, Jo

¨
e 2:6; Na 2:10.

GLORIE, Ps 29:9; Lu 2:14.
GLORIERIJK, Ne 9:5 men zegene uw g. naam

2Kor 4:4 g. goede nieuws over Christus
Ps 24:7; 29:3; 145:5; Jer 14:21.

GOD(EN), Ex 12:12; 20:5; 23:24.
Ge 1:1 In het begin schiep G.
Ex 20:3 Gĳ moogt geen andere g. hebben
De 7:16 gĳ moogt hun g. niet dienen
2Kr 20:15 geen strĳd van u, maar van G.
Ps 47:7 G. is Koning over de gehele aarde
Ps 75:7 Want G. is de rechter
Ps 82:6 Ikzelf heb gezegd: Gĳ zĳt g.
Ps 90:2 tot onbepaalde tĳd zĳt gĳ G.
Jes 9:6 Sterke G., Eeuwige Vader
Lu 20:25 Betaalt G. wat van G. is
Ro 13:6 zĳ zĳn G. openbare dienaren
1Kor 8:5 zĳn er die g. worden genoemd
2Kor 1:3 G. en Vader van onze Heer Jezus
2Kor 4:4 g. van dit samenstel van dingen
Re 2:17; 2Kon 19:15; Job 35:2; Jer 10:10; Da 3:18; Ro
2:11; 1Kor 14:33; Kol 3:12; Tit 1:7; Heb 12:29; 1Jo 4:8.

GODDELIJK, Han 17:29 G. Wezen op goud gelĳkt
Kol 2:9 want in hem woont g. hoedanigheid
Han 7:20; 10:22; 2Pe 1:3, 4.

GODDELIJKE(N), Joz 22:22 de G., God, Jehovah
Ps 8:5 minder dan g. gemaakt
Ps 50:1; 82:1; 83:1; 118:27; Jes 46:9.

GODDELOOS, Mt 12:35; Ju 15.
Ro 11:26 g. praktĳken van Jakob afwenden
Ro 12:9 Hebt een afschuw van wat g. is
Ef 5:16 omdat de dagen g. zĳn
2Pe 3:7 de vernietiging der g. mensen

GODDELOOSHEID, Ps 45:7 en gĳ haat g.
Ps 84:10 boven het rondgaan in tenten der g.
Ro 1:18 Gods gramschap tegen alle g.
1Kor 5:8 zuurdeeg van slechtheid en g.
1Th 5:22 Onthoudt u van elke vorm van g.
2Ti 2:16 zullen tot steeds meer g. voortgaan
Ps 5:4; 125:3; Ez 3:19; Mt 22:18; Tit 2:12.

GODDELOZE(N), Ps 9:17 g. naar Sjeool
Ps 37:10 en de g. zal er niet meer zĳn
Sp 15:8 slachtoffer g. is iets verfoeilĳks
Sp 29:2 wanneer g. heerst, zucht het volk
Jes 57:21 geen vrede voor de g.
Ez 3:18 g. voor zĳn weg waarschuwen
Ez 33:11 geen behagen in de dood van de g.
Mt 6:13 bevrĳd ons van de g.
Ro 5:6 Christus voor g. gestorven
1Ti 1:9 wet afgekondigd voor g. en zondaars
1Jo 5:19 wereld ligt in de macht van de g.
Job 11:20; Ps 145:20; Jer 12:1; Da 12:10; Ef 6:16;
1Pe 4:18; 2Pe 2:6; Ju 15.

GODDELOZE GEESTENKRACHTEN, Ef 6:12.
GODEN DIE NIETS WAARD ZIJN, Le 19:4; 26:1; Ps 96:5;

Hab 2:18.
GODHEDEN, Han 17:18 van vreemde g.
GODHEID, Han 25:19 aanbidding van de g.

Ro 1:20 zĳn eeuwige kracht en G.
GODIN, 1Kon 11:5, 33; Han 19:27, 37.
GODSSPRAAK, Ro 11:4.
GODSWOORD, Re 3:20 Een g. heb ik voor u
GOD VAN HET GELUK, Jes 65:11.
GOD VAN HET LOT, Jes 65:11.
GODVRUCHTIG, Han 10:2, 7.

2Kor 7:10 op g. wĳze bedroefd
GODVRUCHTIGE TOEWIJDING, Han 3:12.

Han 17:23 Waaraan gĳ g. schenkt
1Ti 4:7 Oefen u met g. als uw doel
1Ti 4:8 g. is nuttig voor alle dingen
1Ti 6:5 denken dat g. middel tot gewin is
1Ti 6:6 g. gepaard aan genoegen nemen
2Ti 3:5 die een vorm van g. hebben
2Pe 2:9 mensen van g. te bevrĳden
2Pe 3:11 heilige gedragingen en daden van g.
1Ti 2:2; 3:16; 2Ti 3:12; Tit 1:1; 2Pe 1:3.

GODVRUCHTIGE VREES, Heb 5:7; 12:28.
GOED, Ge 3:5 kennend g. en kwaad

Ps 25:8 G. en oprecht is Jehovah
Ps 133:1 Hoe g. als broeders in eenheid
Mr 10:18 Niemand is g., behalve God
Lu 18:19 Waarom noemt gĳ mĳ g.?
Ge 1:31; 1Kr 16:34; Lu 6:26; Jo 5:29; Han 15:29;
Ro 13:3; Ga 5:7.

GOEDDOEN, Han 10:38.
De 8:16 om u in uw latere dagen g.
1Pe 3:17 lĳden omdat gĳ g.

GEZALFDE(N)—GOEDDOEN 1574



GOEDE (het), 2Th 1:11; 1Pe 4:19.
Pr 2:24 zĳn ziel het g. doet zien
Am 5:15 Haat het kwade en hebt het g. lief
Lu 6:45 brengt uit hart het g. voort
Ro 7:19 het g. dat ik wens, doe ik niet
Ro 8:28 werken doet samenwerken ten g.
Ro 12:21 blĳf kwade overwinnen met g.
Ga 6:10 Laten wĳ g. doen jegens allen
2Ti 3:3 zonder liefde voor het g.
1Pe 2:15 door g. te doen praat verstommen

GOEDE DINGEN, Ne 9:25 huizen vol met g.
Pr 5:11 Wanneer g. vele worden

GOEDENDAG, Mt 27:29; Lu 1:28; Jo 19:3.
GOEDE WIL, Ps 89:17.

Ps 30:5 onder zĳn g. zĳn, is voor het leven
Sp 8:35 verkrĳgt g. van Jehovah
Jes 61:2 uit te roepen het jaar van g.
Sp 10:32; 11:27; 16:15; 19:12; Jes 49:8.

GOEDGEDACHT, Lu 12:32.
GOEDGEKEURD(E), Ro 16:10; 2Kor 13:7.

2Ti 2:15 u g. aan God aan te bieden
GOEDGEKEURDE TOESTAND, Ro 5:4.
GOEDGUNSTIG, Ge 4:4 g. op Abel neerzag

2Kr 30:9 Jehovah is g. en barmhartig
Ps 86:15 Jehovah, een God barmhartig en g.
Ps 112:5 Goed de man die g. is en uitleent
Jo

¨
e 2:13 want hĳ is g. en barmhartig

Ex 34:6; Ps 103:8; 111:4; 116:5.
GOEDGUNSTIGHEID, Ef 2:7.
GOEDHEID, Ps 27:13 de g. van Jehovah

Ps 65:11 het jaar gekroond met uw g.
Mi 6:8 en g. lief te hebben
Ro 11:22 Zie Gods g. en gestrengheid
Ga 5:22 De vrucht van de geest is g.
Ps 23:6; Jes 63:7; Za 9:17; 2Kor 6:6; 10:1; Kol 3:12;
Tit 3:4.

GOEDKEUREN, 2Kor 10:18.
Mt 3:17 mĳn Zoon, die ik heb g.
Heb 10:6 Volledige brandoffers niet g.

GOEDKEURING, 1Kor 7:33 g. van zĳn vrouw
De 33:16; Sp 12:2; Han 8:1; Ro 14:18.

GOEDKOOP, Klg 1:8 haar als g. behandeld
GOEDMAKEN, Ex 32:30 uw zonde g.
GOED NIEUWS, Ps 40:9; Jes 41:27; 52:7.

Jes 61:1 gezalfd om g. te vertellen
Mt 24:14 dit g. van het koninkrĳk
Mr 13:10 eerst in alle nati

¨
en het g. gepredikt

Ro 1:16 ik schaam mĳ niet voor het g.
1Kor 9:16 Indien ik nu het g. bekendmaak
1Th 2:4 ons het g. toe te vertrouwen
2Ti 1:10 licht geworpen op leven door het g.
Mt 9:35; Lu 1:19; 2:10; Han 20:24; Ro 10:15; 2Kor 4:3,
4; Ga 1:8; Fil 1:12, 16.

GOEDVINDEN, 1Kor 7:5 met onderling g.
1Kor 7:13 het nochtans g. bĳ haar te wonen

GOED WOORD DOEN, EEN, Nu 21:7.
GOG, Ez 38:2, 14, 18.

Ez 38:3 Zie, ik ben tegen u, o G.
Ez 38:16 opdat de nati

¨
en mĳ kennen, o G.

Ez 39:11 dat ik G. daar plaats zal geven
Opb 20:8 G. en Magog, om hen te verzamelen

GOLF, Jak 1:6 gelĳk een g. van de zee
GOLGOTHA, Mt 27:33; Jo 19:17.
GOLIATH, 1Sa 17:4, 23; 21:9; 22:10.
GOLVEN, Jes 51:15 g. onstuimig worden

Ps 65:7; 89:9; Jon 2:3; Ju 13.
GOMER(-MAAT), Ex 16:16, 18, 36.
GOMORRA, Mt 10:15 voor G. draaglĳker

Ge 18:20; 19:24; Jes 1:9; Ro 9:29; Ju 7.
GONZEN, Mi 2:12 g. van mensen
GORDEL, Ex 29:5 met de g. efod ombinden

2Kon 1:8 een leren g. om zĳn lendenen
Jes 11:5 rechtvaardigheid de g. van heupen
Mt 3:4 Johannes nu droeg een leren g.
Jes 5:27; Jer 13:1; Han 21:11.

GORDIJN, Mt 27:51 g. scheurde in twee
¨
en

Heb 10:20 ingewĳd als een weg door het g.
Ex 26:31; Heb 6:19; 9:3.

GOSEN, Ge 45:10; 47:4; Ex 8:22; 9:26.
GOUD, Opb 21:18, 21.

Ps 19:10 Ze zĳn begeerlĳker dan g.

Sp 8:10 kennis liever dan uitgelezen g.
Sp 16:16 wĳsheid — hoeveel beter dan g.!
Ez 7:19 iets afschuwelĳks hun eigen g.
Ze 1:18 noch hun g. hen kunnen bevrĳden
Hag 2:8 Van mĳ is het zilver, en het g.
Mal 3:3 hĳ moet hen zuiveren als g.
Jak 5:3 Uw g. en zilver is weggeroest
1Pe 1:7 welke van grotere waarde is dan g.

GOUDEN, Ex 12:35.
GRAAG, Jer 5:31 volk heeft het g. zo gehad
GRAAN, Ge 42:1; 44:2; 1Kor 9:9.
GRAF, Mt 27:61 tegenover het g.
GRAFSTEDE(N), Ps 5:9 Hun keel is een g.

Ps 88:11 in g. goedheid bekendgemaakt
Jes 22:16 u een g. uitgehouwen?
Jes 53:9 zĳn g. bĳ de goddelozen stellen
Job 17:1; 21:32; Jes 65:4; Jer 20:17; Ez 32:22; 37:12;
39:11.

GRAFSTEEN, 2Kon 23:17 Wat is dat voor g.?
GRAMSCHAP, Jo 3:36 g. Gods blĳft op hem

Jak 1:20 g. bewerkt niet Gods rechtvaardigheid
Opb 11:18 ontstaken in g., en

´
uw g. kwam

Ro 3:5; 9:22; 12:19; 13:4; 1Th 5:9; Opb 19:15.
GRANAATAPPELSCHIJFJE, Hgl 4:3; 6:7.
GRANDIOOS, Da 7:8, 11, 20.
GRANEN, Ne 10:31.
GRAS, Ps 37:2 als g. snel verdorren

2Kon 19:26; Ps 103:15; Jes 40:8; 51:12.
GRAVEN, Mt 23:27 witgekalkte g.

Mt 23:29 gĳ bouwt de g. der profeten
GRENDELS, Ps 147:13 g. van uw poorten

Ps 107:16; Jon 2:6; Na 3:13.
GRENS, Ex 16:35; De 11:24.

Jes 19:19 een zuil bĳ zĳn g.
GRENZEN, Ps 74:17; Jes 26:15; 60:18.
GRIEK(EN), 1Kor 1:22 G. zoeken wĳsheid

Ga 3:28 Er is noch jood noch G.
Ro 1:16; 1Kor 10:32; 12:13.

GRIEKENLAND, Da 10:20; 11:2; Za 9:13.
GRIEKS, Jo 19:20 titel in het G.
GRIFFEL, Jes 8:1.
GRIFFEN, Ex 39:30 g. er opschrift in:

2Kor 3:7 reglement in stenen geg.
GRIJPEN, Jo 7:30; 8:20; Fil 3:12.
GRIJSHEID, Sp 16:31 G. is een kroon
GROEIEN, Lu 12:27; 1Pe 2:2.

Han 6:7 Zo bleef het woord van God g.
Kol 2:19 het gehele lichaam blĳft g.

GROEPEN, Sp 30:27 trekken er in g. op uit
GROET, 1Kor 16:21.

2Jo 10 richt ook geen g. tot hem
GROEVE, Jes 24:18 wie uit de g. opklimt
GROMMEN, Jer 51:38 g. als leeuwenwelpen
GROND, Pr 7:25.

Ex 3:5 de plaats is heilige g.
Joz 3:17 terwĳl Isra

¨
el over droge g. overtrok

GRONDBEZITTERS, Joz 24:11; Re 9:2; 20:5.
GRONDEN, Ps 119:90 aarde geg.
GRONDLEER, Heb 6:1 g. over de Christus
GRONDLEGGING, Jo 17:24; Heb 4:3.

Mt 13:35 sinds g. verborgen geweest
Mt 25:34 sedert g. wereld voor u bereid
Ef 1:4 ons v

´
o

´
or g. wereld uitgekozen

1Pe 1:20 tevoren gekend, v
´
o

´
or g. wereld

Opb 13:8 naam niet sedert de g. in boekrol
GRONDVESTEN, Ps 104:5; Sp 3:19; Jes 51:16.

Job 38:4 toen ik de aarde g.?
Ps 78:69 aarde tot onbepaalde tĳd geg.

GRONDVESTEN (de), 2Sa 22:8; Ps 102:25.
GROOT, Han 2:11 de g. daden van God
GROOT AIR, Ps 55:12 g. tegen mĳ aannam

Da 8:25 zal hĳ een g. aannemen
Ps 35:26; 38:16; Jer 48:26; Klg 1:9; Da 8:4.

GROOTHEID, 1Kr 29:11 Van u is de g.
Da 4:22 uw g. is zeer toegenomen
Ef 1:19 overtreffende g. van zĳn kracht
Es 1:4; Ps 71:21; 145:3, 6.

GROOTMAKEN, Ps 40:16 Jehovah worde g.
Ps 138:2 uw woord g. boven uw naam
Ez 38:23 ik zal mĳ stellig g. en heiligen
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Da 11:36 koning zal zich g. boven elke god
Lu 1:46 Maria zei: Mĳn ziel Jehovah g.
Han 10:46 in talen spreken en God g.
Fil 1:20 Christus g. zal worden
Job 36:24; Ps 34:3; 35:27; 41:9; 69:30; 70:4; Jes 10:15;
42:21; Ez 35:13; Mal 1:5; Han 19:17.

GROOTMOEDER, 2Ti 1:5 uw g. Lo
¨
ıs

GROOTOUDERS, 1Ti 5:4 vergoeding aan g.
GROTE GOD, Da 2:45 g. bekendgemaakt
GROTER, Jo 14:28 Vader is g. dan ik
GROTE SCHARE, Mr 12:37 g. luisterde

Opb 7:9 een g., die niemand tellen kon
Opb 19:6 als een stem van een g.

GRUWEL. Zie ook WALGELIJKE DING(EN).
Le 11:10, 11, 43; 20:25.

GRUWEN, Le 11:13.
GULZIG, 1Sa 15:19 u g. op buit gaan werpen
GUNST, Za 12:10 geest van g. uitstorten

Lu 2:52 Jezus bleef toenemen in g.
Ps 37:21; Sp 3:4; 28:23; Pr 9:11; Han 6:8; 7:10.

GUNSTIG, Ga 6:10 zolang tĳd nog g. is
2Ti 4:2 predik het woord, in g. tĳd

GUNSTIG STEMMEN, Ge 32:20 g. door geschenk

H
HAAN, Mt 26:34, 74, 75; Mr 14:30.
HAAR, Lu 21:18 een h. van uw hoofd

1Kor 11:14 indien een man lang h. heeft
Da 3:27; 7:9; 1Pe 3:3; Opb 9:8.

HAAROPMAAK, Jes 3:24 artistieke h.
HAARVLECHTINGEN, 1Ti 2:9.
HAASTEN, Ge 19:22.

Sp 28:20 zich h. om rĳkdom te verwerven
Ze 1:14 dag van Jehovah h. zich zeer
1Sa 23:27; Sp 19:2; Na 2:5.

HAASTIG, Sp 21:5; 29:20; Pr 5:2.
1Ti 5:22 Leg nooit iemand h. de handen op

HAAT, De 19:6 voordien geen h. toedroeg
Ps 139:22 met een volkomen h. haat ik hen
Mt 24:9 voorwerpen van h. voor alle nati

¨
en

Ps 25:19; Sp 10:12; Ez 23:29; Mt 10:22.
HADASSA, Es 2:7 H., dat is Esther
HADES, Mt 16:18 poorten van H.

Lu 10:15 Tot in H. neergeworpen!
Han 2:31 hĳ niet verlaten in H.
Opb 20:14 dood en H. in meer van vuur
Mt 11:23; Lu 16:23; Opb 1:18; 6:8; 20:13.

HAGAR, Ge 16:1; Ga 4:24.
HAGEL, Jes 28:17 h. moet wegvagen

Ex 9:22; Job 38:22; Ps 148:8; Opb 8:7.
HAKEN, Ez 38:4 h. in uw kaken slaan
HALFSLACHTIGEN, Ps 119:113 h. heb ik gehaat
HALLELUJAH. Zie LOOFT JAH.
HALS, Lu 15:20; 17:2; Han 20:37.

Sp 3:3 Bind ze om uw h.
Sp 3:22 een bekoring voor uw h.

HALSBOEI, Jer 29:26 moet hem in de h. slaan
HALSKETTING, Sp 1:9 mooie h. voor hals
HALSSTARRIG, Re 2:19; Ps 66:7.
HAMAN, Es 3:5; 5:11; 6:11; 7:6, 9, 10; 8:2, 7; 9:10, 12.
HAMATH, Nu 13:21; Jes 10:9; Jer 49:23.
HAMEREN, Re 5:26 zĳ h. op Sisera
HAMERS, 1Kon 6:7.
HAND(EN), Ex 17:12; 2Kon 10:15.

Ps 8:6 heersen over werken van uw h.
Jes 35:3 Sterkt de slappe h.
Jes 59:1 h. van Jehovah niet te kort
Da 2:34 steen, niet door h., uitgehouwen
Za 14:13 ieders h. tegen zĳn metgezel
Lu 9:62 zĳn h. aan de ploeg geslagen
Kol 2:14 het met de h. geschreven document
1Ti 4:14 toen oudere mannen u de h. oplegde
Ps 21:8; 24:4; 49:15; Jes 65:22; Jer 38:4; Da 5:5;
Ho 13:14; Ze 3:16; 2Kor 5:1; Heb 9:11; 10:31; 1Pe 5:6.

HANDBOEIEN, Jer 40:1, 4.
HANDEL, Ps 107:23 h. drĳven op wateren
HANDELAARS, Ez 27:13, 15, 17, 22-24.

Job 41:6 hem verdelen onder h.?
Jes 23:8 Tyrus, wier h. de ge

¨
eerden waren

Na 3:16 h. meer vermenigvuldigd dan sterren

HANDELAARSTER, Ez 27:3 Tyrus, h. der volken
HANDELEN, Ps 101:2 met doorzicht h.

Jes 29:14 die wonderlĳk met dit volk zal h.
HANDELEN, DOELTREFFEND, Da 11:17, 28, 32.

Da 11:39 d. met een buitenlandse god
HANDELSBETREKKINGEN, 2Kr 20:35, 37.
HANDELSWAREN, Ez 26:12; 28:5, 16.

Ez 28:18 onrecht met betrekking tot uw h.
HAND MET MACHT VULLEN, Ex 28:41.

Ex 29:33 waarmee verzoening gedaan is om h.
Ex 29:35 Gĳ zult zeven dagen nemen om h.
Re 17:5 h., opdat hĳ als priester zou optreden

HANDSLAG, Sp 6:1 de vreemde uw h. gegeven
Sp 11:15 wie h. haat, blĳft vrĳ van zorgen

HANDTEKENING, Job 31:35.
HANDWERKSLIEDEN, Ho 13:2.
HANDWERKSMAN, 2Kon 24:14; Ho 8:6.
HANGEN, Han 5:30; 10:39 aan een paal h.

Joz 8:29; 10:26; 2Sa 18:10.
HANNA, 1Sa 1:2, 20; 2:1, 21.
HANTEREN, 2Ti 2:15 woord juist h.
HARAN, Ge 11:26-29, 31, 32; 27:43; Han 7:2.
HARD, Ez 3:8 voorhoofd zo h. als hun voorhoofd

Ex 1:14; 2Sa 3:39; Han 26:14.
HARDE WERK, Pr 2:24 goede zien wegens h.
HARDHEID VAN HART, Mt 19:8; Mr 10:5.
HARDLOPEN, 1Kor 9:24 in wedloop allen h.
HARDNEKKIG, Ex 32:9; 34:9; De 9:6.
HARD VAN HOOFD, Ez 3:7 Isra

¨
el h.

HARD WERKEN, Ps 127:1 tevergeefs h.
1Th 5:12 respect voor hen die onder u h.
Fil 2:16; 1Ti 4:10; 5:17.

HAR–MAGEDON, Opb 16:16 plaats H. genoemd
HARMONISCH, Ef 2:21 h. samengevoegd

Ef 4:16; Kol 2:2, 19.
HARP(EN), Ge 4:21 allen die h. hanteren

Ps 33:2 Brengt Jehovah dank op de h.
Ps 49:4 op een h. mĳn raadsel ontvouwen
Jes 23:16 Neem een h., ga de stad rond
Opb 15:2 stonden aan glazen zee en hadden h.
1Sa 16:23; Ps 137:2; Jes 5:12; Opb 14:2.

HARPOENEN, Job 41:7 zĳn huid vol h.
HART(EN), 1Sa 16:7 Jehovah ziet het h.

1Kr 28:9 dien hem met een onverdeeld h.
Sp 4:23 Beveilig uw h., meer dan het andere
Sp 14:30 Een kalm h. is leven van organisme
Sp 21:2 Jehovah toetst h.
Jer 17:9 h. is verraderlĳker dan iets anders
Jer 17:10 Ik, Jehovah, doorvors het h.
Mt 5:8 Gelukkig zĳn de zuiveren van h.
Mt 15:8 hun h. is ver van mĳ verwĳderd
Mt 22:37 Jehovah liefhebben met geheel uw h.
Lu 12:34 waar uw schat is, zal ook uw h. zĳn
Ro 10:10 met het h. oefent men geloof
2Kor 3:3 brief geschreven op h.
Ef 1:18 ogen van uw h. verlicht
Heb 3:8 verhardt uw h. niet
Jak 5:8 maakt uw h. standvastig
Opb 17:17 God heeft het hun in het h. gegeven
2Kon 10:15; Ne 4:6; Ps 14:1; 24:4; Sp 3:5; 15:28;
17:3; Jes 14:13; 35:4; Jer 31:33; Ez 28:17; Da 11:27;
Mal 4:6; Jak 4:8; 1Pe 3:15.

HARTSTOCHT(EN), Mt 5:28 h. voor haar
Ro 7:5 zondige h. door Wet opgewekt
1Kor 7:9 beter trouwen dan branden van h.
Ga 5:24 het vlees met zĳn h. aan de paal

HATEN, Le 19:17; Ps 21:8; 44:7; 69:4.
Ex 18:21 die onrechtvaardige winst h.
Ps 11:5 wie geweld liefheeft, h. Zĳn ziel
Sp 6:16 zes dingen die Jehovah h.
Sp 8:13 vrees voor Jehovah betekent kwade h.
Sp 15:10 die terechtwĳzing h., zal sterven
Sp 28:16 die onrechtvaardige winst h.
Pr 3:8 tĳd om te beminnen en om te h.
Mt 5:43 naaste liefhebben en vĳand h.
Mt 6:24 de een h. en de ander liefhebben
Lu 6:22 Gelukkig wanneer mensen u h.
Lu 6:27 Blĳft goeddoen aan hen die u h.
Lu 14:26 Indien iemand eigen ziel niet h.
Jo 7:7 wereld h. mĳ, omdat ik getuigenis afleg
Jo 15:19 daarom h. de wereld u
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Jo 15:25 hebben mĳ zonder reden geh.
Ro 7:15 wat ik h., dat doe ik
Ro 9:13 Jakob liefgehad, Esau geh.
Heb 1:9 Gĳ hebt wetteloosheid geh.
1Jo 3:15 Een ieder die zĳn broeder h.
1Jo 4:20 Indien iemand toch zĳn broeder h.
Ju 23 het onderkleed, dat bezoedeld is, h.
Opb 17:16 die zullen de hoer h.
Ps 97:10; 139:21; Sp 1:29; 5:12; 13:24; Jo 3:20; 12:25;
15:18; 17:14; Tit 3:3.

HATER, Sp 27:6 de kussen van een h.
HAVE, Ge 12:5; Nu 16:32; 2Kr 31:3; Ezr 1:4.
HAVEN, Ps 107:30 de h. van hun welbehagen
HEBER, Ge 10:21, 24; 11:16; 46:17; Nu 26:45; Re 4:11;

Lu 3:35.
HEBREE

¨
EN, Ex 3:18; 2Kor 11:22.

HEBREE
¨
ER, Ge 14:13; Jon 1:9; Fil 3:5.

HEBREEUWS, Opb 16:16 in H. Har–Magedon
HEBRON, 1Kon 2:11 Te H. zeven jaar geregeerd

Ge 23:2; Joz 10:36; Re 1:20; 2Sa 2:1.
HEBZUCHT, Mr 7:22 [uit het hart] h.

Lu 12:15 hoedt u voor elke soort van h.
Ef 5:3 h. niet ter sprake komen
1Th 2:5 vals voorkomen waarachter h.
Ro 1:29; Jak 4:2; 2Pe 2:3, 14.

HEBZUCHTIG, 1Kor 5:11 h. persoon
HECHTEN, Da 2:43 niet aan elkaar h.
HECHTENIS, Mt 26:48; Han 5:18.
HECHTRANKEN, Jes 18:5 de h. wegnemen
HEDEN, Mt 6:11; Lu 4:21; 23:43.
HEELMEESTER(S), 2Kr 16:12; Jer 8:22.
HEEMST, Job 6:6 het slĳmerige sap van h.?
HEENGAAN, Lu 9:31; 2Pe 1:15.
HEER, De 10:17 Jehovah is H. der heren

Ps 110:1 uitspraak van Jehovah tot mĳn H.
Mt 7:22 Velen zullen tot mĳ zeggen: H., H.
Jo 20:18 Ik heb de H. gezien!
Jo 20:28 Mĳn H. en mĳn God!
1Kor 7:39 vrĳ te trouwen, alleen in de H.
Ef 4:5

´
e

´
en H.,

´
e

´
en geloof,

´
e

´
en doop

1Pe 3:6 Sara Abraham h. noemde
Ps 136:3; Mal 3:1; Mt 11:25; Han 17:24; 1Ti 6:15;
2Ti 2:24; Jak 2:1.

HEER DES HUIZES, Mt 10:25 h. Be
¨
elzebub

Mt 13:27; 20:1; 21:33; 24:43.
HEERLEGER, Jer 33:22 h. van de hemel

2Kon 17:16; Jes 34:2; Da 4:35; 8:10.
HEERLIJK, Ps 66:2; Jes 11:10; 60:13.
HEERLIJKHEID, 1Kr 16:24; Ps 79:9; 102:16.

Ps 19:1 hemelen maken h. van God bekend
Sp 18:12 aan h. gaat ootmoed vooraf
Jes 42:8 aan niemand anders mĳn h. geven
Mt 25:31 Zoon des mensen gekomen in zĳn h.
2Kor 3:8 toedienen van de geest met h.
Opb 21:23 h. van God verlichtte haar
Jes 43:7; Hab 2:14; Hag 2:9; Mt 5:16; Jo 1:14; Ro 1:23;
3:23; 9:23; 1Pe 5:4.

HEERSCHAPPIJ(EN), 1Kon 9:19; Ps 103:19.
Ps 145:13 uw h. is gedurende alle geslachten
Da 7:27 alle h. zullen h

´
en dienen

2Pe 2:10 vooral hen die op h. neerzien
Ju 8 minachten h. en spreken schimpend
Jes 22:21; Da 4:3, 34; 6:26; 7:6; Mi 4:8; Ef 1:21;
Kol 1:16.

HEERSCHAREN. Zie LEGERSCHAREN.
HEERSEN, Ge 1:18 om ’s nachts te h.

Ge 3:16 uw man zal over u h.
Ps 8:6 h. over werken van uw handen
Sp 29:2 wanneer goddeloze h., zucht het volk
Pr 8:9 over andere geh. tot diens nadeel
Jes 32:1 vorsten h. voor louter gerechtigheid
Ez 20:33 wil ik als koning over ulieden h.
Mt 20:25 regeerders der nati

¨
en over hen h.

Kol 3:15 vrede van Christus in uw hart h.
Ge 37:8; De 15:6; Re 8:23; 2Sa 23:3; Ps 59:13; Sp 8:16;
Jes 3:4; 14:5; Da 11:39.

HEERSER(S), Jes 28:14.
Da 4:17 Allerhoogste H. is in koninkrĳk
Mt 9:34 Door de h. der demonen werpt hĳ uit
Ef 2:2 h. van de autoriteit der lucht

HEERSER VAN DE(ZE) WERELD, Jo 12:31; 16:11.
Jo 14:30 de h. heeft geen vat op mĳ

HEES, Ps 69:3 keel is h. geworden
HEET, 2Pe 3:10 de elementen, intens h.

Opb 3:15 dat gĳ noch koud noch h. zĳt
HEFTIG, Mt 8:28; 2Ti 3:3.

Lu 23:10 overpriesters beschuldigden hem h.
HEIDENEN. Zie NATI

¨
EN.

HEILIG, Ro 7:12 Wet h. en gebod h.
1Kor 3:17 want de tempel van God is h.
Ef 1:4 opdat wĳ h. en zonder smet zĳn
Opb 4:8 H., h., h. is Jehovah God
Ex 3:5; Ps 2:6; Jes 52:10; 2Ti 3:15.

HEILIGDOM(MEN), Ex 25:8 een h. maken
Le 26:31 uw h. woest leggen
1Kr 28:10 u uitgekozen om h. te bouwen
Ez 28:18 hebt gĳ uw h. ontwĳd
Ez 37:26 mĳn h. in hun midden plaatsen
Da 11:31 ze zullen het h. ontwĳden
Mt 27:51 het gordĳn van het h. scheurde
Le 19:30; Ps 78:69; Opb 15:8; 16:17.

HEILIGE, Ex 26:33 scheiding H. en Allerheiligste
Le 10:10 onderscheid h. en profane

HEILIGE DIENST. Zie ook DIENST(EN).
Mt 4:10 voor [God] alleen h. verrichten
Ro 9:4 de wetgeving en de h. en de beloften
Ro 12:1 een h. met uw denkvermogen

HEILIGE GEEST, Jes 63:10; Mt 1:18; 3:11.
Ps 51:11 uw h., neem die niet weg
Mt 12:32 spreekt iemand tegen de h.
Mr 13:11 niet gĳ die spreekt, maar de h.
Lu 3:22 h. in lichamelĳke gedaante gelĳk duif
Jo 14:26 de h., die de Vader zal zenden
Han 2:4 werden allen met h. vervuld
Han 11:16 gĳ zult in h. worden gedoopt
Han 20:28 de h. u tot opzieners aangesteld
1Kor 6:19 de tempel is van de h.
Ef 4:30 Bedroeft ook Gods h. niet
Heb 6:4 deelgenoten geworden van h.
2Pe 1:21 door h. werden meegevoerd

HEILIGE GEHEIM(EN), Mt 13:11; Mr 4:11.
Ro 16:25 het h., dat lang verzwegen bleef
1Kor 4:1 beheerders van h. Gods
1Kor 13:2 vertrouwd met alle h. en kennis
1Kor 14:2 hĳ spreekt h. door de geest
1Kor 15:51 Ziet! Ik vertel u een h.:
Ef 1:9 h. van zĳn wil heeft bekendgemaakt
Ef 3:9 zien hoe het h. volvoerd wordt
Kol 1:26 het h., dat verborgen was
1Ti 3:16 h. van godvruchtige toewĳding
Ro 11:25; Ef 3:3, 4; Kol 4:3; Opb 1:20; 10:7.

HEILIGE MYRIADEN, De 33:2; Ju 14.
HEILIGEN, Joz 3:5 H. u

1Kon 9:3 Ik heb dit huis geh.
Jes 5:16 God zal zich stellig h.
Jes 29:23 zullen zĳ mĳn naam h.
Jer 1:5 Voordat ik u vormde, h. ik u
Jer 51:27 H. tegen haar de nati

¨
en

Ez 20:41 ik wil in u geh. worden voor nati
¨
en

Ez 36:23 mĳn grote naam stellig h.
Jo

¨
e 3:9 Kondigt dit af: H. de oorlog!

Lu 11:2 uw naam worde geh.
Jo 17:17 H. hen door middel van waarheid
1Kor 6:11 gĳ zĳt rein gewassen, geh.
1Kor 7:14 ongelovige man is geh.
Heb 2:11 die geh. worden, stammen uit

´
e

´
en

Heb 10:10 geh. door de offergave van Jezus
Heb 13:12 volk met zĳn bloed h.
1Pe 3:15 h. de Christus in uw hart
Ex 13:2; 29:44; Le 22:32; Nu 3:13; De 32:51; 2Kr 7:16;
Ez 37:28; 38:16; Ze 1:7; Jo 17:19; 1Kor 1:2; Ef 5:26;
2Th 2:13; 1Ti 4:5; 2Ti 2:21.

HEILIGEN (de), Da 4:17; 7:21, 22, 25, 27.
Da 7:18 h. zullen koninkrĳk ontvangen
Ro 12:13 Deelt met h. naar hun behoeften
1Kor 6:2 h. de wereld zullen oordelen?
Ef 3:8 mĳ, de allerminste van alle h.
Ef 4:12 met oog op terechtbrengen van de h.
Opb 11:18 tĳd om h. beloning te geven
Opb 17:6 vrouw dronken van bloed der h.
Mt 27:52; Han 26:10; Opb 13:7; 18:24.
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HEILIGE PAAL (PALEN), De 7:5; Re 3:7; 6:25;
1Kon 15:13; 2Kon 13:6; 21:3; Jes 17:8.

HEILIGE PLAATS, Ps 150:1; Mt 24:15.
HEILIGE ZUIL(EN), Ex 34:13; 1Kon 14:23; 2Kon 3:2;

17:10.
HEILIGHEID, Ex 15:11 machtig in h.?

Jes 65:5 ik zal h. op u overdragen
Za 14:20 H. behoort Jehovah toe!
Ro 6:19 met h. in het vooruitzicht
2Kor 7:1 in de vrees voor God h. vervolmaken
1Th 3:13 onberispelĳk in h. voor onze God
Ps 89:35; 93:5; Jes 35:8; Heb 12:10.

HEILIGHEID BEHOORT JEHOVAH TOE, Ex 28:36; 39:30.
HEILIGING, 1Kor 1:30; 1Ti 2:15.

1Th 4:3 dit wil God: uw h.
1Th 4:4 in h. in het bezit van zĳn vat
1Th 4:7 ons geroepen in verband met h.
Heb 12:14 Streeft naar vrede en h.
1Pe 1:2 met h. door de geest

HEILZAAM, 1Kor 6:12 niet alle dingen zĳn h.
HEIMELIJK, Sp 21:14 h. gegeven geschenk

Job 13:10; Sp 9:17; Ju 4.
HEKS. Zie TOVENAAR(S), TOVENARES.
HEL. Zie GEHENNA, HADES, SJEOOL, TARTARUS.
HELDEN, Jes 33:7 hun h. het uitgeschreeuwd
HELDERDER, Sp 4:18 licht steeds h.
HELING, Jer 30:13; 46:11.
HELM, Ef 6:17 h. der redding

1Sa 17:5; Jes 59:17; Jer 46:4; 1Th 5:8.
HELPEN, Joz 10:6; Za 1:15.

Han 16:9 Kom over en h. ons
HELPER, Ps 10:14 Gĳzelf zĳt zĳn h. geworden

Da 11:45 er zal geen h. voor hem zĳn
Jo 14:16 hĳ zal u een andere h. geven
Jo 14:26 de h., de heilige geest
Jo 15:26 h. zal getuigenis over mĳ afleggen
Jo 16:7 zal de h. geenszins tot u komen
2Kon 14:26; Ps 30:10; 54:4; Heb 13:6.

HEMEL(EN), De 10:14; Re 5:20; Ps 2:4.
Ps 19:1 h. maken heerlĳkheid van God bekend
Ps 50:6 h. vertelt van zĳn rechtvaardigheid
Jes 65:17 ik schep nieuwe h. en nieuwe aarde
Jes 66:1 h. is troon en aarde voetbank
Jo 3:13 geen mens tot in h. opgestegen
2Pe 3:5 dat er van oudsher h. waren
2Pe 3:10 h. met sissend gedruis voorbĳgaan
2Pe 3:13 er zĳn nieuwe h. en nieuwe aarde
Opb 19:11 ik zag de h. geopend, en zie!
Sp 30:19; Hag 2:6; Mal 3:10; Mt 11:11; 24:35; Lu 17:24;
Han 2:34; Opb 12:7.

HEMELGEWELF, Job 22:14.
HEMELLICHT(EN), Ge 1:14-16; Ps 74:16.
HEMELS, Heb 3:1 de h. roeping

Heb 8:5 schaduw van de h. dingen
Heb 12:22 berg Sion, h. Jeruzalem
Jo 3:12; Ef 1:20; 2:6; 2Ti 4:18; Heb 9:23.

HEMELSE, 1Kor 15:49 beeld van h.
HEMELSE LICHTEN, Jak 1:17 Vader der h.
HENGSTEN, Jer 8:16; 50:11.

Re 5:22 de galop van zĳn h.
HENOCH, Ge 5:22 H. wandelde met God

Ge 5:24; Lu 3:37; Heb 11:5; Ju 14.
HERAUT, Da 3:4 de h. riep luidkeels:
HERBOUW, Ezr 6:8 de h. van dat huis van God
HERBOUWEN, Ezr 5:17; Ne 2:17.

Jes 61:4 de verwoeste plaatsen h.
Ez 36:10 verwoeste plaatsen zullen h. worden

HERDENKING, Es 9:28 h. geen eind nemen
HERDER(S), Ps 23:1 Jehovah is mĳn H.

Jer 2:8 h. begingen overtredingen tegen mĳ
Jer 23:1 Wee de h. die de schapen verstrooien!
Jer 23:4 ik wil over hen h. verwekken
Jer 25:34 Jammert, gĳ h., en schreeuwt
Ez 34:2 profeteer tegen de h. van Isra

¨
el

Ez 37:24
´
e

´
en h. zullen zĳ allen krĳgen

Mi 5:5 zeven h. tegen hem moeten verwekken
Za 11:17 Wee mĳn nietswaardige h.
Mt 26:31 Ik zal de h. slaan
Lu 2:8 h., die buitenshuis verbleven
Jo 10:11 Ik ben de voortreffelĳke h.
Jo 10:16 zullen

´
e

´
en kudde,

´
e

´
en h. worden

Ef 4:11 sommigen als h. en leraren
Heb 13:20 grote h. van de schapen, Jezus
Ge 49:24; Jes 56:11; Jer 3:15; 10:21; Za 11:3; Mt 9:36;
25:32.

HEREN, 1Kor 8:5 er vele goden en vele h. zĳn
HER- EN DERWAARTS, Am 8:12.

Da 12:4 Velen zullen h. gaan
HERFSTREGEN, Jo

¨
e 2:23 h. en lenteregen

HERINNEREN, 2Pe 1:12 u aan deze dingen h.
HERINNERING, 2Pe 3:1 door h.

1Kon 17:18; Ez 23:19; 2Pe 1:13; 3Jo 10.
HERINNERINGSGRAF, Mt 27:60; Mr 6:29; Jo 11:17.
HERINNERINGSGRAVEN, Mt 23:29 versiert h.

Mt 27:52 En de h. werden geopend
Jo 5:28 allen in h. zĳn stem zullen horen

HERKAUWEN, Le 11:3; De 14:6.
HERKENNEN, Jes 61:9; 2Kor 6:9.

Mt 7:20 Aan vruchten zult gĳ die mensen h.
HERMON, Ps 133:3 als de dauw van de H.

De 3:8; Joz 12:1; 13:5; Ps 89:12; Hgl 4:8.
HERODES, Mt 2:1; Lu 23:12; Han 4:27; 12:1.
HERROEPEN, Job 42:6 Daarom h. ik
HERROEPING, Han 26:11 dwingen een h. te doen
HERSCHEPPING, Mt 19:28 In de h.
HERSTEL, Jer 8:22; 30:17; 33:6.

Jes 58:8 spoedig zou er h. ontspruiten
Han 3:21 tĳden van het h. van alle dingen

HERSTELLEN, 2Kon 1:2.
Jes 49:8 om het land weer te h.
Da 9:25 Jeruzalem te h. en te herbouwen
Mt 17:11 Elia komt en zal alle dingen h.
Han 1:6 h. gĳ in deze tĳd het koninkrĳk

HERT(EN), De 12:15; Jes 35:6; Klg 1:6.
HERTOGEN, Joz 13:21; Ps 83:11; Mi 5:5.
HERVORMINGEN, Han 24:2 h. tot stand komen
HETHIET(EN), Ge 23:10; Re 1:26; 2Sa 11:3.
HEUPEN, Jer 1:17 gĳ dient uw h. te omgorden

Ex 12:11; Jes 11:5; 45:1; Jer 13:11.
HEUVELS, Jes 2:2 verheven boven de h.

Jes 55:12 de h. zullen vrolĳk worden
Hab 3:6 de voor onbepaalde tĳd blĳvende h.
Sp 8:25; Ez 6:3; Ho 10:8; Lu 23:30.

HIEL(EN), Ge 3:15 in h. vermorzelen
Ge 49:17; Ps 41:9; Ho 12:3; Jo 13:18.

HIJGEN, Jes 56:10 wachters h., liggen neer
HINDE(N), Sp 5:19 een lieflĳke h.

Ge 49:21; Ps 18:33; Hab 3:19.
HINDEREN, Ru 2:22 opdat men u niet h.
HINDERLAAG, Joz 8:2; Re 16:9; 1Sa 15:5; Jer 51:12.
HINDERNIS, Le 19:14.
HINKEN, 1Kon 18:21 op twee gedachten h.?
HINNOM, 2Kr 33:6 zonen door vuur in dal H.

Jer 32:35 in het dal van de zoon van H.
Joz 15:8; 2Kon 23:10; 2Kr 28:3; Ne 11:30; Jer 7:31;
19:2.

HIRAM, 1Kon 5:1, 10; 7:13, 45; 9:11; 10:11.
HITTE, Mt 20:12.

Ps 19:6 verborgen voor haar h.
Jes 49:10 noch verschroeiende h. hen treffen
Opb 7:16 noch verschroeiende h. hen treffen

HITTEGOLF, Lu 12:55 Er zal een h. komen
HIZKIA, 2Kon 19:1, 15; Jes 36:7; 38:2.
HOBAB, Nu 10:29; Re 4:11.
HOEDANIGHEDEN, Am 1:11 zĳn h. verdorven

Ro 1:20 onzichtbare h. gezien
Ga 6:1 gĳ die geestelĳke h. hebt

HOEDANIGHEID, Ro 2:4 goedgunstige h.
Fil 2:8 hĳ zich in h. van een mens bevond
Kol 2:9 woont volheid van goddelĳke h.
Jak 1:3; 1Pe 1:7 beproefde h. van geloof

HOEDE, Mt 10:17 Weest op uw h.
Ga 3:22 aan h. van zonde overgeleverd

HOEDEN, Ge 30:31.
1Jo 5:21 Kindertjes, h. u voor de afgoden

HOEDER(S), Mt 8:33; Lu 8:34.
Ge 4:9 Ben ik mĳns broeders h.?

HOEK, Ps 118:22 het hoofd van de h.
Jes 28:16 de kostbare h. van vast fundament
Han 4:11; 1Pe 2:7 hoofd van de h. geworden

HOEKSTEEN, Job 38:6.
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HOER(EN). Zie ook PROSTITUEE(S).
Mt 21:31 h. u voorgaan in koninkrĳk
1Kor 6:15 ze tot leden van h. maken?
Jak 2:25 Rachab, de h., rechtvaardig
Opb 17:5 Babylon de Grote, moeder van h.
Ge 38:15; Lu 15:30; Heb 11:31; Opb 17:1, 15, 16; 19:2.

HOEREERDER(S), 1Kor 5:9 gezelschap van h.
Ef 5:5 geen h. enig erfdeel in koninkrĳk
1Ti 1:10; Heb 12:16; 13:4.

HOERENLOON, De 23:18 geen h.
Jes 23:17 moet terugkeren tot haar h.

HOERERIJ(EN), 2Kon 9:22 h. van Izebel
1Kor 5:1 Er wordt h. onder u bericht
1Kor 6:13 lichaam is niet voor h.
1Kor 6:18 Ontvliedt de h.
1Kor 10:8 Laten wĳ ook geen h. beoefenen
Ga 5:19 werken van het vlees zĳn: h.
Ef 5:3 Laat h. onder u niet ter sprake komen
Kol 3:5 Doodt lichaamsleden ten aanzien van h.
1Th 4:3 dat gĳ u onthoudt van h.
Opb 17:2; 18:3 koningen h. bedreven
Ez 43:7, 9; Ho 2:2; 4:12; 5:4; 6:10; 9:1.

HOEVEN, Le 11:3 gespleten h. heeft
HOFBEAMBTEN, 2Kon 9:32; Jes 39:7.
HOGE PLAATSEN, Le 26:30; Ps 78:58.
HOGEPRIESTER, Nu 35:25 dood van de h.

Za 3:1 Jozua, de h., die voor de engel stond
Heb 3:1 beschouwt de apostel en h.
Heb 5:5 zichzelf niet verheerlĳkt door h.
Heb 6:20 h. naar wĳze van Melchizedek
Heb 9:25 Noch zichzelf offeren, zoals h.

HOGER, Da 8:3 de ene was h. dan de andere
HOL, 1Ti 6:20; 2Ti 2:16 h. klanken
HOND(EN), Jes 56:10 wachters zĳn h.

2Pe 2:22 h. tot uitbraaksel teruggekeerd
Re 7:5; 2Kon 9:36; Opb 22:15.

HONDERD, Mt 18:12.
Jes 65:20 ook al is hĳ h. jaar oud

HONDERDMAAL, Pr 6:3 h. vader
HONDERD VIERENVEERTIG DUIZEND, Opb 7:4; 14:1, 3.
HONDERDVOUD, Mt 13:8.
HONDERDVOUDIG, Mr 10:30 h. ontvangen
HONDJES, Mt 15:26.
HONEN, Sp 27:11 antwoord aan hem die mĳ h.
HONGER, Jes 65:13 G

´
ı
´
j zult h. lĳden

Am 8:11 een hongersnood, geen h. naar brood
Jo 6:35 Wie tot mĳ komt, geen h. meer
Ro 8:35 h. of naaktheid of gevaar of zwaard?
Opb 7:16 zullen geen h. of dorst meer lĳden
De 28:48; 32:24; Ne 9:15; Ps 50:12; 2Kor 11:27.

HONGEREN, Mt 5:6 Gelukkig zĳn zĳ die h.
HONGERIG, Ps 107:9.
HONGERIGE(N), Jes 29:8; Ez 18:7.

Ps 146:7 brood geeft aan h.
HONGERSNOOD. Zie ook VOEDSELTEKORT(EN).

Ge 41:55 het gehele land door h. aangetast
Ge 41:57 h. had aarde stevig in zĳn greep
Jer 14:15 door h. aan hun eind komen
Ru 1:1; Jer 5:12; 11:22; 42:17; Opb 18:8.

HONING, Ex 3:8 vloeiende van melk en h.
Ps 19:10 zoeter dan h. en h. der raten
Ps 119:103 meer dan h. voor mĳn mond!
Ez 3:3 werd in mĳn mond als h.
Re 14:9; Sp 25:27; Jes 7:15; Opb 10:10.

HOOFD(EN), Mi 3:11 h. spreken recht
Mt 8:20 Zoon geen plaats om h. neer te leggen
Lu 21:28 richt u rechtop en heft h. omhoog
Han 18:6 Uw bloed zĳ op uw h.
Ro 12:20 vurige kolen op h. stapelen
1Kor 11:10 teken van gezag op h.
Kol 1:18 hĳ is het h. van de gemeente
Ps 110:6; Jes 35:10; Da 2:38; Ob 15; 1Kor 11:3; Ef 1:22;
Kol 2:19; Opb 12:1.

HOOFDBEDEKKING, 1Kor 11:15.
HOOFDGELD, Mt 17:25.
HOOFDHAAR, Re 16:22 begon h. te groeien
HOOFDHOEKSTEEN, Mt 21:42; Mr 12:10.
HOOFDMAN, Han 5:26.
HOOFDSTEEN, Za 4:7 h. te voorschĳn
HOOFDWEG, Jes 11:16 h. uit Assyri

¨
e

Jes 35:8 een h., de Weg der Heiligheid

Jes 62:10 hoogt de h. op. Ruimt stenen
Jes 19:23; 40:3; Jer 31:21.

HOOG, De 2:36; Ro 11:20; 12:16.
Lu 16:15 wat h. is onder de mensen
1Ti 2:2 allen die een h. positie bekleden

HOOGHARTIG, Ps 56:2 h. tegen mĳ strĳden
HOOGMOED, Ps 10:2; 31:23; Sp 14:3; 29:23; Mr 7:22.
HOOGMOEDIG(EN), 2Sa 22:28; Ps 94:2; 101:5.

1Sa 2:3 Spreekt toch niet steeds zo h.
Sp 16:18 h. geest v

´
o

´
or struikeling

Jes 2:11 h. ogen moeten neergeslagen worden
Ze 3:11 zal uw h. uitgelatenen verwĳderen
Jak 4:6 God weerstaat h.
Lu 1:51; 2Ti 3:2.

HOOGTE, Ro 8:39 noch h. noch diepte
2Kor 10:5 elke h. die wordt opgericht

HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDER, Sp 14:28.
HOOP, 1Sa 27:1; Job 14:7; Ps 146:5.

Han 24:15 op God mĳn h. gesteld
Han 26:7 Betreffende deze h., o koning
Ro 5:5 h. leidt niet tot teleurstelling
Ro 8:20 onderworpen, op basis van h.
Ro 15:4 door onze volharding h. hebben
Ef 2:12 geen h. en zonder God in wereld
1Th 4:13 de overigen, die geen h. hebben
Heb 6:19 Deze h. als anker voor de ziel
Jer 18:12; Ro 8:24; 1Kor 9:10; Ef 4:4; Kol 1:27;
Heb 10:23; 1Pe 3:15.

HOORDERS, Ro 2:13; Jak 1:22.
HOORN(S), Le 25:9 luid schallende h.

Ez 33:6 zwaard ziet en niet op h. blaast
Da 7:8 een andere h., een kleine
Da 8:5 een opvallende h. tussen zĳn ogen
Opb 17:12 de tien h. betekenen tien koningen

HOORNGESCHAL, Joz 6:5.
HOPELOOS, Jes 57:10; Jer 2:25.
HOPEN, Sp 20:22; Mi 5:7; Heb 11:1.

Ps 25:3 Ook zal geen van hen die op u h.
Jes 40:31 wie op Jehovah h., nieuwe kracht
Mt 12:21 op zĳn naam zullen nati

¨
en h.

HOREB, De 5:2 in H. een verbond gesloten
Ex 3:1; 17:6; De 9:8; 29:1; Ps 106:19.

HOREN, Joz 2:11; 2Kon 21:12; Ps 85:8.
Joz 9:9 geh. van zĳn faam in Egypte
Ps 19:3 geen stem van hun zĳde wordt geh.
Ps 34:2 zachtmoedigen zullen het h.
Sp 15:29 gebed van rechtvaardigen h. hĳ
Jes 65:24 terwĳl zĳ nog spreken, ikzelf zal h.
Jes 66:8 Wie heeft zo iets geh.?
Am 8:11 naar het h. van woorden van Jehovah
Mt 7:24 ieder die deze woorden h.
Mt 10:27 wat gĳ in het oor h. fluisteren
Mt 13:13 ofschoon zĳ h., tevergeefs h.
Ro 10:14 Hoe zullen zĳ vervolgens h.
Opb 22:17 laat ieder die het h., zeggen:
Jes 34:1; 40:28; 43:9; 64:4; Mt 13:23; Lu 8:10;
Jo 5:24, 28; Han 9:7; 1Kor 2:9; 1Jo 5:14; Opb 3:20;
22:17.

HOREND, Sp 20:12 Het h. oor en het ziende oog
HOREN ZEGGEN, Job 42:5; Ps 18:44.
HOUDEN, Ge 17:9 mĳn verbond h.

Jes 56:2 sabbat h. om hem niet te ontheiligen
HOUDEN, IN HET LEVEN, Ps 22:29 eigen ziel i.

Ps 80:18 Moogt gĳ ons i.
Ps 119:50 uw toezegging die mĳ i.
Pr 7:12 w

´
ı
´
jsheid haar bezitters i.

Ps 119:25, 107; Jer 49:11.
HOUDEN, IN STAND, Heb 1:3 hĳ alle dingen i.
HOUDEN, VOOR DE GEK, Re 16:10.
HOUTEN, Le 26:13 h. van uw juk

Ez 34:27 de h. van hun juk verbreek
HOUTHAKKERS, Joz 9:21 h. en waterputters
HOUTSKOOLGLOED, Jes 47:14 Er zal geen h. zĳn
HOUWEN, IN STUKKEN, Da 2:5; 3:29.
HOVAARDIG, Ps 131:1; Sp 30:13.

Sp 6:17 h. ogen, een leugentong
Sp 18:12 is het hart van een man h.

HOVAARDIGHEID, Jes 2:11 h. neergebogen
HUICHELAAR(S), Mt 15:7; 24:51.

Mt 7:5 H.! Haal eerst balk uit eigen oog
Mt 23:13 Wee u, Farizee

¨
en, h.!
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HUICHELACHTIG, Jak 3:17 wĳsheid niet h.
HUICHELARIJ, Mt 23:28 zĳt gĳ vol h.

Lu 12:1 zuurdeeg van de Farizee
¨
en, hetwelk h. is

Ro 12:9 Uw liefde zĳ zonder h.
2Kor 6:6; 1Ti 1:5; 4:2; 2Ti 1:5.

HUID, Job 2:4 H. voor h.
Job 19:26 mĳn h., die zĳ hebben gevild
Jer 13:23 Kan een Kuschiet zĳn h. veranderen?
Ez 37:6 ik wil u overtrekken met h.

HUIS, 2Sa 7:13; Ps 84:10; Jes 2:2.
Ps 27:4 ik in h. van Jehovah mag wonen
Ps 127:1 Als Jehovah h. niet bouwt
Hag 2:7 dit h. met heerlĳkheid vervullen
Mt 23:38 Uw h. u verlaten achtergelaten
Han 20:20 in het openbaar en van h. tot h.
Ro 16:5 de gemeente die in hun h. is
Mt 21:13; Mr 3:25; Heb 3:3, 6; 1Pe 2:5.

HUISDIEREN, Ge 1:24; 2:20.
HUISGENOTEN, Mt 10:36 vĳanden eigen h.
HUISGEZIN, Ef 2:19 leden van h. van God

Ge 7:1; 47:12; Sp 27:27; 31:15.
HUISKNECHT, Lu 16:13 h. van twee meesters

Ro 14:4 Wie zĳt gĳ, dat gĳ h. oordeelt?
HUISRAAD, Mt 12:29 en zĳn h. roven
HUIS VAN BEWARING, 1Kon 22:27.
HUIVEREN, Ez 38:20 en alle mensen moeten h.
HUIVERIG GEVOEL, Ps 119:120.
HUIVERING, Ez 4:16; 12:19.

Jes 33:14 h. heeft afvalligen aangegrepen:
HUIZEN, Mr 5:3 Hĳ h. te midden van de graven
HUIZEN (de), Mr 10:30.

Jes 6:11 h. zonder aardse mens zĳn
Jes 65:21 h. bouwen en bewonen
Han 7:48 woont de Allerhoogste niet in h.

HULDA, 2Kon 22:14 de profetes H.
HULDE, Da 2:46 Dani

¨
el bracht hĳ h.

Lu 24:52 zĳ brachten hem h.
Mt 2:11; Jo 9:38; Han 10:25; Heb 1:6; Opb 3:9.

HULLEN, Ps 104:2 U h. in het licht
Opb 4:4; 7:9; 11:3.

HULP, Re 5:23; Ps 22:19.
Ps 46:1 h. die gemakkelĳk te vinden is
Jes 10:3 Tot wie vlieden om h.
Jes 31:1 Wee hun die afdalen naar Egypte om h.
Da 11:34 met een kleine h. geholpen worden
Ro 8:26 de geest onze zwakheid te h.
Heb 2:18 die op proef gesteld, te h. komen
Heb 4:16 tot h. op de juiste tĳd

HULPELOZE, 2Kon 14:26 Er was geen h.
HUREN, Ne 13:2 Bileam tegen hen geh.

Mt 20:1 om werkers voor wĳngaard te h.
Ge 30:16; De 23:4; Ne 6:12; Jer 46:21.

HUWELIJK, Lu 17:27.
Ex 21:10 wat haar in het h. toekomt
Lu 20:35 noch ten h. gegeven
2Kor 11:2 aan

´
e

´
en man ten h. beloofd

HUWELIJKSBED, Heb 13:4 h. zonder
HUWELIJKSCEREMONI

¨
EN, Mt 22:10.

HUWEN. Zie ook TROUWEN.
Mt 22:30 in opstanding h. de mannen niet
Mt 24:38 h. en werden ten huwelĳk gegeven

HYMENE
¨

US, 1Ti 1:20; 2Ti 2:17.
HYSOP, Le 14:6; Nu 19:6.

Ps 51:7 Moogt gĳ mĳ met h. zuiveren
Heb 9:19 met water en scharlaken wol en h.

HYSOPSTENGEL, Jo 19:29.

I
IJDEL, Pr 7:15; Ef 5:6.

Ps 2:1 over iets ĳ. blĳven mompelen?
Pr 9:9 al de dagen van uw ĳ. leven

IJDELE AFGOD(EN), Ps 31:6 waardeloze, ĳ.
De 32:21; 1Kon 16:13; 2Kon 17:15; Jer 2:5.

IJDELHEID, Sp 13:11 voortspruiten uit ĳ.
Pr 3:19 geen superioriteit, alles is ĳ.
Ro 8:20 schepping aan ĳ. onderworpen
Pr 1:2; 4:4; 11:10; Jes 49:4; Jer 10:15.

IJS, Ez 1:22 geglinster van ĳ.
IJVER, Jes 37:32.

Ps 69:9 ĳ. voor uw huis heeft mĳ verteerd

Jes 9:7 de ĳ. van Jehovah zal dit doen
Ze 3:8 door ĳ. zal aarde verslonden worden
Jo 2:17 ĳ. voor uw huis zal mĳ verteren
Ro 10:2 dat zĳ ĳ. voor God hebben
Fil 3:6 wat ĳ. betreft, vervolger van gemeente

IJVERAAR, Lu 6:15; Han 1:13.
IJVERIG(ER), Ga 1:14 ĳ. voor overleveringen

Tit 2:14 volk ĳ. voor voortreffelĳke werken
1Kor 12:31; Ga 4:17; 1Ti 5:10; Opb 3:19.

IJZER(S), Ps 107:10 gevangenen in ĳ.
Jes 60:17 in plaats van ĳ. zilver
Da 2:33 voeten deels ĳ. en deels leem

IJZEREN, Ps 2:9 breken met ĳ. scepter
Opb 12:5 alle nati

¨
en weiden met een ĳ. staf

1Kon 6:7; Jer 1:18; 28:14; Opb 2:27.
IJZERSMELTOVEN, De 4:20.
IK ZAL BEWIJZEN TE ZIJN, Ex 3:14.
ILLUSTRATIE(S), Mt 13:10 Waarom door i.?

Mt 13:34 zonder i. sprak hĳ niet
Mt 13:35 Ik wil mĳn mond opendoen met i.
Mt 24:32 Leert van de vĳgenboom als i.
Lu 8:10 aan de overigen gegeven in i.
Ga 3:15 ik spreek met menselĳke i.:
Heb 9:9 tent is i. voor de bestemde tĳd
Heb 11:19 hem bĳ wĳze van i. ontvangen
Mt 15:15; Mr 4:10, 11; 12:1, 12; 13:28.

IMMANU
¨
EL, Jes 7:14; 8:8; Mt 1:23.

IMMOREEL, Ps 73:27 al wie u i. verlaat
IMMORELE BETREKKINGEN, Nu 25:1.
IMMORELE GEMEENSCHAP, Ex 34:15.

Re 2:17 zĳ hadden i. met andere goden
Ps 106:39 i. hebben door hun handelingen
Le 17:7; 20:5; Nu 15:39.

IMPROVISEREN, Am 6:5.
INACTIEF, Ro 6:6; Jak 2:20.

2Pe 1:8 u beletten i. of onvruchtbaar te zĳn
INBEELDEN, Es 4:13 u in uw ziel niet i.
INBEELDINGEN, Ps 73:7 i. van het hart
INBEZITNEMING, Fil 2:6 geen i. overwogen
INBREKEN, Mt 6:19 waar dieven i.
INBRENGEN, Han 4:14 konden er niets tegen i.
INBREUK, 1Th 4:6 niemand i. op rechten
INDACHTIG, Ge 19:29 God Abraham i. was

Jes 43:26 Maak mĳ i.; laat uw relaas horen
INDIA, Es 1:1; 8:9.
INEENDUIKEN, Jes 31:4.
INEENKRIMPEN, Ps 29:8; 55:4.
INEENSTORTEN, Ps 58:7.
INEENSTORTING, Sp 16:18 Trots v

´
o

´
or i.

Sp 18:12 V
´
o

´
or een i. is het hart hovaardig

Jes 1:28; Jer 4:6; 51:54; Klg 1:7; 2:11; Mt 7:27.
INFLUISTERINGEN, 2Kor 12:20.
INFORMEREN, Mt 2:4; Han 21:33; 23:34.
INGAAN, Heb 4:10 Gods rust i.
INGANG(EN), Sp 17:19 wie zĳn i. hoog maakt

Ez 33:30 i. van de huizen
Le 8:3, 33; 16:7; Joz 19:51; 2Pe 1:11.

INGESCHREVEN, Heb 12:23 i. in hemelen
INGESCHREVENEN, Nu 1:44; 3:22; 26:7.
INGESLOTEN, Jes 1:8 als een i. stad
INGEWANDEN, Ex 29:13 vet dat i. bedekt

Ze 1:17 hun bloed als stof, en hun i. als drek
INGEWIKKELD, 1Kon 10:1 met i. vragen
INHALEN, De 19:6; Ps 18:37.
INKOMSTEN, Jes 23:3 oogst van Nĳl, haar i.
INKT, Jer 36:18; 2Jo 12; 3Jo 13.

2Kor 3:3 niet met i., maar met geest
INKTHOORN, Ez 9:2, 3.
INLATEN MET, Sp 24:21; 1Ti 5:13.

2Th 3:11 zich i. wat hun niet aangaat
INLICHTEN, 2Sa 15:13 iemand die hem i.
INNEMEN, Za 14:2 Jeruzalem zal i. worden
INNERLIJK, 2Kor 4:16; Ef 3:16.

Ro 14:1 betreffende i. twĳfelvragen
INNERLIJKE MENS, Ro 7:22 Naar de i.
INPLANTING, Jak 1:21 i. van het woord
INSCHERPEN, De 6:7 ze uw zoon i.
INSCHRIJVEN, Lu 2:1 bewoonde aarde i.
INSECTEN, De 28:42.
INSINUATIES, Hab 2:6.
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INSLUITEN, Jes 51:13 degene die u i.
INSNIJDING, Le 21:5 in vlees geen i. maken
INSPANNEN, Kol 4:12; 1Ti 4:10.

Lu 13:24 u krachtig i. om binnen te gaan
Ro 15:30 u met mĳ i. in gebeden

INSPECTEREN, Lu 19:44 tĳd waarin ge
¨
ı.

INSPECTIEDAG, 1Pe 2:12 op zĳn i.
INSPIRATIE, 1Kr 28:12 bouwplan door i.

Mt 22:43 kan David hem onder i. Heer noemen
Opb 1:10 Door i. in de dag des Heren

INSPIREREN, Opb 19:10 dat tot profeteren i.
INSTALLATIE, Ex 29:22.
INSTALLATIEOFFER, Le 7:37; 8:28.
INSTANTIE, 1Kor 4:3 menselĳke i.
INSTEMMEN, Lu 11:48.

Lu 23:51 deze had niet i. met hun snode plan
INSTEMMING, Job 38:7 juichend i. betuigden?
INSTINCTIEF, Sp 30:24 i. wĳs:
INSTORTING, Jes 30:13.
INSTRUMENT, Ps 71:22 i. dat snaren heeft
INTELLECTUELEN, 1Kor 1:19.

Mt 11:25 voor de wĳzen en i. verborgen
INTELLIGENTIE, 1Kor 1:19 i. negeren

Opb 13:18 Wie i. heeft, berekene het getal
Opb 17:9 komt het aan op i. die wĳsheid heeft

INTENS, 1Pe 1:22 i. liefhebben
1Pe 4:8 Hebt bovenal i. liefde voor elkaar

INTENSE BELANGSTELLING, Ps 119:97; Am 4:13.
INTENSIEF, Han 18:28 i. bewees hĳ
INTERGELOOF. Zie JUK MET ONGELOVIGEN.
INTERVALLEN, 1Kor 14:7 tussen tonen geen i.
INTIEME GROEP, Job 19:19 i. verfoeien

Jer 23:22 indien zĳ in mĳn i. hadden gestaan
Ps 89:7; 111:1; Jer 15:17; 23:18; Ez 13:9.

INTIEME KENNISSEN, Job 19:14.
INTREKKEN, Da 6:8, 12.
INVASIE, Mi 5:1 o dochter van een i.
INVENTARIS, Ex 38:21 i. van tabernakel
INWENDIG, 2Kor 1:9 i. hadden wĳ het gevoel
INWENDIGE DELEN, Ps 51:6.

Ps 40:8 uw wet is in mĳn i.
INWIJDEN, De 20:5; 1Kon 8:63.

Heb 9:18 verbond niet i. zonder bloed
Heb 10:20 voor ons i. als nieuwe weg

INWIJDING, 2Kr 7:9 i. van het altaar
Nu 7:10; Ezr 6:16; Ne 12:27; Da 3:2.

INWIJDINGSFEEST, Jo 10:22.
INWIKKELEN, Jes 8:16 het getuigenis i.
INWONENDE VREEMDELING(EN), Ge 15:13.

Le 24:22 i. en ingeborene dienen gelĳk te zĳn
Nu 35:15 Voor de zonen van Isra

¨
el en de i.

Mal 3:5 degenen die de i. afwĳzen
Ef 2:19 Gĳ zĳt geen vreemden en i. meer
Ex 22:21; De 10:18, 19; Ps 146:9; Jes 14:1; Jer 7:6;
22:3; Za 7:10.

INWONER(S), Jer 26:15; Za 12:8.
Jes 6:11 Totdat de steden zonder i. zĳn
Jes 33:24 geen i. zal zeggen: Ik ben ziek

INWOONSTER, Jes 12:6 o gĳ i. van Sion
INWRIJVEN, Ps 23:5 Met olie mĳn hoofd i.
INZAMELING(EN), 1Kor 16:1, 2.
INZAMELING, FEEST DER, Ex 34:22.
INZETTING(EN), Ex 12:14 Als een i.

Ez 37:24 mĳn i. zullen zĳ onderhouden
Ze 2:2 Voordat de i. iets het licht doet zien
Le 18:5; Nu 10:8; Job 38:33; Jer 31:35.

INZICHT, Sp 1:3 onderricht dat i. verleent
Sp 13:15 Goed i. zelf verschaft gunst
Sp 14:35 welgevallen in de knecht met i.
Sp 16:22 I. is een bron van leven
Sp 19:11 i. van een mens vertraagt toorn
Da 11:33 die i. hebben onder het volk
Ro 3:11 niemand die enig i. heeft
Ef 3:4 het i. dat ik in het heilige geheim heb
1Kr 28:19; Ps 111:10; 119:99; Sp 3:4; Jes 44:18;
Jer 3:15; 9:24; Da 12:3, 10.

INZIEN, Job 6:24 En laat mĳ i.
Ef 5:17 blĳft i. wat wil van Jehovah is

INZWELGEN, Ob 16 nati
¨
en zullen i.

IRRITEREN, Ef 6:4 i. uw kinderen niet
Ezr 5:12; Job 19:2; Jes 51:23.

ISA
¨
AK, Ge 17:19 hem de naam I. geven

Ro 9:7 uw zaad zal door I. zĳn
Ge 22:9; Mt 8:11; Heb 11:17, 20.

ISA
¨
I, 1Sa 16:1; Jes 11:1; Ro 15:12.

ISKARIOT, Mt 10:4; 26:14; Jo 6:71.
ISMA

¨
EL, Ge 16:11; 25:9; 28:9; Jer 41:6.

ISRA
¨
EL, Ge 35:10 I. zal uw naam worden

Ex 4:22 I. is mĳn zoon, mĳn eerstgeborene
1Kr 17:21 welke andere natie is als volk I.
Ho 1:10 zonen van I. als zandkorrels
Ro 9:6 niet allen uit I. zĳn werkelĳk I.
Ef 2:12 vervreemd van de staat I.
Ge 32:28; Ps 135:4; Jes 8:14; 10:20; Ez 36:22;
Han 13:23; Heb 8:10.

ISRA
¨
ELIET, Jo 1:47; Ro 11:1.

ISSASCHAR, Ge 30:18; Re 5:15; Opb 7:7.
ITALI

¨
E, Heb 13:24 Zĳ die in I. zĳn

IZEBEL, 1Kon 16:31; 21:15, 23; 2Kon 9:30.

J
JA, Mt 5:37 Laat uw J. J. betekenen

2Kor 1:20 beloften zĳn J. geworden door hem
JAAR, Le 25:10 vĳftigste j. heiligen

Nu 14:34 veertig dagen, een dag voor een j.
De 8:2 veertig j. in de wildernis
Jes 61:2 j. van goede wil van Jehovah
Jes 65:20 ook al is hĳ honderd j. oud
Ez 4:6 Een dag voor een j.
Za 14:16 van j. tot j. opgaan
Ga 3:17 Wet vierhonderd dertig j. later
2Pe 3:8 bĳ Jehovah

´
e

´
en dag als duizend j.

Jes 34:8; 63:4; Jer 23:12; 25:11; Opb 20:4, 6.
JABIN, Joz 11:1; Re 4:2, 24; Ps 83:9.
JACHIN, Ge 46:10; 1Kon 7:21; 1Kr 9:10.
JACHT, Ge 27:30; Sp 6:26.
JACHTDIEREN, Sp 12:27.
JADE, Ex 28:20; Ez 28:13.
JA

¨
EL, Re 4:17, 18, 21, 22; 5:6, 24.

JAFETH, Ge 5:32; 9:27; 1Kr 1:5.
JAGEN, Ge 27:5 Esau ging op wild j.

Sp 28:22 man met afgunstig oog j. naar dingen
Ge 25:27; 27:33; Le 17:13; Ez 13:20.

JAGER(S), Ge 10:9 j. gekant tegen Jehovah
Jer 16:16 daarna zal ik vele j. ontbieden

JAH, Ps 68:4; 146:1.
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Ju 9 J. bestraffe u

Opb 4:8 Heilig, heilig, heilig is J.
Opb 19:6 J., onze God, de Almachtige
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Ez 14:14 Noach, Dani
¨
el en J.

Jak 5:11 van de volharding van J. gehoord
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Mt 4:21; Han 3:1; Ga 2:9; Opb 1:4.

JOJACHIN, 2Kr 36:9; Jer 52:31.
JOJADA, 2Sa 8:18; 2Kon 11:4; 2Kr 23:16.
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JONGEN(S), Jes 11:6 kleine j. zal leider zĳn

Jes 65:20 als een j. nog maar zal men sterven
Mt 17:18; 21:15; Jo 4:51.



1583 JONGENSJAREN—KIND(EREN)
JONGENSJAREN, 1Sa 17:33 krĳgsman van j. af
JONGETJES, Mt 2:16.
JOOD, Es 3:4; Kol 3:11.

Za 8:23 de slip vastgrĳpen van een j.
Ro 2:29 hĳ is een j. die het innerlĳk is
1Kor 9:20 voor de joden geworden als j.
Ga 3:28 Er is noch j. noch Griek

JOPPE, 2Kr 2:16; Ezr 3:7; Han 9:42.
JORAM, 1Kon 22:50; 2Kon 1:17; 2Kr 17:8.
JORDAAN, Nu 35:14; Joz 3:13; Mr 1:9.
JORDAANDISTRICT, Ge 13:10.
JOSAFAT, Jo

¨
e 3:2 laagvlakte van J.

2Kr 17:3, 10; 20:3, 15, 27; Jo
¨
e 3:12.

JOSIA, 2Kon 21:24; 2Kr 35:26.
JOTHAM, Re 9:5; 2Kr 27:6.
JOZEF 1., Heb 11:22 Door geloof heeft J.

Ge 30:24; 47:15; Ps 105:17; Han 7:9.
JOZEF 2., Mt 1:19; Lu 3:23; Jo 6:42.
JOZUA, De 31:23; Joz 3:7; Heb 4:8.
JUBELEN, Jes 12:6; Jer 31:7.
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Jer 31:31 met J. nieuw verbond sluiten
Mi 5:2 om onder J. gerekend te worden
Ps 60:7; Jer 50:4; Mt 2:6; Heb 8:8.

JUDA
¨
ISME, Ga 1:13 levenswandel in het j.

JUDAS 1., Mt 26:25; Lu 6:16; 22:48.
JUDAS 2., Ju 1 J., slaaf van Jezus
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KNIE(

¨
EN), Jes 45:23; Ez 7:17.

Ro 11:4 k. niet voor Ba
¨
al gebogen

Ro 14:11 voor mĳ zal elke k. zich buigen
Fil 2:10 in de naam van Jezus elke k. buigen
Heb 12:12 richt de verslapte k. op

KNIPPEN, Sp 6:13 met zĳn oog k.
KNOTS, Jer 51:20 een k., als oorlogswapens
KNUPPELS, Mt 26:47, 55; Lu 22:52.
KOERIERS, Es 3:13 brieven door k.
KOESTEREN, Jer 29:11 welke gedachten ik k.

Ef 5:29 maar hĳ voedt en k. het
1Th 2:7 zogende moeder eigen kinderen k.

KOK, 1Sa 9:23, 24.
KOLEN, Ps 18:12; Ez 10:2.

Ro 12:20 vurige k. op zĳn hoofd stapelen
KOLENBEKKEN, Jer 36:22 brandend k.
KOLONIE, Han 16:12 naar Filippi, een k.
KOMEN, Ps 40:7 Zie, ik ben gek.

Jes 55:1 dorstigen! K. tot het water
Mt 6:10 Uw koninkrĳk k. Uw wil geschiede
Mr 13:26 Zoon des mensen zien k. in wolken
Lu 12:45 Mĳn meester k. nog lang niet
Han 16:9 K. over naar Macedoni

¨
e

Opb 22:17 laat die het hoort, zeggen: K.!
Jes 2:3; Mt 16:28; 25:34; Lu 21:26.

KOMEN, IN AANMERKING, Sp 11:19 i. voor leven
Mt 5:22 die zegt: Gĳ dwaas! i. voor Gehenna
Ro 3:19 voor bestraffing door God i.

KOMEN, TEN VAL, Sp 11:14.
Ro 11:11 Zĳn zĳ z

´
o gestruikeld, dat zĳ t.?

KOMEN, TOT STAND, Sp 15:22 iets t.
Jes 8:10 Spreekt woord en het zal niet t.

KOMMER, Ps 6:7 Van k. is mĳn oog zwak
KOMST. Zie ook TEGENWOORDIGHEID.

Mal 3:2 wie zal de dag van zĳn k. verdragen
KONING(EN), 1Sa 8:19 een k. over ons komen

Ps 2:2 k. der aarde stellen zich op
Ps 110:5 Jehovah zal k. verpletteren
Jes 32:1 k. regeren voor rechtvaardigheid
Jer 10:10 de K. tot onbepaalde tĳd
Za 14:9 Jehovah moet k. worden over de aarde
Mt 21:5 Zie! Uw K. komt tot u
Lu 21:12 voor k. en bestuurders slepen
Jo 1:49 Rabbi, gĳ zĳt K. van Isra

¨
el

Jo 18:37 Gĳzelf zegt dat ik een k. ben
Jo 19:15 geen andere k. dan caesar
1Ti 1:17 de K. der eeuwigheid
Opb 16:14 gaan uit tot k. van gehele aarde
Opb 19:16 K. der k. en Heer der heren
Re 5:19; 9:8; 2Kr 9:22; Ps 89:27; Jes 41:21; Da 4:37;
Mt 27:37; Han 17:7; 1Ti 6:15.

KONINGIN, Mt 12:42 k. van het Zuiden
Opb 18:7 Ik zit als k., en ben geen weduwe
1Kon 10:1; Es 2:17; Jer 7:18; Da 5:10.

KONINGSHUIS, 2Kr 36:20 het k. van Perzi
¨
e

KONING VAN HET NOORDEN, Da 11:6-8, 15, 40.
KONING VAN HET ZUIDEN, Da 11:11, 25, 40.
KONINKLIJK, Da 10:13; Lu 7:25; 1Pe 2:9.
KONINKLIJKE GEBIED, Joz 13:12, 21, 27, 30, 31.
KONINKLIJKE HEERSCHAPPIJ, 1Sa 15:28; Jer 26:1;

Ho 1:4.
KONINKRIJK(EN), Ex 19:6 k. van priesters

2Kon 19:19 alle k. weten dat gĳ God zĳt
1Kr 29:11 Van u is het k., o Jehovah
Da 2:44 zal de God des hemels k. oprichten
Da 7:27 Hun k. een k. van onbepaalde duur
Ze 3:8 mĳn beslissing is, dat ik k. bĳeenbreng
Mt 6:10 Uw k. kome. Uw wil geschiede
Mt 6:33 Blĳft dan eerst het k. zoeken
Lu 12:32 goedgedacht u het k. te geven
Jo 18:36 Mĳn k. geen deel van deze wereld
1Kor 15:24 wanneer hĳ k. aan God overdraagt
Heb 11:33 die k. een nederlaag toebrachten
Opb 1:6 hĳ heeft ons gemaakt tot een k.
Opb 11:15 k. der wereld is het k. van onze Heer
Ezr 1:2; Jes 9:7; 23:17; Jer 25:26; Mt 4:8; 24:14; 25:34;
Lu 22:29; Kol 1:13; 2Ti 4:1; Jak 2:5; Opb 5:10.

KONINKRIJK DER HEMELEN, Mt 3:2.
Mt 10:7 zegt: Het k. is nabĳ gekomen
Mt 23:13 omdat gĳ het k. toesluit voor mensen

KONINKRIJK GODS, 1Kor 4:20.
Mt 21:43 k. zal van u worden weggenomen
Mr 4:11 heilige geheim van het k. gegeven
Lu 6:20 want u behoort het k.
Lu 9:62 goed geschikt voor het k.
Lu 17:20 k. komt niet met waarneembaarheid
Lu 17:21 Want ziet! het k. is in uw midden
Han 14:22 door verdrukkingen het k. binnengaan
Ro 14:17 k. betekent niet eten en drinken

KOOI(EN), Ez 19:9; Ze 2:6.
Mi 2:12 In eenheid stellen, als schapen in de k.
Jo 10:16 schapen, die niet van deze k. zĳn

KOOKPOT(TEN), Nu 11:8; Re 6:19.



1585 KOOKSTERS—KUSSEN
KOOKSTERS, 1Sa 8:13.
KOOL, Jes 6:6.
KOOPAKTE, Jer 32:12, 16.
KOOPHANDEL, Sp 31:18 haar k. goed
KOOPLIEDEN, Opb 18:3 k. rĳk geworden

Jes 23:2; Ez 27:21; Opb 18:11.
KOOPMAN, Mt 13:45 koninkrĳk gelĳk k.
KOOPWAAR, Ez 27:27 die uw k. ruilen

Jo 2:16 huis van mĳn Vader tot huis van k.!
KOOPWAREN, Ne 10:31 op sabbatdag k. brachten
KOORDEN, Ps 18:4.

Ps 2:3 hun k. van ons afwerpen!
KOORTS, Mt 8:15; Jo 4:52; Han 28:8.

De 32:24; Hab 3:5 brandende k.
KOP(PEN), Jes 9:15; Opb 13:3.

Ge 3:15 Hĳ zal u in de k. vermorzelen
KOPEN. Zie ook GEKOCHT.

Ge 47:19 K. ons en ons land voor brood
Sp 23:23 K. w

´
a

´
arheid en verkoop ze niet

Jes 55:1 H
´
e, al gĳ dorstigen! Komt, k. en eet

Mt 13:44 verkoopt wat hĳ heeft en k. veld
Mt 13:46

´
e

´
en parel gevonden en k. ze

1Kor 7:30 zĳ die k., als zĳ die niet bezitten
Opb 13:17 niemand zou kunnen k. of verkopen
Ru 4:4, 8; Jer 32:44; Opb 3:18; 18:11.

KOPER (de), Sp 20:14 Het is slecht! zegt de k.
KOPER (het), 1Kor 13:1 klinkend stuk k.
KOPERGELD, Mr 6:8.
KOPIE, Heb 9:24 een k. van de werkelĳkheid
KORACH, Nu 16:1; 26:9-11; Ju 11.
KORALEN, Sp 8:11 wĳsheid beter dan k.
KORBAN, Mr 7:11 Al wat ik heb, is k.
KOREN, Jo

¨
e 1:10; 2:19; Mr 4:28.

KORENAREN, Ge 41:5 zeven k. schoten op
KORENMAGAZIJNEN, Ge 41:56.
KORES. Zie CYRUS.
KORREL(S), Le 2:14 gebroken k.

1Kor 15:37 gĳ zaait louter een k.
KORT, Jes 50:2.

Jes 59:1 hand van Jehovah niet te k.
1Kor 7:29 overgebleven tĳd is k. geworden
2Kor 4:17 verdrukking van k. duur
Opb 12:12 weet dat hĳ k. tĳdsperiode heeft

KOSTBAAR(DER), 1Sa 26:21.
Ps 116:15 K. in de ogen van Jehovah
Ps 139:17 hoe k. zĳn mĳ uw gedachten!
Jes 43:4 gĳ k. zĳt geweest in mĳn ogen
1Ti 2:9 niet met zeer k. kleding
1Pe 1:19 met k. bloed, ja, van Christus
1Pe 2:4 door mensen verworpen, k. bĳ God
Sp 3:15; 1Pe 2:6; 2Pe 1:4.

KOSTE, TEN, 2Kon 15:20.
Joz 6:26 Jericho herbouwt. T. van eerstgeborene

KOSTELOOS, 1Kor 9:18 k. verschaffen
KOSTEN, Han 21:24; 1Kor 9:7.

Lu 14:28 eerst de k. berekenen
KOUD, Mt 10:42; Opb 3:15, 16.
KOUDE, Ge 8:22; Job 37:9.

Ps 147:17 Wie kan voor zĳn k. standhouden?
KRAAIEN, Mt 26:34; Mr 14:30.
KRACHT(EN), Ex 9:16 om u mĳn k. te tonen

Re 5:31 zon te voorschĳn komt in haar k.
Ps 89:8 Wie is vol k. als gĳ, o Jah?
Jes 11:2 geest van raad en van k.
Jes 40:29 Hĳ geeft de vermoeide k.
Hab 1:4 verliest de wet haar k.
Za 4:6 Niet door k., maar door mĳn geest
Mt 24:29 k. der hemelen worden geschokt
Mr 12:30 Jehovah liefhebben met geheel uw k.
Han 1:8 maar gĳ zult k. ontvangen
Ro 8:38 noch toekomende dingen, noch k.
Ro 9:22 Indien God zĳn k. wil bekendmaken
1Kor 4:20 niet in woorden, maar in k.
1Kor 15:43 gezaaid in zwakheid, opgewekt in k.
2Kor 4:7 k. die wat normaal is te boven gaat
2Kor 12:9 k. van Christus gelĳk een tent
Kol 1:29 werking, die in mĳ werkt met k.
1Ti 1:12 Jezus, die mĳ k. heeft verleend
2Ti 1:7 God heeft een geest gegeven van k.
2Ti 3:5 toewĳding hebben, k. niet bezitten
2Ti 4:17 de Heer stond bĳ mĳ en gaf k.

Jak 5:16 smeking rechtvaardige heeft veel k.
1Pe 1:5 door Gods k. door geloof behoed
1Pe 3:22 k. werden aan hem onderworpen
Opb 11:17 gĳ uw grote k. hebt opgenomen
Opb 12:10 Nu is gekomen de redding en de k.
Ge 48:2; Re 16:17; 1Sa 2:9; 2Kon 19:3; Job 37:23;
Jes 40:31; 63:1; Da 10:19; Lu 1:35; Ro 1:16, 20; 2Ti 2:1;
Heb 6:5.

KRACHT, VAN, Da 9:27; Heb 9:17.
KRACHTELOOS, Job 40:8; Ga 3:17.

Jo 10:35 Schrift niet k. gemaakt kan worden
KRACHTENS, 1Kor 11:25 verbond k. mĳn bloed
KRACHTIG, 2Kor 10:4 niet vleselĳk, maar k.

2Kor 12:10 wanneer ik zwak ben, dan ben ik k.
2Th 1:7 Jezus met zĳn k. engelen
Mr 9:39; Lu 13:24; Ro 4:20; Heb 11:34.

KRACHTIGE WERKEN, 1Kor 12:10, 29; Ga 3:5.
KRAMP(EN), Jes 13:8; 21:3; Da 10:16.

2Sa 1:9 k. heeft mĳ aangegrepen
KRANKZINNIGE, 1Sa 21:13 als een k.
KRANS, Sp 1:9 aantrekkelĳke k. voor hoofd

Jes 28:5 Jehovah als een luisterrĳke k.
KRAP, Mi 6:10 de k. efa-maat
KRENKEN, De 4:25; 31:29; 1Kon 16:33.

Ez 32:9 ik wil het hart van vele volken k.
KRETHI, 2Sa 20:7.
KREUPEL, Mal 1:8; Han 14:8; Heb 12:13.

Mi 4:7 haar die k. ging, tot overblĳfsel maken
KREUPELE(N), Mal 1:13; Mt 15:30.

Jes 35:6 k. klimmen als een hert
KRIBBE, Lu 2:7, 12, 16.

Sp 14:4 Waar geen runderen zĳn, is de k. schoon
KRIJGSDIENST, Jes 40:2; Lu 3:14.
KRIJGSMACHT, Za 4:6 Niet door een k.

Ez 37:10; 38:4, 15; Jo
¨
e 2:11, 25.

KRING, Mr 6:6 in een k. de dorpen rond
Job 1:5; 26:10; Mt 10:23; Ro 15:19.

KRITIEKE TIJDEN, 2Ti 3:1.
KRITISEREN, 1Ti 5:1 K. oudere man niet
KROM, Sp 10:9; Mi 3:9.

Fil 2:15 k. en verdraaid geslacht
KRONKELIG, Ps 18:26 zult gĳ u k. betonen
KROON, Ez 21:26 zet af de k.

2Ti 4:8 voor mĳ weggelegd de k.
Opb 2:10 u de k. des levens geven
Es 8:15; Mt 27:29; 1Th 2:19; Jak 1:12; 1Pe 5:4.

KRUIK(EN), Re 7:16, 20; Klg 4:2.
Ex 16:33 Neem k. en doe daar manna in
Heb 9:4 gouden k. met manna

KRUIMELS, Mt 15:27 hondjes eten k.
KRUIPEN, De 33:29.
KRUIPEND, 2Sa 22:45; Ps 18:44; 66:3.
KRUIPENDE DIEREN, Han 10:12.
KRUIPEND GEDIERTE, Ps 148:10.
KRUIS. Zie MARTELPAAL, MARTELPALEN.
KRUISEN, Le 19:19 huisdieren niet k.
KRUISIGEN. Zie PAAL.
KUDDE(N), Ps 65:13 De weiden met k. bekleed

Jes 40:11 Als een herder zĳn k. weiden
Lu 12:32 Vreest niet, kleine k.
1Pe 5:3 u voorbeelden voor de k. betonen
Re 5:16; Jes 13:20; 60:7; 61:5; Jer 25:34; Mi 2:12;
Mt 8:30; 26:31; Mr 5:11; Lu 8:32; 1Pe 5:2.

KUIL, Ps 7:15; 40:2; Ez 26:20.
Job 33:24 Laat hem niet in de k. afdalen!
Jes 14:15 in de meest afgelegen delen van de k.
Jes 38:18 Zĳ die in de k. afdalen
Mt 15:14 zullen beiden in een k. vallen

KUIPERIJEN, Ef 6:11 k. van de Duivel
KUNSTHANDWERKER(S), Ex 35:35; Jes 40:19; Jer 10:3;

Han 19:24, 38.
KUNSTIG, Ex 35:33 allerlei k. producten
KUNSTIG VERZONNEN, 2Pe 1:16 k. verhalen
KUNST VAN ONDERWIJZEN, 2Ti 4:2; Tit 1:9.
KUS(SEN), Sp 27:6 k. van een hater

Lu 22:48 verraadt gĳ de Zoon met een k.?
Ro 16:16 Groet elkaar met een heilige k.

KUSCH, Ge 10:6-8; Jes 11:11; Jer 46:9.
KUSSEN, Ps 2:12 K. de zoon

1Kon 19:18; Lu 7:38; 15:20; Han 20:37.



KUSTVLAKTE—LEEGMAKEN 1586
KUSTVLAKTE, Hgl 2:1 saffraan van de k.
KWAAD, Ge 3:5 kennend goed en k.

1Sa 23:9 Saul k. tegen hem in de zin had
Jes 65:25 geen k. doen noch verderf stichten
Hab 1:13 te zuiver van ogen om k. te zien
Ro 12:17 Vergeldt niemand k. met k.
Ro 13:10 liefde berokkent naaste geen k.
2Ti 1:8 draag uw deel in het lĳden van k.
2Ti 2:3 Draag uw deel in het lĳden van k.
Jak 1:13 met k. dingen niet worden beproefd
1Pe 3:9 vergeldt geen k. met k.
Ge 2:9; 43:6; 50:15; Ex 21:17; Sp 12:20; 14:22; Jes 11:9;
2Kor 5:10; 2Ti 2:9; 4:5.

KWAADAARDIG, Ef 4:31 Alle k. bitterheid
De 28:35; Job 2:7; Ez 28:24.

KWAADDOEN, Sp 2:14.
KWAAL, 2Kr 21:15.

Sp 18:14 geest van man kan zĳn k. verdragen
KWADE, Sp 11:27 degene die op het k. uit is

Da 11:27 hart geneigd k. te doen
Ro 16:19 onschuldig ten opzichte van het k.

KWALEN, Ex 23:25.
Ps 103:3 die al uw k. geneest

KWALIJK NEMEN, Ex 4:10.
KWARTELS, Nu 11:31 wind voerde k. aan
KWARTIERMEESTER, Jer 51:59 Seraja was de k.
KWELLEN, Ge 15:13 hen k., vierhonderd jaar

Ex 22:22; 2Sa 7:10; Ps 94:5; Jes 53:7; 60:14; Na 1:12;
Ze 3:19.

KWELLING, 2Kor 8:2 beproeving onder k.
KWIJNEND, Jer 31:25 elke k. ziel verzadigen
KWIJTSCHELDING, De 15:1, 2.

L
LAAGVLAKTE, Jo

¨
e 3:2 de l. van Josafat

Jo
¨
e 3:14 menigten in de l. der beslissing

Joz 10:12; Re 5:15; 2Kr 20:26; Job 39:21.
LAAT, Jes 46:13 redding zal niet te l. zĳn
LAATST, Jes 2:2 in het l. der dagen

Ez 38:16 In l. der dagen zal het geschieden
Da 10:14 uw volk in het l. der dagen
1Kor 15:26 als l. vĳand de dood tenietgedaan
1Kor 15:45 l. Adam werd levengevende geest
2Pe 2:20 l. toestanden erger dan de eerste
Jer 23:20; Ez 38:8; Da 2:28; 8:19; 1Jo 2:18.

LAATSTE(N), Jes 44:6 Jehovah de eerste en de l.
Mt 19:30 velen die eersten zĳn, zullen l. zĳn
Opb 22:13 Ik ben de eerste en de l.
Mt 20:8, 16; Mr 9:35; Opb 1:17.

LAATSTE DAG(EN), Jo 6:54 op l. opwekken
2Ti 3:1 in l. kritieke tĳden
2Pe 3:3 dat er in de l. spotters zullen komen
Ne 8:18; Jo 11:24; 12:48; Jak 5:3.

LABAN, Ge 24:29; 29:5; 31:24, 48; 32:4.
LACHEN, Ge 18:13 Waarom heeft Sara gel.

Ps 2:4 Hĳ die in de hemel zetelt, zal l.
Sp 1:26 zal ik, van mĳn kant, l. om

´
uw ongeluk

Lu 6:25 Wee u die l., want gĳ zult treuren
Jak 4:9 Uw l. ga over in treuren
Ge 18:15; 21:6; Ps 126:2; Sp 14:13; Pr 2:2; 3:4; 7:3;
10:19.

LACHIS, Joz 10:3; 2Kon 14:19; Jer 34:7.
LACHWEKKEND, Hab 1:10 iets l.
LADDER, Ge 28:12 l. reikte tot hemel
LAFHARTIGEN, Opb 21:8 wat de l. betreft
LAFHARTIGHEID, 2Ti 1:7 niet een geest van l.
LAKS, Sp 12:24; 18:9; 19:15.

Sp 10:4 Wie met l. hand werkt
LAKSHEID, Sp 12:27 L. zal niet opjagen
LAM(MEREN), Lu 10:3 Ik zend u uit als l.

Jo 1:29 het L. Gods dat de zonde wegneemt!
Jo 21:15 Hĳ zei tot hem: Voed mĳn l.
Jes 40:11; Opb 5:6; 7:10.

LAMECH, Ge 4:18; 5:25; 1Kr 1:3; Lu 3:36.
LAMGESLAGEN, Ps 38:8 Ik ben l.
LAMP(EN), 2Sa 22:29 gĳ zĳt mĳn l., Jehovah

1Kon 15:4 gaf Jehovah hem een l. in Jeruzalem
Ps 119:105 Uw woord is een l. voor mĳn voet
Sp 6:23 Want het gebod is een l.
Mt 5:15 Wanneer men een l. aansteekt

Mt 6:22 De l. van het lichaam is het oog
Mt 25:1 tien maagden die hun l. namen
Lu 12:35 Houdt uw l. brandend
Ps 18:28; Sp 13:9; 21:4; Jo 5:35; Opb 4:5.

LAMPENSTANDAARD(EN), Ex 25:31 l. van goud
Opb 1:12 zag ik zeven gouden l.
Opb 1:20 zeven l. betekenen zeven gemeenten
1Kr 28:15; Heb 9:2; Opb 1:13; 2:1.

LAMPLICHT, Opb 22:5 zĳ hebben geen l. nodig
LAND(EN), Ge 12:1 Trek weg uit uw l.

Ge 13:15 het gehele l. zal ik aan u geven
Ex 3:8 een l. vloeiende van melk en honing
Jes 66:8 l. op

´
e

´
en dag voortgebracht?

Jon 1:8 zeiden tot hem: Wat is uw l.
Ge 1:9; Le 26:34; Ps 88:12; 107:3; Ez 36:35; 39:27;
Jo

¨
e 2:3; Mr 6:56.

LANDBOUW, 2Kr 26:10 een liefhebber van de l.
LANDBOUWER(S), Ge 4:2; Jes 61:5; Jer 14:4.
LANDBOUWSTEDEN, Ne 10:37.
LAND DER LEVENDEN, Job 28:13; Ps 52:5; 142:5;

Jes 38:11; 53:8.
LANDERIJEN, Ps 49:11; Mt 19:29.
LAND HIER BENEDEN, Ez 31:14; 32:18.
LANDMAN, Ge 9:20 begon Noach als l.
LANDSTREEK, Mt 4:16 l. van schaduw des doods
LAND VAN HET OPHOUDEN, Jes 38:11.
LAND VAN VERGETELHEID, Ps 88:12.
LAND VAN WELBEHAGEN, Mal 3:12 een l. worden
LANGER, 1Sa 10:23.
LANG GELEDEN, Sp 22:28.
LANGZAAM, Jak 1:19.
LANKMOEDIG, 1Kor 13:4 liefde is l.

1Th 5:14 weest l. jegens allen
LANKMOEDIGHEID, Ro 9:22 God met veel l.

2Ti 4:2 berisp, vermaan, met alle l.
Ro 2:4; Ga 5:22; Ef 4:2; Kol 3:12.

LAODICEA, Kol 2:1; 4:16; Opb 1:11; 3:14.
LAP, Mt 9:16; Mr 2:21; Lu 5:36.
LAST(EN), 1Sa 25:15; Ps 66:11.

Ps 55:22 Werp uw l. op Jeh
´
ovah

Ga 6:2 Blĳft elkaars l. dragen
1Jo 5:3 zĳn zĳn geboden geen drukkende l.

LASTERING, Mt 12:31 l. tegen de geest
Mt 26:65; Mr 14:64; Jo 10:33; Opb 2:9.

LASTERAAR(S), Sp 16:28 een l. scheidt hen
Sp 20:19 l. legt vertrouwelĳke gesprekken bloot
Sp 11:13; 26:20; 1Ti 1:13; 2Ti 3:2.

LASTERAARSTERS, 1Ti 3:11.
Tit 2:3 bejaarde vrouwen geen l.

LASTEREN. Zie ook BESCHIMPEN,
BESCHIMPER(S).
Mr 3:29 wie l. tegen de heilige geest
1Kor 4:13 worden wĳ gel., wĳ smeken
Opb 16:21 de mensen l. God wegens de plaag
Le 19:16; Ps 15:3; 101:5; 1Ti 1:20; Jak 2:7; Opb 13:6.

LASTERLIJK, Han 6:11; 13:45; Opb 17:3.
LASTIG VALLEN, Ru 2:15; 1Sa 25:7.
LATEN, Sp 28:13 wie ze belĳdt en l.

Ez 3:27 wie het l., l. het
LATEN, IN DE STEEK, 1Sa 12:22 volk niet i.

Jer 15:6 Gĳ zelf hebt mĳ i.
2Kor 4:9 vervolgd, maar niet i.
De 4:31; Re 6:13; Jer 7:29.

LATEN, IN LEVEN, Job 36:6.
LAUW, Opb 3:16 Omdat gĳ l. zĳt
LAVEN, Sp 11:25 wie anderen l., zelf gel.
LAZARUS, Lu 16:20; Jo 11:1, 2; 12:1.
LEA, Ge 29:23; Ru 4:11.
LEDEN, Jak 3:6; 4:1.

Ro 6:13 biedt uw l. aan God aan
Ro 7:23 de wet der zonde, die in mĳn l. is
1Kor 6:15 uw lichamen l. van Christus zĳn?
1Kor 12:18 nu heeft God de l. geplaatst
1Kor 12:27 Gĳ zĳt ieder afzonderlĳk l.

LEED GEVOELEN, De 7:16 Uw oog mag geen l.
Ez 9:5 Laat uw oog geen l.

LEEG, Sp 13:25 buik van goddelozen l.
LEEGHOOFDIG, Ro 1:21 zĳ zĳn l. geworden
LEEGLOPERS, Re 9:4; 11:3; 2Kr 13:7.
LEEGMAKEN, Jes 24:3 zal het land l. worden



1587 LEEM—LEVEN (het)
LEEM, Job 10:9 gĳ mĳ uit l. hebt gemaakt

Jes 29:16 pottenbakker net als het l. geacht
Jes 64:8 Wĳ zĳn l., en gĳ zĳt onze Pottenbakker
Jes 45:9; Da 2:34; Ro 9:21.

LEEMMORTEL, Ex 1:14; Le 14:42.
LEER (de), Mt 16:12 de l. van de Farizee

¨
en

Ef 4:14 her- en derwaarts door wind van l.
2Ti 4:3 de gezonde l. niet zullen verdragen
1Ti 1:3; 4:6; 6:1, 3; Tit 1:9.

LEER (het), 2Kon 1:8 l. gordel om lendenen
LEERLING, Lu 6:40 l. niet boven zĳn leraar
LEERMEESTER(S), 1Kor 4:15; Ga 3:24.
LEERSTELLINGEN. Zie ook LERINGEN.

Mt 15:9 mensengeboden als l. onderwĳzen
LEEUW(EN), Sp 28:1 rechtvaardigen zĳn als l.

Jes 11:7 de l. zal stro eten net als de stier
Jes 35:9 Geen l. zal daar blĳken te zĳn
Heb 11:33 die de muilen van l. toestopten
1Pe 5:8 de Duivel gaat rond als een brullende l.
Opb 5:5 De L. die uit de stam Juda is
Re 14:9; 1Sa 17:36; Ps 91:13; Da 6:27; Jo

¨
e 1:6; Mi 5:8;

Ze 3:3.
LEEUWENKUIL, Da 6:7 in l. geworpen
LEGER(S), Ge 2:1 gehele l. tot voltooiing

Opb 19:14 l. die in hemel waren, volgden hem
De 24:5; Mt 22:7; Heb 11:34; Opb 9:16.

LEGEREN, Nu 1:52.
Ge 31:49 onzichtbaar voor elkaar gel.

LEGERKAMPEN, Lu 21:20 Jeruzalem door l.
LEGEROVERSTE(N), Ge 21:22; De 20:9.
LEGERPLAATS, Heb 13:11 buiten l. verbrand

Opb 20:9 zĳ omsingelden l. van de heiligen
LEGERSCHAREN, Jer 28:2 Jehovah der l.

1Sa 17:45; Ro 9:29; Jak 5:4.
LEGERSTEDE, Ge 49:4; 1Kr 5:1; Job 17:13.
LEGERTROS, 1Sa 25:13; 30:24.
LEGGEN, Sp 26:6 in hand van verstandeloze l.
LEGGEN, TEN KOSTE, 2Kor 12:15 t. voor zielen
LEGGEN, TEN LASTE, Job 4:18 hĳ gebreken t.
LEIDEN, Ex 13:21; De 32:12; Ps 48:14.

Ps 23:3 Hĳ l. mĳ om zĳns naams wil
Ps 31:3 ter wille van uw naam zult gĳ mĳ l.
Sp 11:3 Het is rechtschapenheid die hen l.
Jo 16:13 zal hĳ u in alle waarheid l.
Han 8:31 tenzĳ iemand mĳ l.?
Ro 8:14 allen die door Gods geest worden gel.
1Ti 3:5 zĳn eigen huisgezin niet weet te l.
Sp 23:19; Jes 49:10; Mt 4:1; Ga 5:18; 2Th 3:5; Opb 7:17.

LEIDEN, OM DE TUIN, Ge 31:26; Mt 2:16.
LEIDER(S), 1Sa 9:16 hem tot l. zalven

1Sa 25:30 u tot l. over Isra
¨
el aanstellen

2Sa 7:8 om l. te worden over mĳn volk Isra
¨
el

Ne 11:17 de l. van het lofgezang
Jes 11:6 een kleine jongen zal l. over ze zĳn
Jes 55:4 hem gegeven als een l. en gebieder
Mt 23:10 Laat u geen l. noemen,

´
e

´
en is uw L.

1Kr 13:1; 2Kr 32:21.
LEIDING, 1Kor 12:28 om l. te geven

Heb 13:7, 17 die onder u de l. nemen
LEIDING HEBBEN, Ro 12:8; 1Ti 5:17.

1Th 5:12 respect voor hen die de l.
LEKKEND, Sp 27:15 Een l. dak
LEKKERNIJEN, Ge 49:20; Ps 141:4.
LEMMER, Ge 3:24 vlammende l. van een zwaard
LENDEBEDEKKINGEN, Ge 3:7.
LENDENEN, Ge 35:11; Lu 12:35.

Ef 6:14 uw l. omgord met waarheid
LENEN, De 28:12 terwĳl gĳ van niemand l.

Ps 37:21 goddeloze l. en betaalt niet terug
Lu 6:35 goeddoen en l. zonder rente
Ex 22:25; De 15:6; 28:44; 2Kon 6:5; Ne 5:4; Sp 19:17;
22:7; Mt 5:42.

LENER, Jes 24:2 voor de uitlener als de l.
LENINGEN, Sp 22:26 borg worden voor l.
LENTEREGEN, Jo

¨
e 2:23 herfstregen en l.

LERAAR, Mt 23:8
´
e

´
en is uw l.

Jo 3:10 Zĳt gĳ een l. van Isra
¨
el

Mt 10:24; Jo 13:13; 1Ti 2:7.
LERAREN, Ps 119:99 Meer inzicht dan al mĳn l.

2Ti 4:3 zich tal van l. zullen bĳeenbrengen

Heb 5:12 l. zĳn met het oog op de tĳd
Ef 4:11; Jak 3:1; 2Pe 2:1.

LEREN, De 31:12 opdat zĳ mogen l.
Job 33:33 Zwĳg, en ik zal u wĳsheid l.
Ps 25:4 o Jehovah; l. mĳ

´
uw paden

Ps 25:9 hĳ zal zachtmoedigen zĳn weg l.
Ps 143:10 L. mĳ uw wil te doen
Jer 31:34 niet meer ieder zĳn broeder l.
Mt 28:20 l. onderhouden wat ik geboden heb
Jo 7:16 Wat ik l., is niet van mĳ
Jo 14:26 de heilige geest zal u alle dingen l.
1Kor 14:35 Indien zĳ iets willen l.
Fil 4:9 dingen die gĳ gel. en gehoord hebt
2Ti 3:7 altĳd l. en nooit tot kennis komen
Heb 5:8 heeft hĳ gehoorzaamheid gel.
Ex 4:12; De 4:5, 10; Job 35:11; Ps 34:11; 119:73; Sp
30:3; Jes 2:4; 48:17; Mi 4:3; Mt 5:19; Lu 12:12; Jo 6:45;
8:28; Ro 16:17; 1Kor 14:31; Fil 4:11, 12; 1Ti 2:11; 5:13;
2Ti 3:14.

LERINGEN, Kol 2:22; Heb 13:9.
1Ti 4:1 aandacht schenken aan l. van demonen

LETSEL, Opb 9:10 l. toe te brengen
LETTEND, Heb 13:7 l. op einde van wandel
LEUGEN(S), Nu 23:19 dat God l. zou vertellen

Sp 6:19 een valse getuige die l. opdist
Jes 28:15 l. tot onze toevlucht gemaakt
Jer 5:31 profeteren op grond van de l.
Da 11:27 aan

´
e

´
en tafel louter l. spreken

Jo 8:44 de Duivel is de vader van de l.
Ro 1:25 de waarheid hebben verruild voor de l.
2Th 2:11 zĳ geloof gaan hechten aan de l.
Re 16:10; Ps 7:14; 89:35; Hab 2:3; Ze 3:13; Za 10:2;
1Ti 4:2; Opb 21:27; 22:15.

LEUGENAAR(S), Jo 8:44 de Duivel is een l.
Ro 3:4 God waarachtig, al wordt ieder mens l.
1Jo 1:10 maken wĳ hem tot een l.
1Jo 5:10 heeft hem tot een l. gemaakt
Sp 17:4; 30:6; 1Jo 2:4, 22; 4:20; Opb 21:8.

LEUGENACHTIG, Sp 19:22; Ez 13:6.
2Th 2:9 met l. tekenen en wonderen

LEUGENLIPPEN, Ps 31:18 l. verstommen
LEUGENPAD, Ps 119:104 elk l. gehaat
LEUGENSMEERDERS, Job 13:4 Gĳ zĳt l.
LEUGENSTIFT, Jer 8:8.
LEUGENTOEVLUCHT, Jes 28:17 l. wegvagen
LEUGENTONG, Sp 6:17.
LEUGENWOORD, Ex 23:7 u ver houden van een l.
LEVEN, Ps 89:48 Welke man l. er

Mt 4:4 De mens moet niet van brood alleen l.
Lu 7:25 Zĳ die in weelde l.
Jo 6:51 dit brood eet, zal l. in eeuwigheid
Ro 1:17 rechtvaardige — door geloof l.
Ro 6:10 leven l. hĳ met betrekking tot God
Ro 14:7 Niemand l. met betrekking tot zichzelf
Opb 1:18 ik l. tot in alle eeuwigheid
Opb 15:7 God l. tot in alle eeuwigheid
Ge 3:22; Ex 33:20; Job 14:14; Ps 145:16; Ez 18:32;
Ro 8:13; 10:5; 2Kor 13:4; Heb 7:25.

LEVEN (het), De 28:66 uw l. niet zeker zĳn
1Sa 25:29 ziel van mĳn heer in buidel des l.
Ps 30:5 zĳn goede wil is voor het l.
Ps 36:9 bĳ u is de bron van het l.
Da 12:2 ontwaken tot l. voor onbepaalde tĳd
Jon 2:6 uit de kuil bracht gĳ mĳn l. omhoog
Lu 16:25 goede dingen gedurende uw l.
Jo 3:16 maar eeuwig l. zou hebben
Jo 5:24 uit de dood tot l. overgegaan
Jo 5:26 de Vader l. in zichzelf heeft
Jo 11:25 Ik ben de opstanding en het l.
Jo 11:25 ook al sterft hĳ, tot l. komen
Jo 14:6 Ik ben de weg en de waarheid en het l.
Jo 17:3 Dit betekent eeuwig l.
Han 17:28 Want door hem hebben wĳ l.
Ro 6:23 de gave die God schenkt, is eeuwig l.
1Jo 1:2 het l. werd openbaar gemaakt
Opb 20:15 niet in het boek des l. geschreven
Opb 22:14 om naar de bomen des l. te gaan
Opb 22:17 ieder die wil, neme water des l.
De 19:4; 30:15; Ps 27:1; Sp 22:4; Mal 2:5; Jak 1:12;
1Pe 3:10; Opb 2:10; 7:17.
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LEVEND, De 5:26 stem van de l. God

2Kon 8:1 wier zoon [Elisa] l. gemaakt had
Ps 85:6 Zult gĳzelf ons niet weer l. maken
Jer 2:13 de bron van l. water verlaten
Ro 4:17 God, die de doden l. maakt
Ro 6:11 als l. met betrekking tot God
Ro 7:9 eens was ik l. zonder de wet
1Kor 15:22 in de Christus allen l. gemaakt
1Ti 3:15 dat de gemeente van de l. God is
Heb 4:12 Want het woord van God is l.
1Pe 2:5 gĳzelf als l. stenen opgebouwd
1Pe 3:18 l. gemaakt in de geest
Le 11:2; Da 6:26; Za 14:8; Jo 4:10; Heb 10:31; 1Pe 1:3;
Opb 19:20.

LEVENDE(N), Jes 38:19; 1Th 4:17.
Job 33:30 verlicht met het licht der l.
Ps 69:28 uit boek der l. worden gewist
Pr 9:5 l. zich bewust dat zĳ zullen sterven
Mt 22:32 Hĳ is de God van de l.
Han 10:42 tot rechter van de l. en de doden
1Th 4:15 wĳ, de l., die in leven blĳven

LEVENGEVEND, 1Kor 15:45 laatste Adam l. geest
LEVENLOOS, Jer 51:6 Wordt niet l.
LEVENSADEM, Ge 2:7 in neusgaten l.
LEVENSBEHOUD, Ge 45:5 tot l.
LEVENSDUUR, Ps 39:5 mĳn l. is als niets

Mt 6:27 Wie kan
´
e

´
en el aan l. toevoegen?

Job 11:17; Ps 89:47; Lu 12:25.
LEVENSKRACHT, De 6:5; 2Kon 23:25.
LEVENSONDERHOUD, Ge 34:29; Nu 31:9.

Ps 62:10 Ingeval de middelen voor l. gedĳen
1Jo 2:16 geuren met middelen voor l.

LEVENSPAD, Sp 15:24 l. gaat opwaarts
LEVENSSAP, Ps 32:4 Mĳn l. veranderd
LEVENSWANDEL, Ga 1:13; Ef 4:22.
LEVENSWIJZE, Han 26:4 l. vanaf jeugd
LEVER, Ex 29:13; Sp 7:23; Ez 21:21.
LEVI, Ge 29:34 de naam L. gegeven

De 10:9 L. geen deel noch erfdeel gekregen
Mal 3:3 de zonen van L. reinigen
Ge 35:23; Ex 32:26; Nu 18:21; Ps 135:20; Opb 7:7.

LEVIATHAN, Jes 27:1 L., de slang
Job 41:1; Ps 74:14; 104:26.

LEVIETEN, Nu 3:12 l. moeten van mĳ worden
Nu 8:19 l. als gegevenen aan A

¨
aron geven

Nu 35:6 aan de l.: zes toevluchtssteden
Nu 3:41; 1Kr 15:2, 16; 2Kr 23:7.

LEZEN, De 17:19.
Jes 34:16 Zoekt in het boek van Jehovah en l.
2Kor 3:2 gekend en gel. door alle mensen
Opb 1:3 Gelukkig is hĳ die hardop l.

LEZER, Mt 24:15 de l. gebruike
LIBANON, De 3:25; Jes 35:2; Ez 17:3.
LIBI

¨
E, Han 2:10 de streken van L.

LIBI
¨
ERS, Da 11:43 L. op zĳn schreden volgen

LICHAAM, Mt 10:28 die l. doden maar ziel niet
Ro 12:1 uw l. aan te bieden als slachtoffer
1Kor 6:20 Verheerlĳkt God in ulieder l.
1Kor 12:18 God de leden in l. geplaatst
1Kor 15:44 wordt gezaaid als fysiek l.
Ef 4:12 tot opbouw van het l. van de Christus
Kol 1:18 hoofd van het l., de gemeente
Heb 10:5 gĳ hebt mĳ een l. bereid
Mt 26:12; Lu 11:34; Jo 2:21.

LICHAAMSLEDEN, Kol 3:5 Doodt uw l.
LICHAMELIJK, Lu 3:22; 1Ti 4:8.
LICHAMEN, 1Kor 6:15 uw l. leden van Christus

Mt 27:52; Ro 8:11; 1Kor 15:40.
LICHT(EN), Ps 119:105 Uw woord is een l.

Sp 4:18 als glanzende l., dat helderder wordt
Jes 42:6 tot een l. der nati

¨
en

Jes 60:1 verspreid l., want uw l. is gekomen
Mt 5:16 Laat uw l. voor de mensen schĳnen
Jo 8:12 Ik ben het l. der wereld
1Ti 6:16 die in een ontoegankelĳk l. woont
1Pe 2:9 uit duisternis geroepen tot zĳn l.
Ge 1:3; Ps 97:11; Ez 32:8; Za 14:6; Jo 3:19; 2Kor 11:14;
Jak 1:17; 1Jo 1:5, 7.

LICHTEN, Nu 6:25; Ps 119:135.
LICHTGEVERS, Fil 2:15 schĳnt als l.
LICHTGLANS, Jes 59:9; 62:1.

LICHTOPENING, Jes 11:8 l. van een slang
LICHTVAARDIG HANDELEN, Ex 8:29.
LIED(EREN), De 31:19 schrĳft dit l.

Re 5:12 Ontwaak, ontwaak, draag een l. voor!
Ps 98:1 Zingt Jehovah een nieuw l.
Jes 23:15 als in het l. van een prostituee:
Han 16:25 loofden God met een l.
Ef 5:19; Kol 3:16 geestelĳke l.
Opb 14:3 zĳ zingen een nieuw l.
Opb 15:3 zĳ zingen het l. van Mozes
Ps 28:7; 149:6; Jes 42:10; Ez 33:32.

LIEDERLIJKHEID, 1Pe 4:4 poel van l.
LIEF, Ge 24:67 hĳ kreeg haar l.
LIEFDE, 2Sa 1:26 dan de l. van vrouwen

Mt 24:12 zal de l. van de meesten verkoelen
Jo 15:13 Niemand heeft grotere l. dan deze
Ro 8:39 ons scheiden van Gods l.
Ro 13:10 Daarom is l. de vervulling van de wet
1Kor 13:4 De l. is niet jaloers
1Kor 13:13 de grootste van deze is de l.
1Kor 16:14 al uw aangelegenheden met l.
Kol 3:14 l. is een volmaakte band van eenheid
2Ti 3:4 meer l. voor genoegens dan voor God
1Pe 4:8 l. bedekt een menigte van zonden
1Jo 4:8 want God is l.
1Jo 4:18 Er is in de l. geen vrees
1Jo 5:3 dit betekent de l. tot God
Opb 2:4 de l. die gĳ eerst hadt, hebt verlaten
Hgl 8:6; 1Kor 13:1-4, 8; Kol 2:2; 1Ti 1:5.

LIEFDEMAALTIJDEN, Ju 12.
LIEFDERIJKE GOEDHEDEN, Han 13:34.

Klg 3:22 Het zĳn de l. van Jehovah
LIEFDERIJKE GOEDHEID, Ex 20:6; Ps 13:5; 40:10; 92:2;

141:5; Sp 3:3; 11:17; Jes 16:5; Ho 12:6.
Ex 34:6 Jehovah, overvloedig in l.
Ps 107:8 laat men Jehovah danken voor zĳn l.
Jes 54:10 mĳn l. zal van u niet wĳken
Ho 6:6 Want in l. heb ik behagen geschept

LIEFHEBBEN, Le 19:18 naaste l. als uzelf
De 7:8 omdat Jehovah u l.
2Kr 20:7 Abraham, die u l.
Ps 78:68 de berg Sion, die hĳ l.
Ps 119:165 vrede behoort hun die uw wet l.
Sp 12:1 Wie streng onderricht l., kennis l.
Mt 22:37 Gĳ moet Jehovah, uw God, l.
Jo 3:16 God heeft de wereld zozeer l.
Ro 9:13 Jakob heb ik l., maar Esau gehaat
2Kor 9:7 God blĳmoedige gever l.
Kol 3:19 mannen, blĳft uw vrouw l.
Tit 2:4 jonge vrouwen hun man l.
Heb 1:9 Gĳ hebt rechtvaardigheid l.
1Jo 2:15 de wereld niet l.
De 23:5; Ps 33:5; 145:20; Pr 5:10; Jer 20:4; Mi 3:2;
6:8; Jo 11:5; 12:43; 13:23, 34; Ro 8:37; 2Ti 4:8; 1Jo 4:10;
Opb 12:11.

LIEFHEBBERS VAN GELD, Lu 16:14.
LIEFKOZINGEN, Hgl 1:2, 4; 4:10; 5:1.
LIEFLIJK, Sp 5:19 een l. hinde

Jes 52:7 Hoe l. zĳn op de bergen de voeten
Ro 10:15 Hoe l. zĳn de voeten
Fil 4:8 al wat l. is bedenken

LIEFTALLIGHEID, Es 1:11 om haar l. te tonen
LIEGEN, Sp 14:5 getrouwe getuige niet l.

Kol 3:9 L. niet tegen elkaar
Heb 6:18 dingen, waarin God onmogelĳk kan l.

LIGGEN, De 27:21 Vervloekt hĳ die bĳ dier l.
Ex 22:16; De 22:28; Jes 56:10.

LIGGEN, OP DE LOER, Ps 10:9.
Ge 4:7 de zonde aan de ingang o.

LIJDEN, Ro 8:18 l. niets te betekenen heeft
1Kor 12:26 wanneer

´
e

´
en lid l., l. alle leden

2Kor 1:7 evenals gĳ deel hebt aan het l.
Fil 1:29 ten behoeve van hem l.
Kol 1:24 verheug ik mĳ dat ik voor u mag l.
2Ti 4:5 Houd uw zinnen bĳ elkaar, l. kwaad
Heb 2:18 doordat hĳ zelf heeft gel.
Heb 5:8 geleerd uit dingen die hĳ heeft gel.
Jak 5:10 een model van het l. van kwaad
Jak 5:13 L. iemand onder u kwaad?
1Pe 2:21 Christus gel., u een model nalatend
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1Pe 3:17 l. omdat gĳ goeddoet
1Pe 5:9 dezelfde dingen in vorm van l.
1Pe 5:10 nadat gĳ een korte tĳd hebt gel.
Mt 16:21; Lu 24:26; Han 26:23; Ro 8:17; Fil 3:10;
Heb 2:10; 10:32; 1Pe 1:11; 3:14; 4:1, 13; Opb 2:10.

LIJF, Ps 73:4 hun l. is vet
LIJFWACHT, 1Sa 22:14 overste over uw l.
LIJK(EN), Ez 43:9 l. van koningen wegdoen

Le 26:30; Am 8:3; Mt 14:12.
LIJST, 1Ti 5:9 Een weduwe op de l. geplaatst
LINNEN, Ez 9:2

´
e

´
en man in l. gekleed

Opb 19:8 l. beeldt rechtvaardige daden af
Le 16:4; De 22:11; Da 12:6, 7; Opb 19:14.

LIPPEN, Sp 10:21 l. van de rechtvaardige
Jes 6:5 een man onrein van l. ben ik
Ho 14:2 de jonge stieren van onze l.
Mal 2:7 l. van een priester kennis bewaren
Mt 15:8 Dit volk eert mĳ met hun l.
1Pe 3:10 weerhoude zĳn l. van bedrog
Job 2:10; Ps 106:33; 141:3; Sp 15:7; Jes 30:27;
Heb 13:15.

LISTIG, 1Sa 23:22; Ps 83:3; Mt 26:4.
LISTIGHEID, Job 5:13 die wĳzen vangt in hun l.

Lu 20:23; 1Kor 3:19; 2Kor 4:2; 11:3.
LOEREN, De 19:11; Lu 11:54.
LOF, Re 11:40 dochter van Jefta l. toezwaaien

Sp 27:21 persoon is overeenkomstig zĳn l.
Jes 42:8 noch mĳn l. aan beelden
Jes 60:18 uw muren Redding en uw poorten L.
Mt 21:16 Uit mond van kinderen l.
1Kor 4:5 dan zal ieder l. van God ontvangen
Fil 4:8 al wat l. verdient
Heb 13:15 een slachtoffer van l. brengen
Ps 65:1; 71:8; 79:13; 111:10; 119:164; Jes 62:7; Hab 3:3;
Ze 3:19; Ro 2:29.

LOFLIED, Ne 12:46 l. en dankzeggingen aan God
LOFPRIJZING, Ps 66:17 l. met mĳn tong
LOFZINGEN, 1Kor 14:15 Ik zal l.
LOGISCH, Lu 1:3; Han 9:22.
LO

¨
IS, 2Ti 1:5 uw grootmoeder L.

LOKAAS, Re 2:3 hun goden u tot l. dienen
LONKEN, Jes 3:16 Omdat dochters met ogen l.
LOOFHUTTEN, Le 23:42; Ne 8:14.
LOOFHUTTENFEEST, De 16:13, 16; Ezr 3:4.
LOOFT JAH, Ps 147:1; Opb 19:1, 3, 4, 6.
LOOG, Jer 2:22; Mal 3:2.
LOON, Ge 31:7 mĳn l. tienmaal veranderd

Pr 9:5 ook hebben zĳ geen l. meer
Jes 49:4 mĳn l. bĳ mĳn God
Za 11:12 mĳn l., dertig zilverstukken
Lu 10:7 want de werker is zĳn l. waard
Ro 6:23 l. dat de zonde betaalt, is de dood
Jak 5:4 Het l. dat de werkers toekomt
Le 19:13; Sp 11:18; Jer 22:13.

LOONARBEIDERS, Lu 15:19 als een van uw l.
LOOPBAAN, Han 13:25.

Han 20:24 indien ik mĳn l. mag voleindigen
2Ti 4:7 ik heb de l. tot het einde gelopen

LOOT, Jes 53:2 hĳ zal opschieten als een l.
LOPEN, Han 3:8.

Jo 6:19 zagen zĳ Jezus op de zee l.
Fil 2:16 dat ik niet tevergeefs heb gel.
Heb 12:1 met volharding de wedloop l.

LOSBANDIG GEDRAG, Sp 10:23; Ga 5:19.
1Pe 4:3 door u over te geven aan l.

LOSBANDIGHEID, Ef 5:18; Tit 1:6.
LOSGEKOCHTEN, Jes 35:10 l. terugkeren
LOSKOOPPRIJS, Ex 21:30; Nu 3:49; Ps 49:8.
LOSKOPEN, Le 27:29; De 9:26.

Ex 13:15 iedere eerstgeborene ik l.
2Sa 7:23 wegens uw volk, dat gĳ u hebt l.
Ps 49:7 niet

´
e

´
en kan zelfs maar een broeder l.

Ga 3:13 Christus ons l. van de vloek der Wet
Ga 4:5 om hen die onder de wet stonden, l.

LOSMAKING, Fil 1:23 ik verlang de l.
2Ti 4:6 tĳd voor mĳn l. is aanstaande

LOSPRIJS, Job 33:24 Ik heb een l. gevonden!
Ps 49:7 niet

´
e

´
en kan God een l. geven

Sp 21:18 goddeloze l. voor rechtvaardige
Mt 20:28 Zoon gekomen om ziel te geven als l.

1Ti 2:6 zichzelf gegeven als l. voor allen
Ex 30:12; Job 36:18; Sp 6:35; Jes 43:3.

LOSSER, Ru 4:6 zei l.: Ik kan niet lossen
LOT, Ge 11:27; 19:29.

Lu 17:28 net zoals in de dagen van L.:
2Pe 2:7 de rechtvaardige L. heeft bevrĳd

LOT (het), Es 3:7 het Poer, het L.
Jo 19:24 over mĳn kleding het l. geworpen
Sp 18:18; Han 1:26; 13:19.

LOT, GOD VAN HET, Jes 65:11.
LOUTERAAR, Mal 3:3 een l. en reiniger
LOUTEREN, 2Sa 22:31 Jehovah’s woord is gel.

Da 12:10 zich wit maken en gel. worden
Za 13:9 en ik zal hen werkelĳk l.
Ps 12:6; 17:3; 66:10; Sp 30:5; Jes 48:10.

LOUTERINGSWERK, Da 11:35.
LOVEN, Ps 115:17 niet de doden die Jah l.

Ps 150:6 al wat adem heeft, l. Jah
Jes 38:18 de dood kan u niet l.
Heb 2:12 wil ik u l. met een lied
Ps 102:18; 109:30; Lu 2:13; Han 2:47; 3:8.

LOYAAL, Ps 16:10 hĳ die jegens u l. is
Jer 3:12 ik ben l., is uitspraak van Jehovah
De 33:8; 2Sa 22:26; Han 2:27; 13:35; 1Th 2:10;
Heb 7:26; Opb 15:4.

LOYALE(N), Ps 37:28 zĳn l. niet verlaten
Ps 50:5 Vergadert mĳ mĳn l.
Ps 116:15 Kostbaar is de dood van zĳn l.
Sp 2:8 hĳ zal de weg van zĳn l. behoeden
Mi 7:2 De l. is van de aarde vergaan
1Sa 2:9; Ps 31:23; 97:10; 145:10; 149:1, 9.

LOYALITEIT, Ef 4:24.
Lu 1:75 met l. en rechtvaardigheid

LUCHT, Ef 2:2 heerser van de autoriteit der l.
1Th 4:17 de Heer tegemoet in de l.
Job 41:16; 1Kor 9:26; 14:9; Opb 9:2.

LUCHTVERSCHIJNSEL, Job 38:36.
LUCIFER. Zie SCHIJNENDE.
LUIAARD, Sp 6:6 Ga naar de mier, gĳ l.

Sp 15:19 weg van l. is als een stekelhaag
Sp 20:4 zal de l. niet ploegen
Sp 26:15 De l. heeft zĳn hand verborgen
Sp 10:26; 13:4; 19:24; 21:25; 26:13.

LUIHEID, Sp 19:15 L. doet in slaap vallen
Sp 31:27 brood der l. eet zĳ niet
Pr 10:18 Door grote l. zakt balkwerk door

LUIPAARD(EN), Jer 13:23 of l. zĳn vlekken?
Hgl 4:8; Jes 11:6; Da 7:6; Opb 13:2.

LUISTER, Ezr 7:27 l. aan huis van Jehovah
Sp 17:6 de l. der zonen zĳn hun vaders
Jes 60:13 om mĳn heiligdom l. bĳ te zetten
2Pe 1:16 ooggetuigen van zĳn l. geworden
Jes 55:5; 61:3; Han 19:27; Ef 5:27.

LUISTEREN, Sp 1:5 Een wĳze zal l.
Jes 55:3 L. en uw ziel zal in leven blĳven
Mt 17:5 mĳn Zoon, de geliefde, l. naar hem
Mr 12:37 de schare l. met genoegen naar hem
Lu 10:16 Wie naar u l., l. ook naar mĳ
Jo 8:47 Wie uit God is, l. naar God
Jo 9:31 weten dat God niet naar zondaars l.
Jo 18:37 die aan zĳde van waarheid staat, l.
Han 3:23 ziel die niet naar Profeet l.
Ge 3:17; De 4:30; 8:20; Re 2:20; 1Kon 20:36; Job 34:34;
Ps 34:11; 69:33; 81:11; Sp 8:34; Jer 11:8; Hag 1:12;
Mal 3:16; Mt 11:15; Han 4:19.

LUISTERRIJK, Jes 28:5.
LUKAS, Kol 4:14; 2Ti 4:11.
LUST, Ps 1:2 zĳn l. is in de wet van Jehovah

M
MAAG, De 18:3; 1Ti 5:23.
MAAGD(EN), Ps 45:14; Mt 25:1.

1Kor 7:25 Aangaande m. heb ik geen bevel
2Kor 11:2 om u als een eerbare m. aan te bieden

MAAGDELIJK, Jes 47:1 m. dochter van Babylon
MAAGDELIJKHEID, Re 11:37; 1Kor 7:36.
MAAKSEL, De 27:15 het m. der handen
MAAL, Mt 18:22 tot zevenenzeventig m.
MAALSTERS, Pr 12:3 m. zĳn opgehouden
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MAALTIJD(EN), 1Sa 20:24; Han 2:46.

Heb 12:16 Esau, in ruil voor m.
MAAN, Ps 104:19 m. voor bestemde tĳden

Jo
¨
e 2:10 zon en m. zelf zĳn verduisterd

Hab 3:11 Zon — m. — stonden stil
Lu 21:25 tekenen in zon en m. en sterren
Han 2:20 zon in duisternis en de m. in bloed
Opb 12:1 de m. was onder haar voeten
Joz 10:12; Jo

¨
e 2:31; Kol 2:16; Opb 21:23.

MAAND(EN), 1Kr 27:1; Es 3:7.
Ex 12:2 het begin der m.
Ga 4:10 Gĳ onderhoudt nauwgezet m.
Opb 22:2 elke m. hun vruchten opleverend

MAANMAAND(EN), 1Kon 6:37; 8:2; 2Kon 15:13;
Ezr 6:15; Da 4:29.

MAAT, Mt 7:2; Lu 6:38; 1Th 2:16.
MAATREGELEN, 2Kor 10:2 stoutmoedige m.
MAATSTAVEN, 1Kor 9:8 volgens menselĳke m.?
MACEDONI

¨
E, Han 16:9 Kom over naar M.

Han 20:1; 1Kor 16:5; 2Kor 8:1; 1Th 1:7; 4:10.
MACHT, Jer 51:30; Ef 6:10.

1Kr 29:12 in uw hand is kracht en m.
2Kr 32:9 heel de m. van zĳn rĳk met hem
Ps 106:8 om zĳn m. bekend te maken
Jo 5:27 m. gegeven om te oordelen
Jo 10:18 Ik heb m. er afstand van te doen
Opb 1:6 hem zĳ de m. in eeuwigheid. Amen

MACHTELOOS, Ne 4:2 Wat doen die m. joden?
MACHTELOOS IN DE DOOD, Sp 9:18; Jes 26:14.
MACHTHEBBER, 1Ti 6:15 en enige M.
MACHTIG, Ps 24:8; 135:10.
MACHTIGE(N), Jes 1:24 de M. van Isra

¨
el:

1Kor 1:26 niet veel wĳzen geroepen, niet veel m.
MACHTSBETOON, 1Kon 15:23; 1Kr 29:30.
MADE(N), Job 7:5 vlees bekleed met m.

Job 25:6 een sterfelĳk mens, die een m. is
Mr 9:48 waar hun m. niet sterft
Ex 16:24; Job 17:14; 24:20; Jes 14:11.

MAGER, Jes 17:4; Ez 34:20.
MAGIEBEOEFENAARS, Jes 2:6.
MAGIE-BEOEFENENDE PRIESTERS, Ge 41:8; Ex 7:11;

9:11; Da 1:20; 2:2; 4:7.
MAGISCH, Am 5:5.
MAGISCHE KRACHT, 1Sa 15:23; Jes 1:13.
MAGISTRATEN, Ezr 7:25; Han 16:20, 22, 38.
MAGOG, Ez 38:2 aangezicht tegen Gog van M.

Ez 39:6 ik wil vuur zenden over M.
Opb 20:8 Gog en M., om hen te verzamelen

MAHER-SCHALAL-CHAZ-BAZ, Jes 8:1, 3.
MAJESTEIT, Da 5:18 Nebukadnezar m. gegeven

Heb 1:3 aan de rechterhand van de M.
Da 4:36; Za 11:3; Heb 8:1; Ju 25.

MAJESTUEUS, 1Sa 4:8 hand van deze m. God?
Ps 8:1 O Jehovah, hoe m. is uw naam
Ps 136:18 m. koningen doden
Jes 42:21 de wet groot en m. te maken
Mi 2:8 rukt de m. versiering af

MAJESTUEUZE(N), Re 5:13; Ps 16:3.
Jes 33:21 de M., Jehovah
Jer 25:34-36 m. van de kudde

MAJESTUEUZER, Ps 76:4 m. dan de bergen
MAJESTUEUZE WAARDE, Za 11:13.
MAKER, Job 32:22 zou mĳn M. mĳ wegnemen

Jes 51:13 gĳ Jehovah, uw M., zoudt vergeten
Ps 95:6; Sp 14:31; 22:2; Jes 17:7.

MALI
¨
ENKOLDER, 1Sa 17:5; Jes 59:17.

MAMR
´
E, Ge 13:18; 23:17; 35:27; 50:13.

MAN(NEN). Zie ook ECHTGENOOT,
ECHTGENOTEN, FYSIEK STERKE MAN,
STERKE MAN(NEN).
Ge 1:27 als m. en als vrouw schiep hĳ hen
Ex 18:21 gĳzelf dient bekwame m. te kiezen
Jer 10:23 niet aan m. zĳn schrede te richten
Jer 17:5 Vervloekt de m. die op de mens
Za 8:23 tien m. zullen de slip vastgrĳpen
Ro 1:27 m. met m., ontucht plegend
Ro 7:2 door de wet aan haar m. gebonden
1Kor 7:2 iedere m. zĳn eigen vrouw hebben
1Kor 7:14 de ongelovige m. is geheiligd
1Kor 7:34 hoe goedkeuring van m. verwerven
1Kor 14:35 thuis hun eigen m. ernaar vragen

1Kor 16:13 gedraagt u als m.
2Kor 11:2 aan

´
e

´
en m. ten huwelĳk beloofd

Ef 4:13 allen geraken tot een volwassen m.
Ef 5:25 M., blĳft uw vrouw liefhebben
Kol 3:19 m., blĳft uw vrouw liefhebben
1Ti 3:2 opziener m. van

´
e

´
en vrouw

1Pe 3:1 weest aan uw eigen m. onderworpen
Opb 21:2 als bruid voor haar m. versierd
Ge 6:4, 9; Ru 1:11; Jer 29:6; Jo

¨
e 2:7; Ze 3:4; Han 17:5;

Kol 3:18.
MANASSE, Ge 41:51; 48:13; 2Kon 21:16-18.
MAND(EN), 2Kor 11:33 in m. neergelaten

Jer 24:2; Am 8:1; Mt 14:20.
MANIER, 2Sa 18:27 m. van lopen van Ahima

¨
az

MANIER VAN ONDERWIJZEN, Mt 7:28; Lu 4:32.
MANIFESTATIE, 2Th 2:8 tenietgedaan door m.

1Ti 6:14 tot de m. van onze Heer Jezus
2Ti 4:1 Ik gelast u krachtens zĳn m.
1Kor 12:7; 2Ti 1:10; 4:8; Tit 2:13.

MANIFESTEREN, Heb 9:26 eens voor altĳd gem.
MANNA, Ex 16:31 Isra

¨
el gaf het de naam m.

Ex 16:35 aten het m. veertig jaar
Jo 6:49 Uw voorvaders hebben het m. gegeten
Heb 9:4 waarin zich de kruik met m. bevond
Opb 2:17 Hem die overwint, verborgen m. geven
Joz 5:12; Ne 9:20; Ps 78:24.

MANNELIJK KIND, Jes 66:7 van m. verlost
Opb 12:13 vervolgde vrouw die m. had gebaard

MANNELIJK LID, Jes 57:8 m. aanschouwd
MANNEN BIJ MANNEN LIGGEN, 1Kor 6:9.
MANNEN UIT DE OUDHEID, Heb 11:2.
MANNEN UIT VROEGER TIJDEN, Mt 15:2.
MANNETJE, Ge 7:2 twee, het m. en zĳn wĳfje
MANNETJESLAM(MEREN), Jes 1:11; Jer 11:19.
MANNETJESSCHAPEN, Jer 51:40.
MANOAH, Re 13:2, 8, 21.
MANSBEELDEN, Ez 16:17.
MANTEL, Jes 61:3 de m. van lof
MARIA 1., Lu 1:27 naam van de maagd was M.

Mt 1:16; 13:55; Mr 6:3; Lu 2:19, 34.
MARIA 2., Jo 20:1 kwam M. Magdalena

Mt 27:56; Mr 16:1; Lu 8:2; 24:10.
MARIA 3., Mt 27:56 M., moeder van Jakobus

Mr 15:47; 16:1; Lu 24:10; Jo 19:25.
MARIA 4., Lu 10:42 M. goede deel gekozen

Lu 10:39; Jo 11:1; 12:3.
MARIA 5., Han 12:12 M., moeder van Markus
MARIA 6., Ro 16:6 M., die veel heeft gearbeid
MARKTPLAATS(EN), Mt 11:16; Han 16:19.

Han 17:17 ging redeneren op de m.
MARTELEN, Heb 11:35 andere mannen gem.
MARTELPAAL, Mt 27:40 kom van de m. af!

Lu 9:23 zĳn m. dag aan dag opnemen
Lu 23:26 legden hem de m. op om te dragen
Ef 2:16 door de m. beide volken verzoenen
Kol 2:14 uit de weg door het aan m. te nagelen
Heb 12:2 Jezus heeft een m. verduurd
Mt 10:38; Mr 15:32; 1Kor 1:17; Ga 6:14; Fil 2:8; 3:18.

MARTELPALEN, Jo 19:31.
MARTHA, Lu 10:41; Jo 11:39; 12:2.
MASSA, Ro 9:21; Ga 5:9.
MASSAGES, Es 2:3, 9, 12.
MAT, Jes 40:31 rennen en niet m. worden
MATE, Jer 30:11; Ro 12:3; Ef 4:16.

Lu 12:42 m. van voedselbenodigdheden geven
MATIG IN GEWOONTEN, 1Ti 3:11; Tit 2:2.

1Ti 3:2 opziener moet onberispelĳk zĳn, m.
MATTHE

¨
US, Mt 9:9; 10:3; Lu 6:15; Han 1:13.

MEDEBURGERS, Ef 2:19 m. van de heiligen
MEDEDEELZAAM, 1Ti 6:18.
MEDEDINGING, Nu 25:13; 2Kon 10:16.
MEDEDOGEN, Jer 13:14 geen m. betonen

Jo
¨
e 2:18 Jehovah zal volk m. betonen

Ro 9:15 ik zal m. betonen
Ro 12:1 verzoek op grond van Gods m.
Fil 2:1 enige tedere genegenheid en m.
Kol 3:12 tedere genegenheden van m.
Jer 15:5; Ez 7:9; Ho 13:14; Za 11:5, 6.

MEDE-ERFGENAMEN, Ro 8:17 m. met Christus
Ef 3:6 mensen uit de nati

¨
en m.
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MEDEGEVOEL, Jes 51:19; Na 3:7.

Ps 69:20 hoopte dat iemand m. zou tonen
Heb 4:15 hogepriester die m. kan hebben

MEDELEDEN, Ef 3:6 m. van het lichaam
MEDELIJDEN, Jes 49:13 Jehovah betoont m.

Mt 15:32 Ik heb m. met de schare
Mt 20:34 Door m. bewogen
Ge 43:14; 1Kon 8:50; Ps 40:11; Mr 6:34.

MEDESTANDER, Ps 119:63.
MEDEWERKERS, 1Kor 3:9 wĳ zĳn Gods m.

Kol 4:11 mĳn m. voor het koninkrĳk Gods
3Jo 8 m. in de waarheid

MEDIAMIEKE GEEST, Le 20:27.
MEDI

¨
E, Ezr 6:2; Es 1:3; Da 8:20.

MEDITATIE, Ps 19:14 de m. van mĳn hart
MEDITEREN. Zie ook GEDEMPTE STEM.

Ge 24:63 om te m. in het veld
Ps 77:12 ik zal over al uw activiteit m.
Ps 143:5 ik heb gem. over al uw activiteit
Sp 15:28 rechtvaardige m. om te antwoorden

MEEDELEN, Job 37:20 dat het m. zal worden?
Ga 2:6 die mannen hebben niets nieuws m.

MEEDOGENLOOS, Nu 22:29 mĳ m. behandeld
MEEGAANDHEID, Flm 21 Vertrouwend op uw m.
MEER, Opb 19:20 in het vurige m. geslingerd

Opb 21:8 het m. dat met vuur en zwavel brandt
MEERDERE, Heb 7:7 mindere gezegend door m.
MEERDERHEID, 2Kor 2:6 bestraffing door m.
MEER VAN VUUR, Opb 20:14, 15.
MEESTER(S), Ps 123:2; Jes 26:13; Mal 1:6.

Mt 6:24 Niemand kan twee m. als slaaf dienen
Mt 25:21 Ga de vreugde van uw m. binnen
Ro 6:9 de dood is geen m. meer over hem
Ro 6:14 zonde mag geen m. over u zĳn
Ro 14:4 Hĳ staat of valt voor zĳn eigen m.
Kol 4:1 wetend dat ook gĳ een M. hebt
Mt 9:38; Lu 12:45; Ef 6:9; Kol 3:22.

MEESTERES, 1Sa 28:7 m. in geestenmediumschap
MEESTERWERKER, Sp 8:30 als m. naast hem
MEETRIET, Ez 40:3, 5; 42:16.
MEETSNOER, Ps 19:4; Jer 31:39.

2Kon 21:13 m. dat aan Samaria is aangelegd
Jes 28:10 gebod op gebod, m. op m.
Jes 28:17 gerechtigheid tot het m. maken

MEE VOELEN, 1Sa 22:8 niemand die met mĳ m.
MEEWERKEN, 1Kor 16:16 een ieder die m.
MEGIDDO, Re 5:19 bĳ de wateren van M.

Joz 12:21; 2Kon 9:27; 23:29; 2Kr 35:22.
MEISJE, Lu 8:54.

Jes 7:14 Het m. zal zwanger worden
MELAATSE(N), Mt 11:5; 26:6; Lu 4:27.
MELAATSHEID, Nu 12:10 Mirjam met m.

Le 13:2; De 24:8; 2Kon 5:3, 27; Lu 5:12.
MELCHIZEDEK, Heb 5:6; 7:1.

Ge 14:18 M., koning van Salem
Ps 110:4 priester naar de wĳze van M.!
Heb 6:20 hogepriester naar de wĳze van M.
Heb 7:15 die overeenkomst met M. vertoont

MELK, Ex 3:8 land vloeiende van m. en honing
1Kor 3:2 Ik heb u met m. gevoed
Heb 5:12 geworden als zĳ die m. nodig hebben
1Pe 2:2 een verlangen naar de onvervalste m.
Le 20:24; Re 4:19; Jes 7:22; 55:1; 60:16.

MELODIE
¨
EN, 2Sa 22:50 voor uw naam m. spelen

Job 35:10 die m. geeft in de nacht?
Ps 9:11 Bezingt Jehovah met m.
Ps 47:7 Speelt m., met doorzicht handelend
Ps 119:54 Uw voorschriften zĳn mĳ tot m.
Ps 18:49; 57:9; 66:2; 135:3; 144:9.

MEMORANDUM, Ezr 6:2 daarin stond het m.
MENEN, Lu 12:51 M. dat ik gekomen ben

Jak 1:7 niet m. dat hĳ iets zal ontvangen
Jo 11:13; 13:29; 1Kor 3:18; Fil 1:17.

MENGEN, Sp 14:10 zal geen vreemde zich m.
MENGSEL, Opb 18:6 tweemaal zoveel van het m.
MENIGTE(N), 2Kr 20:15 verschrikt wegens m.

Ez 32:20 Sleept haar weg met al haar m.
Jak 5:20 een m. van zonden zal bedekken
1Pe 4:8 liefde bedekt een m. van zonden
Ez 39:11; Lu 2:13; 5:6; Jo 21:6; Heb 11:12.

MENIGVULDIG, Job 11:6.
MENING, Jo 11:56; 1Kor 7:25, 40.
MENS(EN). Zie ook AARDSE MENS,

MENSENZONEN, STERFELIJK MENS.
Ge 2:7 God ging ertoe over de m. te vormen
Nu 31:28

´
e

´
en ziel van de m.

Job 34:15 m. zal tot stof terugkeren
Sp 29:25 Het beven voor m. spant een strik
Ez 34:31 wat u betreft, gĳ zĳt aardse m.
Mt 4:4 m. moet niet van brood alleen leven
Mt 4:19 ik zal u vissers van m. maken
Lu 16:15 wat hoog is onder de m.
Han 5:29 God meer gehoorzamen dan m.
Ro 5:12 door

´
e

´
en m. de zonde binnengekomen

Ro 7:22 Naar innerlĳke m. behagen in de wet
1Kor 15:47 De eerste m. is uit de aarde
2Kor 4:16 de m. die wĳ innerlĳk zĳn
Ga 1:10 zoek ik m. te behagen?
Ef 3:16 sterk naar de m. die gĳ innerlĳk zĳt
2Pe 3:11 wat voor m. behoort gĳ te zĳn
Ex 33:20; Nu 16:32; Joz 11:14; Ps 118:6; 144:4; 146:3;
Jes 2:22; 51:12; Jer 5:26; Ez 36:10; 1Kor 1:25; Fil 2:8;
2Ti 2:2; 3:2.

MENS DER WETTELOOSHEID, 2Th 2:3.
MENSELIJK, 1Kor 9:8; Ga 1:11.
MENSELIJKE BEWOORDINGEN, Ro 6:19.
MENSENBEHAGERS, Ef 6:6; Kol 3:22.
MENSENGEBODEN, Mt 15:9 m. onderwĳzen
MENSENZONEN, Ps 115:16; Sp 15:11; Pr 3:10.
MENSENZOON, Ez 2:1 M., ga staan

Da 7:13 bleek iemand gelĳk een m. te komen
Opb 14:14 op de wolk zat iemand gelĳk een m.

MENS GODS, 2Ti 3:17.
MENSLIEVENDHEID, Han 28:2 buitengewone m.
MENSTRUALE ONREINHEID, Le 15:19, 26.
MENSTRUATIE, Le 12:2; Ez 36:17.

Le 18:19 niet tot vrouw naderen gedurende m.
MENS VAN GOD, 1Ti 6:11.
MERG, Heb 4:12 gewrichten en m. scheidt
MERIBA, Ex 17:7; Nu 20:13; De 32:51.
MERKTEKEN, Opb 13:17; 14:9, 11; 20:4.
MESOPOTAMI

¨
E, Ge 24:10; De 23:4; Han 2:9.

MESSIAS, Da 9:26 zal M. worden afgesneden
Jo 1:41 Wĳ hebben de M. gevonden
Jo 4:25 Ik weet dat de M. komt

MEST, Ps 83:10; Jer 25:33; Lu 13:8.
MESTKALVEREN, Mal 4:2 omwoelen als m.
METEN, 2Sa 8:2; Za 2:2.
METGEZEL(LEN), Ex 11:2; Ps 122:8.

Sp 17:17 Een ware m. heeft te allen tĳde lief
Pr 4:10 kan de ander zĳn m. oprichten
Jer 31:34 niet meer een ieder zĳn m. leren
Sp 28:24; Jes 41:6; Za 13:7; 14:13.

METGEZELLIN(NEN), Ex 11:2; Re 11:37.
METHODEN, 1Kor 4:17 m. in verband met
METHUSALAH, Ge 5:21, 25, 27; Lu 3:37.
MICHA, Re 17:1; 2Kr 34:20; Mi 1:1.
MICHA

¨
EL, Da 10:13, 21; Ju 9.

Da 12:1 gedurende die tĳd zal M. opstaan
Opb 12:7 M. en zĳn engelen streden

MICHAJA, 1Kon 22:8; 2Kon 22:12; 2Kr 13:2.
MIDDAG, De 28:29 iemand die op m. rondtast

Jes 16:3 op de volle m. uw schaduw als nacht
Am 8:9 zon laten ondergaan op de volle m.
1Kon 18:27; Ps 37:6; 91:6; Jes 58:10; Jer 15:8.

MIDDAGSLAAP, 2Sa 4:5 zĳn m. hield
MIDDEL, Heb 2:14 m. bezit dood te veroorzaken
MIDDELAAR, Ga 3:19, 20; Heb 9:15.

1Ti 2:5
´
e

´
en m. tussen God en mensen

Heb 8:6 m. van beter verbond
Heb 12:24 Jezus, de m. van een nieuw verbond

MIDDELEN VOOR LEVENSONDERHOUD, Lu 15:12;
1Jo 2:16.

MIDIAN, Re 6:1 gaf hen in de hand van M.
Ex 2:15; Re 9:17; Hab 3:7; Han 7:29.

MIDIANIETEN, Ge 37:36; Nu 25:17; 31:2.
MIJDEN, 2Ti 2:16.

Jes 53:3 Hĳ werd door de mensen gem.
Tit 3:9 m. twist en strĳd over de Wet
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MIJZELF, Jo 5:30; 7:17; 14:10.

1Kor 4:3 ik onderzoek m. niet eens
MILD, 2Kor 8:20 deze m. bĳdrage
MILDHEID, De 15:8 uw hand met m. openen
MILD STEMMEN, Job 11:19 velen zullen u m.
MILITAIRE BEVELHEBBER, Han 21:32.
MILITAIRE VELDTOCHT, Nu 31:14.
MILJOEN, 1Kr 21:5; 22:14; 2Kr 14:9.
MINACHTEN, De 32:19 Jehovah m. hen

Lu 7:30 Farizee
¨
en m. de gegeven raad Gods

Lu 10:16 wie u m., m. ook mĳ
Jo 12:48 mĳ m. en mĳn woorden niet aanneemt
Heb 10:28 die wet van Mozes heeft gem., sterft
Sp 1:30; 15:5; Jer 14:21; 1Ti 5:12.

MINACHTEND, Ez 35:12 al uw m. dingen gehoord
MINACHTING, Ps 74:18 naam met m. bejegend

Jes 52:5 mĳn naam met m. bejegend
2Sa 12:14; Ne 9:26; Ps 74:10; 1Th 4:8.

MINDERE, Mt 11:11 een m. in het koninkrĳk
Lu 9:48 wie zich als m. gedraagt, is groot
Heb 7:7 het m. gezegend door het meerdere

MINE(N), Lu 19:16 tien m. opgeleverd
1Kon 10:17; Ezr 2:69; Lu 19:13, 24, 25.

MINNAARS, Ho 2:7; 8:9.
MINZAAM, Sp 26:25 maakt zĳn stem m.
MINZAAMHEID, Kol 3:16 liederen met m.
MIRJAM, Ex 15:20; Nu 12:1; 20:1; 26:59.
MIRRE, Mt 2:11; Jo 19:39.
MISBRUIK, 1Kor 9:18 geen m. van bevoegdheid
MISDAAD, Lu 23:4 Ik vind geen m. in deze mens
MISDRACHT, Ge 31:38; Job 21:10.
MISGEBOORTE(N), 2Kon 2:19, 21; Ps 58:8.

Job 3:16 als m. niet tot bestaan gekomen
MISHAGEN, Ge 48:17 m. hem dit
MISHANDELEN, Han 7:24 degene die werd m.
MISKRAAM, Ex 23:26 dat vrouw een m. heeft
MISKRAMEN, Ho 9:14 een schoot die m. geeft
MISLEIDEN, Jer 20:7 Gĳ hebt mĳ m.

Mt 24:4 Past op dat niemand u m.
Mt 24:24 valse profeten zullen uitverkorenen m.
1Kor 3:18 Laat niemand zichzelf m.:
1Kor 15:33 Wordt niet m. Slechte omgang
Ga 6:7 niet m.: God laat niet met zich spotten
Kol 2:4 opdat niemand u met argumenten m.
2Th 2:3 Laat niemand u op enigerlei wĳze m.
1Jo 1:8 m. wĳ onszelf
1Jo 3:7 Kindertjes, laat niemand u m.
Opb 12:9 Satan, die de bewoonde aarde m.
Opb 18:23 door uw spiritistische praktĳken m.
Opb 20:3 opdat hĳ de nati

¨
en niet meer zou m.

Lu 21:8; 1Kor 6:9; 2Ti 3:13; Opb 19:20.
MISLUKKING, Sp 15:22 Plannen tot m. gedoemd
MISSTAP, Ro 11:11, 12; Ga 6:1.
MISVORMING, Jes 52:14.
MIZPA, Joz 11:3; Re 10:17; Ho 5:1.
MIZP

´
E, Joz 11:8; Re 11:29.

MOAB, De 29:1 verbond in het land M.
Ru 1:1, 22; 2Kon 1:1; 2Kr 20:22; Da 11:41.

MODDER, Ps 69:2 weggezakt in diepe m.
Jer 38:22 In de m. uw voet doen zinken
2Pe 2:22 de zeug tot het rollen in de m.

MODEL, Jak 5:10 neemt als m. de profeten
1Pe 2:21 u een m. nalatend
Ex 25:9, 40; Heb 8:5.

MOE, Jes 40:28 Hĳ wordt noch m. noch mat
Jes 40:31 zĳ zullen wandelen en niet m. worden
Jer 15:6 het m. geworden, spĳt te gevoelen

MOED, Nu 32:7 de m. ontnemen
Ro 5:7 voor de goede de m. te sterven
2Kor 5:6 Wĳ zĳn vol goede m.
Fil 1:14 m. om woord onbevreesd te spreken
2Kr 15:8; Mt 8:28; Han 28:15; Heb 13:6.

MOEDELOOS, Ez 13:22; 21:7.
Kol 3:21 zodat zĳ niet m. worden

MOEDELOZE, Ps 109:16.
MOEDER, Ge 3:20 Eva, de m. van ieder

Ex 20:12 Eer uw vader en uw m.
Ps 51:5 in zonde heeft mĳn m. mĳ ontvangen
Sp 6:20 verlaat de wet van uw m. niet
Sp 23:22 veracht uw m. niet

Lu 8:21 Mĳn m. en mĳn broers zĳn dezen
Ga 4:26 Jeruzalem dat boven is, is onze m.
Ge 2:24; Re 5:7; Jes 49:1; Lu 12:53; 14:26.

MOEDIG, De 31:6 Weest m. en sterk
Nu 13:20; Joz 1:6, 7; 1Kr 19:13; 28:20.

MOEDWILLIG, Heb 10:26 m. zonde beoefenen
MOEILIJK, De 1:17; Sp 1:6; Da 2:11.

2Pe 3:16 Daarin zĳn dingen m. te begrĳpen
MOEITE, Job 10:17; Jes 53:11.

Ps 94:20 m. op gezag der verordening?
1Th 2:17 m. gedaan om uw aangezicht te zien
1Pe 4:18 de rechtvaardige met m. gered

MOEIZAME ARBEID, Ps 128:2; Sp 14:23.
MOGELIJK, Mt 19:26 bĳ God zĳn alle dingen m.

Mt 24:24 indien m., de uitverkorenen misleiden
Mt 26:39 indien m., deze beker voorbĳgaan
Heb 10:4 niet m. dat bloed van stieren
Han 2:24; Ro 12:18.

MOLECH, 2Kon 23:10 voor M. door het vuur
Le 18:21; 20:2; 1Kon 11:7; Jer 32:35.

MOLENSTEEN, Lu 17:2 een m. aan de hals
Re 9:53; Job 41:24; Opb 18:21.

MOMPELEN, Job 27:4; Ps 38:12; Jes 59:3, 13.
Ps 2:1 nationale groepen over iets ĳdels m.?

MOND, Joz 1:8 dient niet uit uw m. te wĳken
Jes 6:7 hĳ raakte mĳn m. aan
Jes 29:13 dit volk genaderd is met zĳn m.
Jes 51:16 mĳn woorden in uw m. leggen
Jes 62:2 naam, die Jehovah’s m. zal aanduiden
Jer 1:9 liet die mĳn m. aanraken
Ez 33:31 met hun m. uiten zĳ begeerten
Ob 12 gĳ hadt geen grote m. mogen opzetten
Lu 6:45 uit overvloed des harten spreekt m.
Lu 19:22 Uit uw eigen m. oordeel ik u
Ro 3:19 zodat elke m. wordt gestopt
Ro 10:10 met de m. openbare bekendmaking
1Pe 2:22 noch bedrog in zĳn m. gevonden
Opb 14:5 in hun m. geen onwaarheid gevonden
Ex 4:12; De 8:3; Ps 37:30; 62:4; Sp 2:6; Pr 5:2; Jes
58:14; 59:21; Opb 3:16.

MONDELING, Lu 1:4; Han 18:25; Ga 6:6.
MONUMENT, 1Sa 15:12; 2Sa 18:18.
MOOI, Mt 23:27 van buiten weliswaar m.

Heb 11:23 zagen dat het jonge kind m. was
MOORD, Mt 5:21; 15:19; Han 8:1.
MOORDEN, Jak 2:11.

Ex 20:13 Gĳ moogt niet m.
MOORDENAAR(S). Zie ook DOODSLAGER.

Nu 35:31 geen losprĳs voor ziel van m.
Jes 1:21; Han 3:14; 7:52; 1Pe 4:15.

MORDECHAI, Es 3:2 M. placht niet te buigen
Es 7:10 hingen Haman aan de paal voor M.
Ezr 2:2; Ne 7:7; Es 2:5; 6:10; 9:3; 10:3.

MOREEL REIN, Mi 6:11 Kan ik m. zĳn
MORGEN, Re 6:28; 2Kon 19:35 ’s m. vroeg

Ps 30:5 in de m. vreugdegeroep
Ps 49:14 in de m. in onderworpenheid hebben
Jes 28:19 m. aan m. zal hĳ doortrekken
Mr 1:35; Han 28:23.

MORGENSTER(REN), Job 38:7 Toen de m.
Opb 2:28 ik zal hem de m. geven
Opb 22:16 wortel van David, en de heldere m.

MORIA, Ge 22:2; 2Kr 3:1.
MORREN, 1Pe 4:9 gastvrĳ zonder m.
MORTEL, Ge 11:3.
MOSTERDZAADJE, Mt 17:20; Lu 13:19.
MOZA

¨
IEKSTENEN, 1Kr 29:2.

MOZES, Ex 2:10 gaf hem de naam M.
Nu 12:3 de man M. was de zachtmoedigste
Mt 17:3 verschenen aan hen M. en Elia
1Kor 10:2 allen in M. gedoopt
Heb 11:24 Door geloof heeft M. geweigerd
Ex 3:13; 4:20; 7:1; Han 3:22; 7:22; Heb 3:2; Opb 15:3.

MUG, Mt 23:24 m. uitzeeft, kameel doorzwelgt
MUILBAND, Ps 39:1 m. als wacht voor mond
MUILBANDEN, De 25:4; 1Kor 9:9; 1Ti 5:18.
MUREN, Jes 26:1 Redding tot m.

Heb 11:30 Door geloof stortten m. Jericho in
MURMUREERDERS, 1Kor 10:10; Ju 16.
MURMUREREN, Ex 16:7; Nu 14:27; 17:5.
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MUSICI, Ezr 7:24 de m. tol op te leggen
MUSKIET, Jer 46:20 m. zal op haar afkomen
MUUR, Ez 38:11 allen wonend zonder m.

Jo
¨
e 2:7 Als krĳgslieden beklimmen zĳ een m.

MUZIEK, Klg 5:14.
MYRIADEN, Heb 12:22; Ju 14; Opb 5:11.
MYSTERIE. Zie ook HEILIGE GEHEIM(EN).

2Th 2:7 Het m. van deze wetteloosheid
Opb 17:5 een naam, een m.: Babylon de Grote
Opb 17:7 u het m. zeggen van de vrouw

N
NAAKT, Ge 3:7 beseffen dat zĳ n. waren

Job 1:21 N. uit mĳn moeders buik gekomen
2Kor 5:3 wĳ niet n. bevonden zullen worden
Heb 4:13 alle dingen liggen n. voor hem
Jak 2:15 broeder zich in n. toestand bevindt
Opb 3:17 gĳ arm en blind en n. zĳt
Opb 16:15 opdat hĳ niet n. wandelt
Opb 17:16 zullen haar woest en n. maken
Ge 2:25; Job 26:6; Ho 2:3; Mt 25:36.

NAAKTHEID, Mi 1:11 in schandelĳke n.
NAALD, Mt 19:24; Mr 10:25.
NAAM, Ex 6:3 wat mĳn n. Jehovah betreft

Ex 9:16 mĳn n. over gehele aarde bekendmaken
Ex 20:7 wie n. op onwaardige wĳze opneemt
Sp 10:7 n. van de goddelozen zal verrotten
Sp 18:10 n. van Jehovah is een sterke toren
Sp 22:1 Een n. is te verkiezen boven rĳkdom
Pr 7:1 Een n. is beter dan goede olie
Jes 12:4 Dankt Jehovah! Roept zĳn n. aan
Jes 62:2 met nieuwe n. worden genoemd
Ez 36:22 heilige n. ontheiligd onder nati

¨
en

Mt 6:9 uw n. worde geheiligd
Mt 12:21 op zĳn n. zullen nati

¨
en hopen

Mt 24:9 ter wille van n. voorwerpen van haat
Lu 21:12 voor koningen ter wille van mĳn n.
Jo 14:14 Indien gĳ iets vraagt in mĳn n.
Jo 17:26 ik heb uw n. bekendgemaakt
Han 4:12 er is geen andere n. gegeven
Han 15:14 uit hen een volk voor zĳn n. nemen
Ro 10:13 ieder die n. van Jehovah aanroept
Ef 3:15 aan wie familie n. te danken heeft
Fil 2:9 n. die boven elke andere n. is
Ge 2:19; Ex 3:15; 1Jo 2:12; Opb 2:3.

NA
¨
AMAN, 2Kon 5:1; Lu 4:27.

NAARSTIG, 2Ti 1:17 n. naar mĳ gezocht
NAARSTIGHEID, Heb 6:11 dezelfde n.
NAASTE, Ex 20:16; 2Sa 12:11.

Lu 10:27 Jehovah liefhebben en uw n.
Lu 10:36 Wie heeft zich tot de n. gemaakt
Ro 13:10 liefde berokkent n. geen kwaad
Ef 4:25 spreekt waarheid, ieder met zĳn n.

NABIJ, Jer 23:23 een God van n.
NACHT, Ge 1:5 duisternis noemde hĳ N.

2Kon 19:35 in die n., dat de engel uittrok
Ps 19:2 n. spreidt kennis tentoon
Jes 21:11 Wachter, hoe staat het met de n.?
Jo 9:4 n. komt, waarin niemand kan werken
Joz 1:8; Lu 18:7; Ro 13:12; 1Th 5:2, 5; Opb 7:15; 12:10;
22:5.

NADELE, TEN, 1Ti 6:1 t. van naam van God
NADENKEN, De 32:29.

1Ti 4:15 diep over deze dingen n.
NADEREN, Heb 7:25 door hem tot God n.

Jak 4:8 N. tot God en hĳ zal tot u n.
NAFTALI, Ge 30:8; Ex 1:4; Mt 4:13.
NAGESLACHT, Ps 37:25 n. zoekende brood

Han 17:28 Want wĳ zĳn ook zĳn n.
Ge 9:9; Ps 25:13; Jes 14:20; 59:21; 65:23.

NAJAGEN, Klg 4:18; Na 1:8.
Sp 15:9 wie rechtvaardigheid n.
Pr 1:14 alles was ĳdelheid en n. van wind
Jes 1:23 steekpenningen lief en geschenken n.

NAKOMELINGSCHAP, Job 18:19; Da 11:4.
NAKROOST, Job 18:19.
NALATEN, Heb 10:25 het vergaderen niet n.
NALATIG, Jer 48:10 opdracht n. uitvoert
NALATIGHEID, Ezr 4:22 zonder n. gehandeld
NALEZING, Le 19:9; 23:22.

NAOMI, Ru 1:2, 19; 2:1, 2, 20; 4:9, 14, 17.
NASTREVEN, Ro 14:19 de dingen n.

Ro 9:30; 1Kor 14:1; 1Pe 3:11.
NATHAN, 2Sa 7:3; 12:5, 13; 1Kr 17:1, 2.

2Sa 12:7 zei N.: Gĳzelf zĳt die man!
NATHANA

¨
EL, Jo 1:45-49; 21:2.

NATIE, Ex 19:6 een heilige n. worden
2Sa 7:23 is er ook

´
e

´
en n. als uw volk

Ps 33:12 Gelukkig de n. wier God Jehovah is
Jes 2:4 N. zal tegen n. geen zwaard opheffen
Jes 26:2 rechtvaardige n. er moge binnengaan
Jes 66:8 zal n. in

´
e

´
en keer geboren worden?

Jer 25:32 rampspoed gaat uit van n. tot n.
Ze 2:1 o n. die niet van schaamte verbleekt
Mt 21:43 aan een n. die vruchten voortbrengt
Mt 24:7 n. zal tegen n. opstaan
Lu 23:2 dat deze man n. tot opstand aanspoort
Han 10:35 in elke n. is de mens die hem vreest

NATI
¨
EN, Ps 9:17 alle n. die God vergeten

Jes 2:2 en daarheen moeten alle n. stromen
Ze 3:8 mĳn beslissing is, n. te vergaderen
Hag 2:7 de begeerlĳke dingen van alle n.
Mt 12:21 op zĳn naam zullen n. hopen
Mt 24:14 tot een getuigenis voor alle n.
Mt 25:32 alle n. v

´
o

´
or hem vergaderd

Lu 21:24 bestemde tĳden der n. vervuld
Lu 21:25 op aarde radeloze angst der n.
Han 15:14 God aandacht op de n. gericht
Ef 4:17 niet langer wandelen zoals de n.
Opb 11:18 de n. ontstaken in gramschap
Ge 22:18; Ro 3:29; 1Pe 2:12; Opb 7:9.

NATIONALE GROEPEN, Ps 7:7; Jes 49:1.
Jes 55:4 Als een getuige voor de n.

NATURE, Ro 2:14, 27; 11:24.
Ef 2:3 van n. kinderen der gramschap

NATUUR, 1Kor 11:14 Leert de n. u niet
2Pe 1:4 deelhebbers aan de goddelĳke n.

NATUURLIJK, Ro 1:31; 11:24; 2Ti 3:3; Jak 3:6.
Ro 1:27 n. gebruik van de vrouw laten varen

NAUW, Mt 7:14 n. is de poort
2Kor 4:8 niet zo in het n. gedreven

NAUWGEZET, Ga 4:10 onderhoudt n. dagen
NAUWKEURIG, 1Kor 13:12 dan zal ik n. kennen

Heb 1:3 de n. afdruk van zĳn wezen
NAUWKEURIGE KENNIS, Ro 10:2 ĳver, niet n.

Ef 4:13 geraken tot de eenheid in de n.
Fil 1:9 liefde steeds overvloediger met n.
Kol 1:9 vervuld met n. van zĳn wil
1Ti 2:4 tot een n. van de waarheid komen
2Ti 3:7 altĳd leren en nooit tot n. komen
Heb 10:26 moedwillig zonde beoefenen na n.
Ro 1:28; 3:20; Kol 3:10; 2Ti 2:25; 2Pe 2:20.

NAUWKEURIGE WEEGSCHAAL, Le 19:36; Job 31:6.
NAUWKEURIG ONDERZOEKEN, Ezr 8:15.

1Kor 11:28 zichzelf goedkeuren na zich n.
NAVEL, Sp 3:8 tot genezing voor uw n.
NAVOLGEN, Mt 10:38 En wie mĳ niet n.

2Th 3:7, 9; Heb 13:7; 2Pe 2:2.
NAVOLGERS, 1Kor 11:1 Wordt n. van mĳ

Ef 5:1 Wordt n. van God, als kinderen
Heb 6:12 n. van hen die beloften be

¨
erven

1Kor 4:16; Fil 3:17; 1Th 1:6; 2:14.
NAVORSEN, Pr 1:13; 2:3; 7:25.
NAVORSING, 1Ti 1:4 vragen ter n.
NAWERKING, Sp 5:4 n. van haar is bitter
NAZARENEN, Han 24:5 sekte der N.
NAZARENER, Jo 19:19; Han 2:22
NAZARETH, Mt 2:23; 4:13; 21:11.

Jo 1:46 Kan uit N. iets goeds komen?
NAZIREE

¨
ER, Nu 6:2, 18-21; Re 13:5; 16:17.

NEBO, Nu 32:3; Jes 15:2; 46:1; Jer 48:1.
NEBUKADNEZAR, 2Kr 36:7 gerei bracht N.

Jer 27:6 al deze landen in de hand van N.
Da 3:1 Koning N. maakte een beeld van goud
Ezr 5:12; Da 2:1; 3:16, 24, 28; 4:18, 31.

NEBUKADREZAR, Jer 25:9 N. van Babylon
Jer 43:10; 50:17; Ez 26:7; 30:10.

NEDERGEBOGEN, Jes 58:10.
NEDERIG, Za 9:9 n. en rĳdend op een ezel

Ro 12:16 laat u door de n. dingen meevoeren
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NEDERIGE(N), Ps 138:6 toch ziet hĳ de n.

Jak 4:6 geeft onverdiende goedheid aan n.
NEEF, 1Kr 27:32; Kol 4:10.
NEERBUIGEN, De 30:17 voor andere goden n.

Ps 138:2 mĳ n. in richting van uw tempel
Jes 2:8 Voor het werk van hun handen n.
Ps 66:4; Jes 27:13; Za 14:16.

NEERDALEN, Ps 133:3 dauw die n. op Sion
Opb 21:2 Ik zag het Nieuwe Jeruzalem n.
Sp 30:4; Ro 10:7; Ef 4:9; 1Th 4:16.

NEERDRUKKEN, Klg 3:16 n. in de as
NEERGEHOUWEN, Jes 14:12 Hoe ter aarde n.
NEERHALEN, Pr 3:3.
NEERLEGGEN, Han 11:18 zich erbĳ n.
NEERSLAAN, 2Kon 9:7; Ez 9:5.
NEERSLACHTIG, Ge 40:6; Da 1:10.
NEERSLACHTIGHEID, Jak 4:9.
NEERSTORTEN, Ps 77:17.
NEERSTOTEN, Ps 44:5.
NEERVELLEN, Jer 25:33 door Jehovah n.
NEERWERPEN, Jes 44:15; 46:6.

Ex 34:14 u niet n. voor een andere god
NEFILIM, Ge 6:4; Nu 13:33.
NEGEB, De 1:7 de Sjefela en de N.
NEGENHONDERD, Re 4:13 n. strĳdwagens
NEGEREN, Jes 59:8; Jer 5:4; 9:3; 10:25.
NEIGEN, Re 9:3; Ps 17:11; Sp 5:1, 13.
NEIGING(EN), Ge 6:5 elke n. slecht was

1Kr 28:9 n. van gedachten onderscheidt hĳ
Ez 26:2 De n. zal in mĳn richting zĳn
Ef 6:7 Weest slaven met goede n.
Ge 8:21; 1Kr 29:18; Jes 26:3; Jak 3:4; 4:5.

NEMEN, Jo 1:11 de zĳnen n. hem niet tot zich
NEMEN, IN ACHT, De 8:11; Sp 28:7.

De 7:9 de getrouwe God, die het verbond i.
Sp 6:20 het gebod van uw vader i.

NET(TEN), Ps 9:15 in het n. dat ze verborgen
Jo 21:11 ofschoon veel, scheurde het n. niet
Ps 10:9; Pr 9:12; Jes 51:20; Lu 5:4; Jo 21:6, 8.

NETHINIM, Ezr 7:24 de N. en de werkers
Ezr 8:20 de N., voor dienst van de levieten
1Kr 9:2; Ezr 2:43; Ne 10:28; 11:21.

NEUS, Ez 8:17 steken rank uit naar mĳn n.?
NEUSGATEN, Ge 2:7 in n. de levensadem
NEVEL, Job 36:27 als regen voor zĳn n.

Jak 4:14 Want gĳ zĳt een n., die verdwĳnt
NIEMAND, 2Kor 5:16 kennen n. naar vlees
NIEREN, Ex 29:13; Ps 7:9; Jer 11:20.
NIERVET, Le 1:8, 12 n. schikken op het hout
NIET-ONDERWEZENEN, 2Pe 3:16.
NIETS, Jes 41:12, 24, 29.

Jes 45:18 niet louter voor n. geschapen
Jes 65:23 Zĳ zullen niet voor n. zwoegen
1Kor 8:4 wĳ weten dat een afgod n. is

NIETSWAARDIG, 2Sa 20:1; Ps 18:4; Sp 6:12; 16:27; 19:28.
NIEUW, Ps 51:10 leg in mĳ een n. geest

Pr 1:9 er is niets n. onder de zon
Jes 65:17 ik schep n. hemelen en n. aarde
Mt 26:29 met u n. drinken in koninkrĳk
Jo 13:34 Ik geef u een n. gebod
2Kor 5:17 dan is hĳ een n. schepping
2Kor 5:17 zie! n. dingen zĳn ontstaan
2Pe 3:13 n. hemelen en een n. aarde
Opb 14:3 zĳ zingen een n. lied
Opb 21:5 Zie! Ik maak alle dingen n.
Jes 42:9; 66:22; Lu 22:20; Ga 6:15; Kol 3:10; Heb 10:20;
1Pe 1:23; Opb 3:12.

NIEUWHEID, Ro 6:4 in n. des levens wandelen
NIEUWS, Ps 40:9 Ik heb het goede n. verteld

Jes 61:1 mĳ gezalfd om goed n. te vertellen
Mt 24:14 dit goede n. van het koninkrĳk
Jes 40:9; 52:7; Na 1:15; Ro 10:16; 2Kor 11:4.

NIEZEN, 2Kon 4:35 Toen n. de jongen zevenmaal
Job 41:18 Zĳn n. zelfs straalt licht uit

NIJL, Jes 19:7; Jer 46:8; Za 10:11.
NIJLKANALEN, 2Kon 19:24; Jes 37:25; Ez 29:3.
NIKODEMUS, Jo 3:1, 4, 9; 7:50; 19:39.
NIMROD, Ge 10:9 N., een geweldig jager
NINEV

´
E, Jon 1:2 naar N., de grote stad

Mt 12:41 mannen van N. zullen opstaan
Ge 10:11; Jon 3:2, 3, 5; 4:11; Ze 2:13.

NINEVIETEN, Lu 11:30 Jona teken voor N.
NISAN, Ne 2:1; Es 3:7.
NOACH, Ge 6:9 Dit is de geschiedenis van N.

Lu 17:26 zoals geschiedde in de dagen van N.
Heb 11:7 Door geloof heeft N. ark gebouwd
Ge 5:29; 7:23; 9:1, 17; Mt 24:37.

NODIG, Ro 16:2; Heb 5:12; Jak 2:16.
De 15:8 zoveel hĳ n. heeft, te lenen
Mt 6:32 Vader weet dat gĳ deze n. hebt
Ro 12:3 niet meer van zichzelf denken dan n.
1Kor 12:21 niet zeggen: Ik heb u niet n.

NOEMEN, Jes 62:2.
Ge 2:19 zoals de mens die dan n.
Jes 54:5 God van gehele aarde worden gen.
Jes 60:14 u n.: de stad van Jehovah
Jes 60:18 muren Redding n. en poorten Lof
Jes 65:15 knechten met een andere naam n.
Ro 7:3 zou zĳ een overspeelster worden gen.
Ro 9:26 zonen van de levende God worden gen.
1Jo 3:1 kinderen van God gen. worden

NOODLOTTIG, Ex 21:22 geen n. ongeval
NOODZAAK, 1Kor 7:26, 37.

1Kor 9:16 want de n. is mĳ opgelegd
NOODZAKELIJK(ER), Da 3:16.

Fil 1:24 n. dat ik in het vlees blĳf
Heb 2:1 n. meer dan gewone aandacht schenken

NOODZAKELIJKERWIJS, Heb 7:12.
NOODZAKEN, 2Kon 4:8 zĳ n. hem brood te eten
NOORDEN, Ps 48:2 Sion aan zĳden van het n.

Jes 14:13 mĳ neerzetten in streken van het n.
Jes 41:25 iemand verwekt uit het n.
Jer 1:14 Vanuit n. zal rampspoed losbreken
Da 11:44 berichten uit het n.
Jer 50:9; Am 8:12; Za 2:6; Lu 13:29.

NORMAAL, Mr 7:35 hĳ ging n. spreken
2Kor 4:7 kracht die wat n. is te boven gaat

NOTITIE, Ex 2:25 en God nam n.
NUCHTER. Zie ook ZINNEN BIJ ELKAAR

HOUDEN.
Ps 78:65; 1Kor 15:34.

NUN, Ex 33:11; De 32:44; 1Kr 7:27.
NUT, Mt 16:26; Tit 3:9; Jak 2:16.

Heb 12:10 streng onderricht tot ons n.
NUTTELOOS, Mt 12:36 elk n. woord
NUTTIG(ER), Han 20:20 al wat n. was vertellen

1Ti 4:8 godvruchtige toewĳding is n.
2Ti 3:16 Schrift door God ge

¨
ınspireerd en n.

Mt 5:29; 1Kor 12:7; Tit 3:8.

O
OBED, Ru 4:17, 21, 22; Lu 3:32.
OBED-EDOM, 2Sa 6:10-12; 1Kr 13:13.
OBSTAKEL, Jes 57:14 Verwĳdert elk o.
OEFENEN, Han 24:16 o. ik mĳzelf

1Kor 7:4 De vrouw o. geen autoriteit
1Kor 9:25 o. iedereen zelfbeheersing
1Ti 2:12 sta vrouw niet toe autoriteit te o.
Heb 5:14 hun waarnemingsvermogen geo.
Heb 12:11 voor hen die erdoor geo. zĳn
2Pe 2:14 een hart dat geo. is in hebzucht
Job 15:5; Mi 5:15; 1Ti 4:7.

OEFENING, 1Ti 4:8 lichamelĳke o. is nuttig
OEVER(S), 1Kr 12:15 buiten haar o.

Mr 4:35; 5:21; 6:45; 8:13.
OFFEREN, Ge 22:13; Heb 9:14, 28; 11:17.
OFFERGAVE, Mal 3:3, 4; Ef 5:2.

Ge 4:4 goedgunstig op Abel en zĳn o. neerzag
OFFERROOK, 2Kon 22:17 o. aan andere goden

Jer 7:9 moorden en o. aan Ba
¨
al brengen

Jer 44:25 o. aan de koningin des hemels
Jer 44:5; Mal 1:11.

OFIR, Jes 13:12 het goud van O.
1Kon 9:28; 10:11; Job 28:16; Ps 45:9.

OGEN, Re 21:25 recht in zĳn eigen o.
Ps 11:4 zĳn o. onderzoeken de mensenzonen
Sp 15:3 De o. van Jehovah zĳn op elke plaats
Sp 16:2 wegen van man zuiver in eigen o.
Jer 16:17 mĳn o. zĳn op al hun wegen
Za 14:12 o. zullen in hun kassen wegrotten
Ef 1:18 doordat o. van uw hart verlicht zĳn
1Pe 3:12 o. van Jehovah zĳn op rechtvaardigen



1595 OGENBLIK—ONDERSCHEID
1Jo 2:16 de begeerte der o.
Opb 21:4 elke traan uit hun o. wegwissen
Mt 13:16; Mr 8:18; 2Kor 4:18.

OGENBLIK, Ps 30:5 toorn is voor een o.
Jes 54:7 Voor een klein o. heb ik u verlaten
1Kor 15:52 in een o., in een oogwenk
Ezr 9:8; Jes 26:20; 27:3; Lu 4:5.

OGENBLIKKELIJK, 1Th 5:3 vernietiging o.
OGENDIENST, Ef 6:6; Kol 3:22.
OLIE, Ps 23:5 Met o. mĳn hoofd ingewreven

Jes 61:3 de o. van uitbundige vreugde
Mt 25:4 terwĳl de beleidvolle o. meenamen
1Sa 16:13; Jes 25:6; Lu 7:46; Heb 1:9.

OLIJFBERG, Lu 22:39; Han 1:12.
OLIJFBLADEREN, Ne 8:15.
OLIJFBOMEN, De 28:40; Za 4:11.

Opb 11:4 Dezen zĳn de twee o.
OLIJFBOOM, Ro 11:17 een wilde o.

Re 9:8; Ps 52:8; Ro 11:24.
OLIJFBOOMSTEKKEN, Ps 128:3.
OLIJFOLIE, Ex 27:20.
OMBRENGEN, Ju 5 die geen geloof toonden, o.
OMEGA, Opb 1:8; 21:6; 22:13.
OMGAAN, 2Th 3:14 niet meer met hem o.
OMGANG, Sp 20:19 geen o. hebben

Sp 22:24 geen o. met iemand die snel toornig is
1Kor 15:33 Slechte o. bederft gewoonten

OMHAKKEN, De 7:5 heilige palen o.
OMHELZEN, Pr 3:5 een tĳd om te o.

Ge 29:13; 48:10; 2Kon 4:16; Sp 4:8; Hgl 2:6.
OMHOUWEN, 2Kr 34:7.
OMHULLEN, 2Kr 24:20 Gods g

´
e

´
est o. Zacharia

OMKEREN, Jes 24:1 oppervlakte o.
Jer 21:4 ik o. de oorlogswapens

OMKOMEN, Mi 4:9; Heb 11:31.
OMLOOP, Ps 19:6.
OM NIET, Mt 10:8; Opb 21:6; 22:17.
OMRI, 1Kon 16:16, 21-23, 27-29; Mi 6:16.
OMSINGELEN, Lu 19:43 vĳanden u zullen o.
OMSTANDIGHEDEN, Ps 118:5 benauwende o.
OMTREKKEN, 1Kor 13:12 zien wĳ vage o.
OMVERWERPEN, Job 12:19; Sp 13:6.
OMVERWERPING, 2Kor 10:4 wapenen tot o.
OMWINDSEL, Jes 25:7 o. dat volken omwindt
OMZICHTIG(STE), Ge 3:1 slang bleek het o.

Mt 10:16 zo o. als slangen
ONAANGENAAM, Ge 21:11 iets o. voor Abraham
ONAANGEROERD, Ro 15:23 geen o. gebied
ONBEDORVENHEID, Tit 2:7 o. in onderwĳs
ONBEDREVEN, 2Kor 11:6 o. in het spreken
ONBEDUIDEND(STE), Mt 2:6 geenszins o. stad

1Kor 4:3 voor mĳ een zeer o. zaak
1Kon 16:31; 2Kon 3:18; Job 14:21; Jes 49:6; Jer 14:3;
30:19.

ONBEGRIJPELIJK, Jer 33:3 o. dingen vertellen
ONBEKEND, 2Kor 6:9; Ga 1:22.

Han 17:23 Aan een o. God
Heb 5:13 die melk gebruikt, is o. met woord

ONBEKOMMERD, Mt 22:5 o. gingen zĳ weg
ONBEPAALDE TIJD(EN), Ge 3:22.

Ge 9:16 denken aan het verbond tot o.
Ge 48:4 dit land aan uw zaad geven tot o.
Ex 3:15 Dit is mĳn naam tot o.
Ex 31:16 Het is een verbond tot o.
Ps 90:2 van o. tot o. zĳt gĳ God
Ps 145:13 is een koningschap voor alle o.
Hab 3:6 de voor o. blĳvende heuvels
Ps 136:1-26; Sp 8:23; Jes 26:4; Jer 3:5; Ez 35:9;
Da 9:24; 12:2, 3; Jon 2:6; Ze 2:9.

ONBEPAALDE TIJD DUREND, Jes 55:3.
Jer 51:57 zĳ moeten een voor o. slaap slapen
Jer 50:5; 51:39; Ez 35:5.

ONBEREIKBAAR, Ge 11:6 niets o. voor hen
Job 42:2 geen denkbeeld dat voor u o. is

ONBERISPELIJK, Ge 6:9 betoonde zich o.
Joz 24:14 dient hem op een o. wĳze
Job 2:3 een o. en oprecht man
Ez 28:15 Gĳ waart o. in uw wegen
Fil 2:15 o. en onschuldig moogt worden
1Th 5:23 o. bewaard bĳ de tegenwoordigheid

1Ti 3:2 De opziener moet o. zĳn
Ge 17:1; De 18:13; Ps 15:2; 119:1; 1Th 2:10; 3:13;
1Ti 5:7; 6:14.

ONBERISPELIJKE(N), Job 12:4; Sp 28:10.
ONBESCHAAMD, Ze 3:4 Haar profeten waren o.

1Th 2:2 in Filippi o. behandeld
Jes 33:19; Ez 2:4; Mt 22:6; Lu 18:32; Han 14:5;
Ro 1:30.

ONBESCHAAMDHEID, 2Kon 19:3; Jes 37:3.
Jes 9:9; Klg 3:65 o. van hart

ONBESCHRIJFLIJK, 2Kor 9:15 o. vrĳe gave
ONBESMET, Kol 1:22; Heb 7:26; 1Pe 1:4, 19.

Jak 1:27 aanbidding die rein en o. is
Ju 24 u o. voor zĳn heerlĳkheid doen staan

ONBESNEDEN, Le 26:41; Ez 32:24; Hab 2:16; 1Kor 7:18.
ONBESNEDENE(N), Jes 52:1 geen o. in u komen

Han 7:51 Hardnekkigen en o. van hart
ONBESNEDENHEID, Ga 5:6 noch o. enige waarde

Ro 2:25, 26; 1Kor 7:19; Kol 3:11.
ONBETAMELIJK, Job 1:22.

Jer 23:13 bĳ de profeten gezien wat o. is
1Kor 13:5 [liefde] niet o.

ONBETEKENEND, Ps 119:141 Ik ben o.
Za 13:7 terugkeren over hen die o. zĳn

ONBETEUGELD, 1Sa 2:3 niets o. uit uw mond
ONBEVLEKT, Jak 1:27 o. van de wereld bewaren

1Ti 6:14; 1Pe 1:19; 2Pe 3:14.
ONBEWEEGLIJK, Ex 15:16; Joz 10:12, 13.
ONBEWOOND, Jer 6:8 u niet maak tot o. land
ONBEZET, 1Sa 20:18 uw zitplaats zal o. zĳn
ONBEZIELD, 1Kor 14:7 o. dingen geluid geven
ONBEZONNEN, Sp 12:18 die o. spreekt

2Ti 3:4 verraders, o., opgeblazen
ONBEZONNENHEID, Job 35:15 geen nota van o.
ONBEZORGD(EN), Jer 12:1; 49:31; Za 1:15.

Am 6:1 Wee degenen die o. zĳn in Sion
ONBEZORGDHEID, Ps 122:7; Jer 22:21.
ONDERBREKING, Ezr 6:8 zonder o.
ONDERDANEN, Ps 72:8 o. van zee tot zee
ONDERDANIG, 2Kor 9:13; Heb 13:17.
ONDERDOMPELEN, 2Kon 5:14 o. in Jordaan
ONDERDRUKKEN, Ex 3:9 Egyptenaren hen o.

Re 4:3; Jes 52:4; Han 10:38.
ONDERDRUKKERS, Pr 4:1.
ONDERDRUKKING(EN), Jes 14:4; 59:13.

Ps 72:14 Van o. zal hĳ hun ziel verlossen
Sp 29:13 De onbemiddelde en de man van o.
Jes 54:14 Gĳ zult verre zĳn van o.

ONDERGAAN, 2Th 1:9 gerechtelĳke straf o.
Heb 2:9 Jezus de dood heeft o.

ONDERGANG, Job 31:29; Sp 24:22.
ONDERGESCHIKTEN, 1Kor 4:1.
ONDERHOUDEN, Mt 23:3 o. wat zĳ zeggen

Mt 28:20 leert hun o. wat ik geboden heb
Jo 14:15 zult gĳ mĳn geboden o.
Ro 14:6 Wie de dag o., o. die voor Jehovah
Ga 4:10 Gĳ o. nauwgezet dagen
Ex 20:6; Jo 14:21; Opb 22:7.

ONDERKLEED, Ju 23 zelfs het o.
ONDERLIJF, 2Sa 20:10; Hgl 5:14; Jer 51:34.
ONDERLING, 1Kor 7:5 met o. goedvinden
ONDERMIJNEN, 2Ti 2:18 o. het geloof
ONDERPAND, 2Kor 1:22.

2Kor 5:5 het o. van wat komen zal, de geest
Ef 1:14 van tevoren gegeven o. van erfenis

ONDERRICHT, De 32:2 o. als regen
Ne 8:9 levieten die het volk o. gaven
Ro 15:4 eertĳds geschreven, tot ons o.
Sp 1:5; 4:2; Jes 9:15; Ga 6:6; 1Th 4:1.

ONDERRICHTEN, De 17:10; Re 13:8.
Ezr 7:25 al wie ze niet heeft gekend, o.
Ps 25:8 Jehovah o. zondaars in de weg
Jes 2:3 Jehovah zal ons o.
1Kor 2:16 zin van Jehovah, dat hĳ zou o.?
1Kor 14:19 om anderen mondeling te o.
1Sa 12:23; Ps 25:12; 27:11; 32:8; 45:4; Mi 3:11;
Han 7:22; Ro 2:18; 2Ti 2:25; Tit 2:12.

ONDERSCHEID, Le 11:47; Ez 22:26.
Ro 10:12 geen o. tussen jood en Griek
Mal 3:18; Han 15:9; Ro 3:22; Jak 3:17.
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ONDERSCHEIDEN, Sp 1:2 de woorden o.

Jo 20:9 zĳ o. niet de schriftplaats
1Kor 11:29 indien hĳ het lichaam niet o.
Heb 5:14 geoefend om te o.
1Kon 3:9; Sp 19:25; 20:24; Da 10:14.

ONDERSCHEIDING, 1Kr 11:25 meer o. genoot
ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN, Sp 2:2; 3:19.

Sp 2:11 o. zal u beveiligen
1Kor 10:15 spreek tot mensen die o. bezitten
2Ti 2:7 Heer zal u o. in alle dingen geven
Sp 10:23; 11:12; 17:27; 24:3.

ONDERSTEBOVEN KEREN, 2Kon 21:13.
Sp 12:7 De goddelozen worden o.
Tit 1:11 hele huisgezinnen o.

ONDERVINDEN, Heb 10:33 met hen die dit o.
ONDERVRAGEN, Han 4:9.
ONDERWEG, Mt 20:17.
ONDERWERPEN, Ge 1:28; Ps 110:2.

Ex 10:3 weigeren u aan mĳ te o.?
1Kor 15:27 alle dingen onder zĳn voeten o.
Tit 2:5 zich aan hun eigen man o.
1Pe 2:13 O. u aan iedere menselĳke schepping
1Pe 3:22 engelen en krachten aan hem o.
Jes 45:1; Lu 10:20; Ro 8:20; 10:3; Fil 3:21; Kol 2:20;
Heb 2:8; 12:9.

ONDERWEZEN, Jes 54:13 door Jehovah o. personen
ONDERWIJS, Han 11:26; Ro 12:7.

Han 18:25 met juistheid o. geven
1Ti 4:16 Schenk aandacht aan uzelf en uw o.

ONDERWIJZEN, 2Kr 17:9 o. onder het volk
Ps 94:12 Gelukkig is de man die gĳ o.
Ps 144:1 die mĳn handen o. tot de strĳd
Jer 32:33 er vroeg werd opgestaan en o.
Mt 15:9 mensengeboden als leerstellingen o.
Mr 6:6 hĳ ging de dorpen rond en o.
Han 5:42 van huis tot huis o.
Han 20:20 in openbaar en van huis tot huis o.
1Kor 4:17 zoals ik overal o.
Ga 6:6 ieder die mondeling in woord wordt o.
2Ti 2:2 voldoende bekwaam om anderen te o.
2Ti 2:24 vriendelĳk, bekwaam om te o.
2Ti 3:16 gehele Schrift is nuttig om te o.
Ezr 7:10; Ps 71:17; Jes 29:13; Mt 7:29; 11:1; Han 4:2;
5:25; Ro 2:21; 12:7; 1Ti 2:12; Tit 1:11.

ONDERWIJZER(S), Ezr 8:16.
2Kr 35:3 de levieten, de o.
Sp 5:13 niet geluisterd naar stem van mĳn o.
Jes 30:20 ogen die uw Grootse O. zien
Hab 2:18 een o. van leugen?
Mt 13:52 iedere openbare o.
Mt 23:34 daarom zend ik profeten en o. tot u

ONDERWORPEN, Ro 13:1 Iedere ziel zĳ o.
Ef 5:22 Laten vrouwen o. zĳn aan hun man
Kol 3:18 vrouwen, weest aan uw man o.
Heb 2:15 hun leven lang aan slavernĳ o.
1Pe 5:5 jongere mannen, weest o. aan oudere
Lu 2:51; Ef 5:24; Tit 3:1; 1Pe 3:1.

ONDERWORPENHEID, Ge 1:26 gedierte in o.
Ge 1:28; Ps 49:14; 1Kor 14:34; 1Ti 3:4.

ONDERZOEK, Le 13:36 behoeft geen o. te doen
Job 34:24 breekt machtigen zonder enig o.
1Pe 1:10 naarstig navraag en nauwkeurig o.
De 13:14; Ezr 4:15; 5:17; 6:1; Ez 39:14.

ONDERZOEKEN, Ps 26:2 O. mĳ, o Jehovah
Jer 17:10 Ik o. de nieren
Mt 10:11 o. wie het waard is
Jo 5:39 Gĳ o. de Schriften
Han 17:11 zĳ o. dagelĳks de Schriften
1Kor 2:10 de geest o. alle dingen
1Kor 2:14 omdat ze geestelĳk worden o.
1Kor 2:15 De geestelĳke mens o. alle dingen
1Kor 4:3 ik o. mĳzelf niet eens
1Kor 4:4 hĳ die mĳ o., is Jehovah
Ps 11:4, 5; 139:23; Jer 9:7; 11:20; 20:12; Han 7:31;
1Kor 14:24; 1Pe 1:11.

ONDERZOEKER, 1Kr 29:17 een o. van het hart
ONDERZOEKINGEN, Re 5:16 grote o.
ONDOELTREFFENDHEID, Heb 7:18 wegens o.
ONDOORDRINGBAAR, Za 11:2 het o. woud
ONDOORGRONDELIJK, Ro 11:33 Hoe o.

Job 5:9; 9:10; Ps 145:3; Sp 25:3.

ONDUIDELIJK, 1Kor 14:8 trompet een o. signaal
ONEDELE, 1Kor 1:28 het o. uitgekozen
ONEDELMOEDIG, De 15:9 o. jegens arme
ONEER, Han 5:41 ten behoeve van naam o.

1Kor 15:43 Het wordt gezaaid in o.
Sp 3:35; 1Kor 11:14; 2Kor 6:8; 11:21.

ONEERBIEDIG, 2Sa 6:7 de o. daad
ONEERLIJKE WINST, 1Ti 3:8; Tit 1:7.

Tit 1:11 ter wille van o. onderwĳzen
1Pe 5:2 noch uit liefde voor o.

ONEERVOL, Ro 9:21 voor een o. gebruik
ONEFFEN, Sp 13:15 weg verraderlĳken is o.

Jes 40:4 o. landschap tot een valleivlakte
ONENIGHEDEN, 1Kor 1:11 dat er o. bestaan
ONENIGHEID, Han 15:2; 23:7.
ONERVAREN, Sp 14:15 Iedereen die o. is
ONERVARENE(N), Ps 19:7 o. wĳs makend

Sp 22:3 de o. moeten de straf ondergaan
Ps 119:130; Sp 1:22; 21:11; Ez 45:20.

ONGEDEERD, Job 9:4 halsstarrig en o. blĳven?
ONGEDULDIG, Job 21:4; Za 11:8.

Sp 14:29 wie o. is, verheft dwaasheid
ONGEHOORZAAM, Ro 10:21; Heb 2:2; 3:18.
ONGEHOORZAAMHEID, 2Kor 10:6; Ef 5:6.

Ro 5:19 door o. van ene velen tot zondaars
Ef 2:2 thans werkzaam in de zonen der o.

ONGEHUICHELD, 1Pe 1:22 o. genegenheid
ONGEHUWD(EN), 1Kor 7:32, 34.

1Kor 7:8 Tot de o. zeg ik
1Kor 7:11 o. blĳven of zich verzoenen

ONGELDIG, Nu 30:8, 12.
ONGELETTERD, Han 4:13 o. en gewone mensen
ONGELOOF, Mr 6:6 verwonderde zich over hun o.

Ro 4:20 wankelde hĳ niet in o.
Ro 11:20 Om hun o. werden zĳ weggebroken
Heb 3:19 niet konden ingaan wegens o.
Mt 13:58; Ro 3:3; 11:23; 1Ti 1:13.

ONGELOOFLIJK, Han 26:8 Waarom o. geoordeeld
ONGELOVIG, 1Kor 7:12.

1Kor 7:14 de o. man is geheiligd
ONGELOVIGE(N), 2Kor 4:4; 6:14, 15.

1Kor 6:6 naar het gerecht, en dat voor o.?
1Kor 14:22 Talen zĳn teken voor o.

ONGELUK, De 32:35 dag van hun o.
Ge 42:4; 2Sa 22:19; Job 31:23; Sp 17:5; Jer 18:17; Ez 35:5.

ONGELUKSBARRI
`
ERES, Job 30:12.

ONGEMAK, Sp 23:29 Wie heeft o.?
ONGENEESLIJK, Jes 17:11 dag der o. smart

Job 34:6; Jer 15:18; 30:15.
ONGEOORLOOFD, Ro 13:13 in o. gemeenschap
ONGEPAST, Job 24:12.
ONGERECHTIGHEDEN, Opb 18:5.
ONGERECHTIGHEID. Zie DWALING(EN).
ONGEREGELDHEDEN, Lu 21:9 gĳ van o. hoort

2Kr 15:5; Am 3:9; 2Kor 6:5.
ONGERUSTHEID, Ps 55:2.
ONGESLUIERD, 2Kor 3:18 met o. aangezichten
ONGESTADIG, Jak 1:8 o. in al zĳn wegen
ONGESTRAFT, Ex 20:7 Jehovah zal niet o. laten

Jer 25:29 zoudt g
´
ı
´
j o. blĳven?

Sp 16:5; 19:5; Jer 30:11; 49:12.
ONGEVAL, Ex 21:22.
ONGEVOELIG, Jes 6:10 maak hun oren o.
ONGEVOELIGHEID, Mr 3:5; Ef 4:18.
ONGEWOON, De 17:8 een zaak te o. voor u is
ONGEZUURD, Ex 12:17.

Ex 13:6 Zeven dagen o. broden eten
Le 2:4 o. koeken, met olie bevochtigd
1Kor 5:7 zoals gĳ o. zĳt
1Kor 5:8 met o. broden van oprechtheid
Re 6:21; 1Sa 28:24; Mt 26:17.

ONHANDELBAAR, Ps 78:8 o. geslacht
Jes 1:23 Uw vorsten zĳn o.
De 21:18; Jes 30:1; 65:2.

ONHEELBAAR, Mi 1:9 de slag is o.
Na 3:19 Uw slag is o. geworden

ONHEIL(EN), Job 6:2; 30:13.
Sp 19:13 verstandeloze zoon betekent o.
Ez 7:26 Er zal o. op o. komen
Ps 5:9; 38:12; 55:11; 91:3; 94:20; Sp 17:4.
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ONHERKENBAAR, Jer 19:4.

1Kon 20:38 hield zich o. met verband over ogen
Sp 26:24 Met zĳn lippen maakt hater zich o.

ONKRUID, Mt 13:25 vĳand zaaide er o. overheen
ONMATIGHEID, Mt 23:25 vol roof en o.
ONMISKENBAAR, 1Sa 12:25 o. doet wat kwaad is
ONMOGELIJK, Mt 19:26 Bĳ mensen o.

Heb 6:18 God o. kan liegen
Mt 17:20; Mr 10:27; Heb 11:6.

ONMOGELIJKHEID, Lu 1:37 bĳ God geen o.
ONNASPEURLIJK, Ro 11:33.
ONNOZEL, Ho 7:11 als een o. duif
ONNOZELHEID, Sp 9:13 Zĳ is de o. zelve
ONNUT, Mt 25:30; Lu 17:10.
ONONTVANKELIJK, Jes 6:10 Maak hart o.

Mt 13:15 hart is o. geworden
ONOPHOUDELIJK, 1Th 1:3 denken o. aan uw werk
ONOPZETTELIJK, Nu 15:29; Joz 20:3.

Nu 35:11 die o. een ziel doodslaat
ONPARTIJDIG, 1Pe 1:17 Vader o. oordeelt
ONPEILBAAR, Ef 3:8 de o. rĳkdom van Christus
ONRECHT, Le 19:15 bĳ rechtspraak geen o.

Le 25:14 doet elkaar geen o.
De 32:4 Een God bĳ wie geen o. is
Ps 125:3 hand niet uitsteken naar enig o.
1Kor 6:7 Waarom laat gĳ u niet o. doen?
2Kor 7:2 Wĳ hebben niemand o. gedaan
Ps 7:3; Sp 29:27; Jer 2:5; Klg 3:59; Ez 3:20; Ze 3:5;
Mt 20:13; Han 25:10.

ONRECHTVAARDIG(EN), Ex 18:21 o. winst
Heb 6:10 Want God is niet o.
1Pe 2:19 indien o. lĳdt, is dit aangenaam
1Pe 3:18 een rechtvaardige voor o.
Sp 15:27; Han 24:15; Ro 3:5; 1Kor 6:9.

ONRECHTVAARDIGHEID, Ps 92:15.
Ro 9:14 Is er o. bĳ God?
1Jo 5:17 Alle o. is zonde
Opb 22:11 Wie o. doet, doe nog verder o.

ONREDELIJK, 1Kor 15:36; 2Kor 11:16; 1Pe 2:15.
ONREDELIJKE(N), Lu 11:40; 12:20.
ONREDELIJKHEID, 2Kor 11:1 klein beetje o.
ONREIN(E), Job 14:4 een reine uit een o.

Jes 6:5 een man o. van lippen ben ik
Jes 35:8 De o. zal er niet langs trekken
Jes 52:1 zal er geen o. meer in u komen
Jes 64:6 wĳ worden als iemand die o. is
1Kor 7:14 anders zouden uw kinderen o. zĳn
2Kor 6:17 raakt het o. niet langer aan
Le 11:8; 2Kr 29:5; Hag 2:13; Han 10:14; Opb 16:13; 18:2.

ONREINHEID, Mt 23:27 van binnen vol o.
Ro 1:24 heeft God hen aan o. overgegeven
1Th 4:7 ons niet geroepen met verlof tot o.
Klg 1:9; Ez 18:6; 39:24; Ro 6:19; Ef 5:3.

ONSCHULD, Ho 8:5 Hoe lang niet tot o. in staat
ONSCHULDIG(E), Ex 23:7; De 19:10.

Mt 10:16 zo o. als duiven
Ro 16:19 o. ten opzichte van het kwade
Fil 2:15 opdat gĳ o. moogt worden
Ps 24:4; 94:21; Sp 6:17; Mt 27:24.

ONSTERFELIJKHEID, 1Kor 15:53 o. aandoen
1Ti 6:16 die alleen o. heeft

ONSTUIMIG, Ps 39:6; Sp 9:13.
Hab 1:6 de bittere en o. natie

ONSZELF, Ro 8:23 wĳ zuchten in o.
Ro 15:1 en niet o. behagen
2Kor 3:5 Niet uit o. voldoende bekwaam
Job 34:4; 2Kor 4:5; 1Jo 1:8.

ONTBIEDEN, Jer 16:16 zal ik vele jagers o.
ONTBINDEN, Job 7:5.

Jes 28:18 verbond met de Dood zal o. worden
Mt 18:18 zullen in de hemel o. zĳn
2Kor 5:1 ons aardse huis o. zou worden
2Pe 3:10 de elementen zullen o. worden

ONTBINDING, Job 8:19; Jes 38:17.
ONTBLOTING, Ezr 4:14 o. van koning zien
ONTBRANDEN, Ex 22:24; Nu 11:33; De 31:17; Re 2:14;

3:8; 6:39; 10:7.
ONTBREKEN, Pr 1:15 wat o., onmogelĳk geteld

Tit 1:5 dingen waaraan wat o.
Heb 11:32 tĳd zal mĳ o. indien ik vertel

ONTDAAN, Ps 38:6; Jes 21:3.
ONTDEKKEN, 2Pe 3:10 werken zullen o. worden
ONTDOEN, 2Kor 3:10 van heerlĳkheid o.
ONTEERD, Le 21:7 o. vrouw niet nemen
ONTEGENZEGLIJK, 2Sa 12:14.
ONTEIGENINGEN, Ez 45:9 Ontlast van o.
ONTELBAAR, Heb 11:12 als zandkorrels, zo o.
ONTEVREDEN, Mi 2:7 Is Jehovah o. geworden
ONTGAAN, 2Pe 3:5 o. dit feit hun aandacht
ONTGORDEN, Jes 45:1 heupen van koningen o.
ONTHEILIGEN, Le 19:12; Jer 34:16; Ez 39:7.

Ez 36:20 men o. voorts mĳn heilige naam
ONTHOOFDEN, Mt 14:10; Mr 6:16; Lu 9:9.
ONTHOUDEN, 1Kor 7:5 O. het elkaar niet

1Th 4:3 dat gĳ u o. van hoererĳ
1Ti 4:3 gebieden zich te o. van spĳzen
1Pe 2:11 o. van vleselĳke begeerten

ONTHOUDING, Nu 30:2; Za 7:3.
2Kor 11:27 in o. van voedsel

ONTHULLER, Da 2:28 een O. van geheimen
Da 2:47 God der goden en O. van geheimen

ONTHULLING, 2Sa 7:27 o. aan uw knecht
ONTKENNEN, Ge 18:15; Mt 26:70; Jo 18:25.
ONTKOMEN, Jer 25:35 mogelĳkheid tot o.

Am 9:1 niemand zal erin slagen te o.
Lu 21:36 smekend dat gĳ moogt o.
Ro 2:3 gĳ aan oordeel van God zult o.?
1Th 5:3 zĳ zullen geenszins o.
Sp 11:21; 19:5; Jes 10:20; Heb 2:3; 11:34.

ONTKOMENE(N), Jer 44:14; Ez 24:27.
Jes 45:20 gĳ o. uit de nati

¨
en

Jo
¨
e 2:32 in Jeruzalem zullen o. blĳken te zĳn

ONTKOMING, Ps 17:13.
Pr 8:8 goddeloosheid geen o. verschaffen

ONTLASTEN, Jes 1:24 Ik zal mĳ o.
ONTLEDIGEN, Fil 2:7 hĳ heeft zichzelf o.
ONTMANNEN, Ga 5:12 dat mannen zich lieten o.
ONTMOEDIGD, Sp 24:10.
ONTMOEDIGING, Ex 6:9.
ONTOEGANKELIJK, 1Ti 6:16 in o. licht woont
ONTRADEN, Han 21:14 zich niet liet o.
ONTROUW(EN), 1Kr 10:13 Saul wegens zĳn o.

Lu 12:46 zĳn deel met de o. toewĳzen
2Ti 2:13 indien wĳ o. zĳn, hĳ blĳft getrouw
Joz 7:1; 22:22; Ez 17:20; 18:24.

ONTROUW AAN OVEREENKOMSTEN, Ro 1:31.
ONTROVEN, Kol 2:18 Laat u niet de prĳs o.
ONTSLAAN, 2Kon 23:5 hĳ o. de priesters
ONTSLAGEN, Ro 7:2 o. van de wet
ONTSLAPEN(EN), Ps 13:3; Mt 27:52.

1Kor 15:20 de eersteling van die o. zĳn
1Kor 15:51 Wĳ zullen niet allen o.
Han 7:60; 13:36; 1Kor 15:6, 18; 1Th 4:14; 2Pe 3:4.

ONTSLUITEN, Jes 35:5 oren der doven o.
ONTSNAPTE, Joz 8:22; Jer 42:17.
ONTSTAAN, Jo 1:3.

2Kor 5:17 nieuwe dingen zĳn o.
ONTSTEKEN, De 32:22; Jer 15:14; 17:4.
ONTSTEKING, De 28:22 zal u slaan met o.

Han 28:6 opzwellen ten gevolge van een o.
ONTSTELD, Mr 9:15; 14:33; 16:5.

Ge 45:3 zĳ waren o. wegens hem
Ps 6:2 want mĳn beenderen zĳn o.
Ps 90:7 door uw woede zĳn wĳ o.
Jes 21:3 ik ben o. geraakt

ONTSTELTENIS, Ps 2:5 hen met o. slaan
Jes 22:5; 65:23; Mi 7:4.

ONTUCHT, Ro 1:27 mannen, o. plegend
ONTUCHTIG, Ef 5:4 o. gescherts

Kol 3:8 o. taal uit uw mond
ONTVALLEN, Job 11:20 toevluchtsoord zal o.
ONTVANGEN, Ps 51:5 in zonde o.

Mt 10:8 Gĳ hebt om niet o.
Mr 9:37 wie een van zulke kinderen o.
Lu 15:2 Deze man o. zondaars
Fil 2:29 O. hem op de gebruikelĳke wĳze
Jak 4:3 Gĳ vraagt en toch o. gĳ niet
Mr 10:15; Ro 8:15; 16:2; Ga 4:5; 1Th 2:13; Heb 10:26;
Jak 1:12; 1Jo 2:27.

ONTVANGENIS, Ho 9:11.
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ONTVLAMMEN, Sp 29:8 doen een stad o.
ONTVLIEDEN, Mt 23:33; 1Kor 10:14.
ONTVLUCHTEN, 2Pe 1:4; 2:20.
ONTVOERDERS, 1Ti 1:10 o. van mensen
ONTVOEREN, Ge 40:15; De 24:7.
ONTWAKEN, Ps 17:15; Jo

¨
e 1:5.

Jes 52:1 O., o Sion!
Da 12:2 die in de stofbodem slapen, zullen o.
Ro 13:11 gĳ uit de slaap dient te o.
1Kor 15:34 O. en wordt nuchter

ONTWIJDEN, Ps 55:20; Jes 47:6; Ez 7:21.
Le 21:12 het heiligdom van zĳn God niet o.
Ps 89:34 Ik zal mĳn verbond niet o.
Da 11:31 ze zullen het heiligdom o.

ONTWIKKELEN, Mr 4:8 zaadjes zich o.
ONTWORTELD, Mt 15:13; Lu 17:6; Ju 12.
ONTZAG, Le 19:30 o. hebben voor mĳn heiligdom

Jes 29:23 voor de God van Isra
¨
el o. hebben

Heb 12:28 met godvruchtige vrees en o.
ONTZEGGING, 2Kon 4:13.
ONTZET, Ez 3:15; Da 8:27.

Jes 59:16 betoonde hĳ zich o.
ONTZETTEN, Han 23:27 ik kwam en o. hem
ONTZETTEND, Jer 5:30 Een o. toestand
ONTZETTING, Jer 18:16 voorwerp van o.

Jer 50:13 hĳ zal star zĳn van o. en fluiten
Jer 2:12; 49:17; Mi 6:16.

ONTZONDIGEN, Ex 29:36; Ez 45:18.
ONUITPUTTELIJK, Lu 12:33 een o. schat
ONUITSPREKELIJK, 2Kor 12:4 o. woorden
ONVAST, Jes 24:20 land beweegt zich o.

Jes 29:9 zĳ hebben zich o. voortbewogen
ONVERANDERLIJK, Heb 6:18 twee o. dingen
ONVERANDERLIJKHEID, Heb 6:17.
ONVERDEELD, 1Kr 28:9 dien met een o. hart

2Kr 16:9 wier hart o. is jegens hem
ONVERDERFELIJK, 1Pe 1:4.

1Kor 15:52 doden zullen o. worden opgewekt
1Pe 3:4 de o. tooi van de zachtaardige geest

ONVERDERFELIJKHEID, 1Kor 15:50; Ef 6:24.
Ro 2:7 heerlĳkheid en eer en o. zoeken
1Kor 15:42 het wordt opgewekt in o.
2Ti 1:10 licht geworpen op leven en o.

ONVERDIENDE GOEDHEID, Jo 1:17; Ro 5:15.
Ro 5:21 de o. als koning zou regeren
Ro 11:6 door o., niet ten gevolge van werken
2Kor 12:9 Mĳn o. is voldoende voor u
Ef 2:8 door o. zĳt gĳ gered
Jak 4:6 hĳ geeft o. aan de nederigen
2Kor 6:1; Heb 2:9; 4:16; 10:29; 12:28.

ONVERGANKELIJK, 1Ti 1:17; 1Pe 1:23.
Ro 1:23 heerlĳkheid van o. God veranderd
1Kor 9:25 vergankelĳke kroon, wĳ een o.

ONVERMOGEN, Ro 8:3 o. van de Wet
ONVERMURWBAAR, Ex 7:14 Farao’s hart is o.

1Sa 6:6 waarom uw hart o. maken
ONVERNIETIGBAAR, Heb 7:16 een o. leven
ONVERSTAANBAAR, Ps 114:1 volk dat o. sprak
ONVERSTAND, Pr 7:25.
ONVERSTANDIG(EN), Tit 3:3.

Lu 24:25 o., traag van hart
Ro 1:21 hun o. hart werd verduisterd

ONVERVALST, 1Pe 2:2 o. melk
ONVERWELKELIJK, 1Pe 1:4 o. erfenis

1Pe 5:4 o. kroon der heerlĳkheid
ONVERZORGD, Le 10:6 hoofdhaar niet o. laten
ONVOORWAARDELIJK, Ge 41:40 u o. gehoorzamen
ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN, Pr 9:11.
ONVRIJGEVIG, Sp 23:6 wie o. van oog is
ONVRUCHTBAAR, Job 3:7 hĳ worde o.

Jes 54:1 Hef vreugdegeroep aan, gĳ o. vrouw
Lu 23:29 Gelukkig de vrouwen die o. zĳn
Ga 4:27 Wees vrolĳk, gĳ o. vrouw
Ef 5:11 hebt niet langer deel aan o. werken
Tit 3:14 opdat zĳ niet o. zĳn
2Pe 1:8 u beletten inactief of o. te zĳn
Ge 11:30; Ex 23:26; Job 15:34; 30:3; Jes 49:21;
Mt 13:22; 1Kor 14:14.

ONVRUCHTBARE, 1Sa 2:5.
ONWAAR, Ez 13:6 wat o. is geschouwd

ONWAARDIG, Ex 20:7 naam niet op o. wĳze
1Kor 11:27 op o. wĳze beker des Heren drinkt

ONWAARHEID, Ef 4:25 gĳ o. hebt weggedaan
Ps 12:2; 41:6; Sp 30:8; Opb 14:5.

ONWANKELBAAR, 2Kor 1:7 hoop voor u is o.
ONWARE VERHALEN, 1Ti 1:4; 4:7; 2Pe 1:16.
ONWEERLEGBAAR, Han 1:3 o. bewĳzen
ONWELVOEGLIJK, De 23:14; 24:1.
ONWERKELIJKHEID, Jes 40:17 nati

¨
en zĳn een o.

Jes 41:29 Hun beelden zĳn wind en o.
Jes 44:9 formeerders van het beeld zĳn een o.
Jes 59:4 Men heeft vertrouwd op o.

ONWETEND(EN), Heb 5:2.
2Kor 2:11 niet o. van bedoelingen
1Th 4:13 willen wĳ niet dat gĳ o. zĳt
1Ti 1:13 ik o. was en in ongeloof handelde
1Pe 2:15 de o. praat doet verstommen
2Pe 2:12 zĳ o. zĳn en schimpend spreken

ONWETENDHEID, Han 17:30 o. voorbĳgezien
Han 3:17; Ef 4:18; Heb 9:7; 1Pe 1:14.

ONWETTIG, De 23:2; Heb 12:8; 1Pe 4:3.
ONZEKER(E), 1Kor 9:26 niet o.

2Kor 1:8 in het o. verkeerden over ons leven
1Ti 6:17 hoop niet op o. rĳkdom vestigen

ONZICHTBAAR, Ro 1:20 zĳn o. hoedanigheden
Kol 1:15 Hĳ is het beeld van de o. God
1Ti 1:17 Koning der eeuwigheid, o.

ONZICHTBARE, Heb 11:27 als zag hĳ de O.
ONZIN, Lu 24:11 deze woorden schenen hun o.
ONZINNIG, Jer 17:11.
OOG, De 19:21 o. voor o., tand voor tand

Job 42:5 heeft mĳn eigen o. u gezien
Ro 16:17 vermaan ik u, hen in het o. te houden
1Kor 2:9 Geen o. heeft gezien
Ga 6:1 gĳ uzelf in het o. houdt
Fil 2:4 het o. houdt op uw eigen zaken
Heb 12:2 oplettend het o. gericht op Jezus
Opb 1:7 elk o. zal hem zien

OOGAPPEL, Za 2:8 raakt mĳn o. aan
OOGGETUIGEN, 1Pe 2:12 waarvan zĳ o. zĳn
OOG OM OOG, Mt 5:38.
OOGST, Jo

¨
e 3:13 o. is rĳp geworden

Mt 9:37 o. is groot, maar weinig werkers
Mt 13:39 o. is een besluit van een samenstel
Opb 14:15 de o. van de aarde is rĳp
Ge 8:22; Sp 10:5; Jer 8:20.

OOGSTEN, Pr 11:4 naar wolken ziet, niet o.
Ho 8:7 stormwind zullen zĳ o.
Mi 6:15 Gĳ zult zaaien, maar niet o.
Jo 4:35 velden wit om geo. te worden
2Kor 9:6 wie spaarzaam zaait, spaarzaam o.
Ga 6:7 wat een mens zaait, dat zal hĳ ook o.
Ga 6:9 zullen o. indien wĳ niet moe worden
Opb 14:15 Sla uw sikkel erin en o.
Mt 6:26; Lu 12:24; Jo 4:38; 1Kor 9:11.

OOGSTER(S), Ps 129:7; Jo 4:36.
Mt 13:39 de o. zĳn engelen

OOGSTFEEST, Ex 23:16 o. eerste vruchten
OOGSTTIJD, Jer 51:33.
OOGWENK, 1Kor 15:52 in een o.
OOM, Le 20:20; 25:49; 1Sa 10:15.
OOR, Opb 2:7.

Sp 20:12 horende o. — Jehovah gemaakt
1Kor 12:16 indien o. zou zeggen:

OORDEEL, Mt 12:41 Ninev
´
e in het o.

Mt 23:33 hoe het o. van Gehenna ontvlieden?
1Kor 11:29 eet en drinkt zichzelf een o.
Heb 9:27 sterven, maar daarna een o.
Heb 10:27 vreselĳke verwachting van o.
Jak 2:13 Barmhartigheid juicht over o.
1Pe 4:17 o. begint bĳ het huis van God
2Pe 3:7 bewaard voor de dag van het o.
1Kon 20:40; Jo 5:29; Han 24:25; 2Th 1:5; 2Pe 2:3; Ju 6.

OORDEELSDAG, Mt 10:15; 1Jo 4:17.
OORDELEN, Mt 19:28 stammen van Isra

¨
el o.

Jo 5:22 de Vader o. volstrekt niemand
Jo 16:11 heerser van deze wereld geo.
Han 17:31 de bewoonde aarde o.
Ro 2:1 waarin gĳ een ander o.
Ro 14:4 Wie zĳt gĳ, dat gĳ o.?
1Kor 5:13 God degenen o. die buiten zĳn?
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1Kor 6:2 dat de heiligen de wereld zullen o.?
Kol 2:16 Laat niemand u o. inzake eten
2Ti 4:1 Jezus, die levenden en doden o.
Heb 13:4 God zal hoereerders en overspelers o.
Opb 11:18 tĳd om de doden te o.
Ps 9:19; 37:33; 109:7, 31; Jer 11:20; Lu 6:37; Jo 3:17,
18; 8:50; 12:48; Han 25:9; Ro 14:5; 1Pe 1:17.

OORDELEN (de), Jes 26:9.
Ro 11:33 ondoorgrondelĳk o.
Opb 19:2 zĳn o. waarachtig en rechtvaardig

OORLOG(EN), Ex 15:3 Jehovah persoon van o.
Ps 46:9 Hĳ doet o. ophouden
Jes 2:4 ook zullen zĳ de o. niet meer leren
Jo

¨
e 3:9 Kondigt dit af: Heiligt de o.!

Mt 24:6 horen van o. en berichten van o.
2Kor 10:3 wĳ voeren geen o. in het vlees
1Ti 1:18 voortgaan voortreffelĳke o. te voeren
Jak 4:1 Uit welke bron komen er o.
Opb 12:7 En er brak o. uit in de hemel:
Opb 16:14 o. van de grote dag van God
Jer 50:22; Ho 1:7; 2:18; Mi 4:3; Za 14:2, 3; Lu 21:9;
Jak 4:1; Opb 12:17; 19:11, 19.

OORLOGSLEGER, Jes 13:4 Jehovah monstert o.
OORLOGSWERKTUIGEN, 2Kr 26:15.
OORLOGVOERING, Ps 144:1; 2Kor 10:4.
OORSPRONG, Ez 29:14 land van hun o.
OORZAAK, Heb 5:9 o. van eeuwige redding
OOSTELIJK, Mt 2:1 astrologen uit o. streken

Mt 8:11; 24:27; Lu 13:29.
OOSTEN, Ps 75:6 noch uit o. komt verhoging

Jes 2:6; Jer 49:28; Ez 8:16.
OOSTERLINGEN, Ez 25:4 geef u aan de o.

Ge 29:1; Re 6:3, 33; 7:12; 8:10; 1Kon 4:30; Job 1:3;
Ez 25:10.

OOSTZIJDE, Ge 3:24 o. van de tuin van Eden
OOTMOED, Sp 15:33 aan heerlĳkheid o. vooraf

Sp 22:4 gevolg van o. is rĳkdom en leven
OOTMOEDIG, Sp 16:19; Mt 11:29.
OOTMOEDIGHEID, Fil 2:3 met o. des geestes

Han 20:19; Ef 4:2; Kol 3:12.
OPBLAZEN, 1Kor 8:1 Kennis o., liefde bouwt op
OPBORRELEN, Jak 3:11 zoete en bittere o.?
OPBOUW, Ro 15:2 wat zĳn o. ten goede komt

1Kor 14:26 Laat alle dingen tot o. geschieden
Ef 4:29 elk woord dat goed is tot o.
Ro 14:19; 1Kor 14:12; 2Kor 12:19.

OPBOUWEN, Ps 102:16 Jehovah zal Sion o.
Ef 2:20 o. op het fundament van de apostelen
Kol 2:7 geworteld en o. in hem
Sp 24:3; Han 20:32; 1Kor 8:1; 10:23; 14:3, 4; Ef 2:22;
Ju 20.

OPBRENGEN, Le 27:8; Nu 6:21; Ez 46:7.
OPBRENGST, Ps 85:12; Za 8:12.

De 28:33 Een volk zal uw o. eten
Sp 3:9 Eer Jehovah met uw o.
Jes 27:6 productieve land met o. vullen
Ez 34:27 het land zelf zal zĳn o. geven
Han 2:45 zĳ deelden de o. aan allen uit

OPDISSEN, Sp 14:25; 19:5 leugens o.
OPDRACHT, Jer 48:10 o. nalatig uitvoert

Mt 4:6 Hĳ zal zĳn engelen o. geven
1Ti 1:5 doel van o. liefde uit een rein hart
1Ti 1:18 Deze o. vertrouw ik u toe
Ex 39:30; Le 8:9; 1Kr 6:32; Hag 1:13; Han 26:12.

OPDRAGEN, Lu 17:10 wat u is o.
Tit 1:5 zoals ik u o. heb
Ho 9:10; Mr 7:11; Lu 21:5.

OPEISEN, Ps 106:10; 107:2.
OPENBAAR, Lu 8:17 niets dat niet o. zal worden

Jo 17:6 Ik heb uw naam o. gemaakt
Ro 1:19 omdat hetgeen bekend kan zĳn, o. is
1Kor 3:13 ieders werk zal o. worden
Kol 1:26 het heilige geheim is o. gemaakt
Kol 3:4 Wanneer Christus o. gemaakt wordt
1Ti 5:24 hun zonden worden ook o., maar later
Tit 2:11 onverdiende goedheid is o. gemaakt
1Jo 1:2 ja, het leven werd o. gemaakt
1Jo 3:2 wat wĳ zullen zĳn, is nog niet o.
Jo 3:21; Ro 3:21; 1Kor 4:5; Ga 5:19; 1Ti 3:16; 1Pe 5:4;
1Jo 3:8; Opb 15:4.

OPENBAAR, IN HET, Kol 2:15 i. tentoongesteld
Heb 13:15 lippen die zĳn naam i. bekendmaken
Jo 7:13; 18:20; Han 20:20.

OPENBARE BEKENDMAKING, Ro 10:10 doet o.
1Ti 6:13 Jezus, die de o. heeft afgelegd

OPENBARE DIENAAR, Ro 15:16; Heb 8:2.
OPENBARE DIENAREN, Ro 13:6 Gods o.
OPENBARE DIENST, Heb 8:6; 10:11.
OPENBAREN. Zie ook GEOPENBAARD.

Jer 33:6; Da 2:47; Fil 3:15.
OPENBARE ONDERWIJZER(S), Mt 23:34.

Mt 13:52 Daarom is iedere o. gelĳk een heer
OPENBARING, Ro 16:25 o. van heilige geheim

1Kor 1:7 o. van onze Heer Jezus Christus
1Pe 4:13 gedurende de o. van zĳn heerlĳkheid
Ef 1:17; 2Th 1:7; 1Pe 1:7, 13; Opb 1:1.

OPENBARSTEN, Jes 24:19 Het land is o.
OPENBREKEN, Ge 7:11.
OPENEN, De 11:6; Klg 3:46.

Ge 3:5 uw ogen stellig geo. zullen worden
OPENLIJK, Mt 7:23.
OPENLIJKE VEROORDELING, Ps 69:24.

Jer 10:10 zich onder zĳn o. staande houden
Ze 3:8 ten einde mĳn o. uit te storten
Jes 10:5, 25; 26:20; Da 8:19; Na 1:6.

OPENLIJK VEROORDELEN, Nu 23:7.
OPENSPERREN, Ps 22:13 hun muil tegen mĳ o.
OPGAAN, 1Ti 4:15 er geheel in o.

2Pe 1:19 een dagster o., in uw hart
OPGANG, Da 11:44 berichten van o. der zon

Opb 16:12 koningen van de o. der zon
OPGEBLAZEN, 1Kor 4:6; 5:2; 13:4.
OPGEBLAZEN WOORDEN, 2Pe 2:18 uiten o.
OPGETOGENHEID, Ga 6:4 reden tot o.
OPGEVEN, Re 14:12; Ez 17:2 een raadsel o.

Ga 6:9 niet o. te doen wat voortreffelĳk is
OPGEVOED, Han 13:1 met Herodes o.
OPGEWONDEN, 2Th 2:2 niet in de war, noch o.
OPGROEIEN, Ef 4:15 door liefde o.
OPHANGEN, Klg 5:12 vorsten zĳn o.

Ge 40:22; Es 7:10; 8:7; 9:14; Ps 137:2; Mt 27:5.
OPHITSEN, 1Kon 21:25 door Izebel o.
OPHOGEN, Jes 62:10 de hoofdweg o.
OPHOUDEN, Jes 38:11 land van het o.

1Pe 4:1 heeft o. te zondigen
2Pe 2:14 en kunnen niet o. te zondigen

OPKLIMMEN, Ge 28:12 Gods engelen o.
OPKOMST, 1Kr 17:17 de mens die in o. is
OPLEGGEN, 1Kon 4:7; Ne 10:32; Heb 9:10.

Ga 5:1 niet opnieuw een slavenjuk o.
OPLEIDEN, Sp 22:6.
OPLEIDING, 1Pe 5:10 God uw o. voleindigen
OPLETTEND, Mt 6:26 Slaat o. de vogels gade

2Kor 3:7, 13 hun blik niet o. vestigen
Heb 12:2 o. het oog gericht houden op Jezus

OPLEVEN, Jes 57:15 om de geest te doen o.
OPLIKKEN, Re 7:5 wie met zĳn tong water o.
OPLOSSEN, Ps 58:7.
OPLUISTEREN, Ps 149:4 de zachtmoedigen o.
OPMERKZAAM, Job 37:14 betoon u o.
OPMONTEREN, 2Kor 2:2 wie kan mĳ o.
OPNEMEN, 2Kr 20:34 werden o. in het Boek
OPNIEUW, Heb 6:6 Zoon o. aan paal hangen
OPPERBELASTINGINNER, Lu 19:2.
OPPERHERDER, 1Pe 5:4.
OPPERPREFECT, Da 2:48.
OPPERVLAKTE, Ge 1:2 bewoog zich over de o.
OPPERWEZEN, Da 7:22, 25, 27.

Da 7:18 de heiligen van het O.
OPRAKEN, Ge 21:15 het water o.
OPRECHT, 2Kon 10:15 Is uw hart o.

Job 1:8 een onberispelĳk en o. man
Pr 7:29 dat God de mensheid o. heeft gemaakt
Mi 2:7 degene die o. wandelt?

OPRECHTE(N), Ps 49:14; Sp 12:6; Mi 7:2.
Ps 11:7 o. zĳn aangezicht zullen aanschouwen
Ps 97:11 verheuging voor de o. van hart
Sp 2:21 o. die op de aarde zullen verblĳven
Sp 15:8 gebed van de o. is welgevallig
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OPRECHTHEID, Ge 20:5 o. van mĳn hart

1Kr 29:17 dat gĳ een welgevallen hebt in o.
Job 6:25 De woorden van o.
Job 33:23 om de mens zĳn o. te vertellen
Ps 25:21 rechtschapenheid en o.
Jes 26:10 In het land van o. onrecht plegen
Han 2:46 met verheuging en o. van hart
1Kor 5:8 broden van o. en waarheid
2Kor 1:12 met heiligheid en godvruchtige o.
2Kor 2:17 als uit o., ja, als door God gezonden
Ef 6:5 gehoorzaam in de o. van hart
Kol 3:22 niet als mensenbehagers, maar met o.
1Kr 29:17; Job 33:3; Ps 143:10; Sp 14:2.

OPRICHTEN, Ge 6:18.
Mt 21:33 Er was een mens die een toren o.

OPRIJZEN, Nu 24:17.
Na 1:9 benauwdheid zal geen tweede maal o.

OPROER(EN), Lu 23:19; Han 21:38; 24:5.
OPROERIG, Ezr 4:12 o. en slechte stad
OPROERMAKERS, Mr 15:7 gevangen met de o.
OPROLLEN, Jes 34:4 hemel moet worden o.

Opb 6:14 hemel week als boekrol die wordt o.
OPSCHRIFT, Ex 39:30; Mt 22:20.
OPSCHRIJVEN, Hab 2:2 het visioen o.

Ex 24:4; 34:27; Ps 102:18; 1Kor 10:11.
OPSLUITEN, Ro 11:32 God heeft hen o.
OPSOMMEN, Ps 50:16 mĳn voorschriften o.
OPSPRINGEN, Hab 3:6 Hĳ deed nati

¨
en o.

Lu 6:23 o., want uw beloning is groot
OPSTAAN, Jes 26:19 Uw doden zullen o.

Jes 28:21 Want Jehovah zal o.
Da 12:13 gĳ zult o. aan het einde der dagen
Ze 3:8 de dag dat ik o. tot de buit
1Th 4:16 die dood zĳn met Christus eerst o.
Heb 7:15 dat er een andere priester o.
De 28:7; Ps 3:7; 9:19; 36:12; 92:11; Jer 25:27; Da 12:1;
Mt 10:21; Ef 5:14.

OPSTAND, De 13:5; Jer 29:32.
De 19:16 beschuldiging van o.
Jes 31:6 Isra

¨
el diep verzonken in hun o.

Jer 28:16 openlĳke o. tegen Jehovah
Lu 23:2 dat deze man natie tot o. aanspoort

OPSTANDIGHEID, Job 34:37; Jes 1:5; 59:13.
OPSTANDING, Mt 22:30 in o. huwen mannen niet

Jo 5:29 o. des levens, o. des oordeels
Jo 11:25 Ik ben de o. en het leven
Han 24:15 o. van rechtvaardigen
1Kor 15:42 Zo is het ook met de o. der doden
Fil 3:11 tot de vroegere o. geraken
2Ti 2:18 zeggen dat de o. reeds is geschied
Opb 20:6 deel heeft aan de eerste o.
Ro 6:5; 1Kor 15:12, 13, 21; Fil 3:10; Heb 6:2; 11:35;
1Pe 3:21.

OPSTELLEN, Nu 11:16; 2Kr 20:17; Ps 2:2.
Han 1:1 Het eerste bericht heb ik o.

OPSTIJGEN, Jo 3:13 geen mens tot in hemel o.
Jo 6:62 Zoon des mensen zoudt zien o.
Jo 20:17 ik ben nog niet naar de Vader o.
Han 2:34 David is niet naar de hemelen o.
Opb 13:11 zag een wild beest uit de aarde o.
Re 13:20; Ps 68:18; 135:7; 139:8; Sp 30:4; Ro 10:6;
Ef 4:8-10.

OPSTOKEN, Jer 43:3 Baruch u tegen ons o.
OPTEKENEN, Jes 30:8 o. in een boek
OPTOCHTEN, Ps 68:24.
OPVOLGERS, Heb 7:24 priesterschap zonder o.
OPVROLIJKEN, Pr 2:3 mĳn vlees met wĳn o.
OPWEKKEN, Lu 20:37 dat de doden worden o.

Ro 7:5 hartstochten die door Wet werden o.
1Kor 15:44 o. als een geestelĳk lichaam
2Kor 4:14 die Jezus heeft o., ook ons zal o.
Mt 28:7; Jo 6:39, 40, 44, 54; Han 2:24; 1Kor 15:17, 42;
Ef 1:20; 2:6; Kol 2:12; 3:1.

OPWINDEN, Sp 29:9 hĳ heeft zich o.
OPWINDING, Ho 11:9; Jo

¨
e 2:6; Na 2:10.

OPZET, Ne 6:2 hun o. was, mĳ kwaad te doen
OPZETTELIJK, Ge 48:14 legde zĳn handen o. zo
OPZETTEN, Job 2:3 gĳ mĳ tegen hem o.
OPZICHT, Ezr 3:8, 9.

Ps 109:8; Han 1:20 zĳn ambt van o.
OPZICHT, IN VLESELIJK, Kol 3:22 meesters i.

OPZICHTERS, 1Kr 23:4.
OPZICHTIG GEUREN, 1Jo 2:16.
OPZIEN, Jes 17:7; Za 12:10; Mt 14:19.
OPZIENER(S), Ge 41:34 o. over het land

Han 20:28 heilige geest u tot o. aangesteld
1Ti 3:2 De o. moet onberispelĳk zĳn
1Pe 2:25 de herder en o. van uw zielen
Ne 11:9; Jes 60:17; Jer 29:26; Tit 1:7.

OPZIENERSAMBT, 1Ti 3:1.
OP ZOEK, 1Pe 5:8.

Am 8:12 o. naar het woord van Jehovah
ORDE, Kol 2:5 de goede o. die bĳ u heerst
ORDELIJK, Ga 5:25; Fil 3:16; 1Ti 3:2.
OREN, 2Kon 21:12; Mt 13:16.

Jes 35:5 o. der doven ontsloten worden
2Ti 4:4 hun o. van de waarheid afwenden
Jak 5:4 tot de o. van Jehovah doorgedrongen

ORGANISEREN, Sp 9:2 vleesslachting geo.
ORGANISME, 1Sa 21:5; Sp 11:17; 14:30.

Sp 5:11 uw vlees en uw o. een eind nemen
ORKAAN, Ps 83:15 hen achtervolgen met uw o.

Am 1:14 met een o. op de dag van stormwind
OTHNI

¨
EL, Joz 15:17; Re 3:9.

OUDERE MANNEN, Ru 4:2.
Ex 24:1 zeventig o. van Isra

¨
el

Ps 107:32 hem in de zetel der o. loven
Sp 31:23 in poorten neerzit met o.
Mt 16:21 veel lĳden van de zĳde van o.
Mt 21:23 kwamen de overpriesters en o.
Han 4:5 vergadering van regeerders en o.
1Ti 5:17 o. dubbele eer waardig geacht
1Pe 5:1 geef aan de o. deze vermaning

OUDERE PERSONEN, Opb 7:11; 14:3; 19:4.
Opb 4:4 op deze tronen vierentwintig o.

OUDERLINGEN. Zie OUDERE MANNEN.
OUDERS, Mt 10:21 kinderen tegen o. opstaan

Lu 18:29 o. ter wille van koninkrĳk verlaten
Lu 21:16 zelfs door o. worden overgeleverd
2Kor 12:14 kinderen niet voor hun o. sparen
Ef 6:1 weest gehoorzaam aan uw o.
2Ti 3:2 ongehoorzaam aan o.
Mr 13:12; Lu 2:27; Ro 1:30; Kol 3:20.

OUDE VAN DAGEN, Da 7:9.
OUDHEID, Mal 3:4 als in jaren der o.

2Pe 2:5 een wereld uit de o. straffen
OUDSHER, Jer 28:8 profeten van o.
OVEN, Da 3:19; Mal 4:1.
OVERBLIJFSEL, 2Kon 19:31 een o. uitgaan

Jer 23:3 o. bĳeenbrengen uit al de landen
Mi 4:7 haar die kreupel ging, tot o. maken
Ro 9:27 het is het o. dat gered zal worden
Ro 11:5 Zo is er een o. verschenen
Jes 10:21, 22; 11:11, 16; Jer 15:9; Ez 6:8.

OVERBLIJVEN, Joz 23:7 nati
¨
en die nog bĳ u o.

Sp 2:21 de onberispelĳken zullen o.
Jes 28:5 krans voor degenen die o.
Jer 38:4 verslapt handen van krĳgslieden die o.
1Th 4:17 Daarna zullen wĳ, levenden, die o.
Jer 8:3; 39:9; Ez 9:8; 39:14; Mal 2:15; Han 15:17.

OVERBODIG(E), 2Kor 9:1; Jak 1:21.
OVERBRENGEN, 2Sa 3:10 om het koninkrĳk o.

Han 7:53; Ga 3:19 Wet door engelen o.
Heb 11:5 Door geloof werd Henoch o.

OVERDAAD, 1Kor 2:1 niet met o. van woorden
OVERDAAD VAN WIJN, 1Pe 4:3.
OVEREENKOMEN, Mt 20:13; Han 5:9.

Ga 4:25 Hagar o. met tegenwoordige Jeruzalem
OVEREENKOMST, Ne 9:38 gaan een o. aan

Ro 5:14 Adam, die o. vertoont met hem
2Kor 6:16 welke o. heeft Gods tempel

OVEREENKOMSTIGE LOSPRIJS, 1Ti 2:6.
OVEREENSTEMMEN, Han 15:15.

Mr 14:56 hun getuigenissen niet o.
OVEREENSTEMMING, Ro 8:9 Gĳ zĳt niet in o.

1Kor 1:10 allen in o. met elkaar spreekt
2Kor 6:15 Welke o. tussen Christus en Belial?

OVERGEBLEVENEN, Mi 5:7 o. worden als dauw
Ze 3:13 o. van Isra

¨
el geen onrecht doen

Opb 12:17 oorlog voeren tegen o. van zaad
Mi 2:12; Ze 2:9; Za 8:11, 12; 14:2.
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OVERGEVEN, Ps 118:18; Mt 11:27; Lu 4:6.
OVERHAND, Ge 7:20 hadden wateren de o.

Han 19:20 bleef het woord de o. nemen
OVER HEBBEN, Lu 21:4.
OVERHELLEN, Jes 46:2.
OVERHELLEND, Ps 62:3 gĳ zĳt als een o. muur
OVERIG, Ps 76:10.
OVERKOMEN, Ge 42:4; Le 10:19; De 31:29.

2Pe 2:22 Hun is o. wat het spreekwoord zegt:
OVERLEDEN, Nu 5:2 een o. ziel
OVERLEGGINGEN, Mt 15:19 Uit hart komen o.

Lu 2:35 o. van vele harten blootgelegd
Ro 1:21 leeghoofdig geworden in hun o.
1Kor 3:20 o. van de wĳzen waardeloos

OVERLEVENDEN, Jes 1:9; Jo
¨
e 2:32.

OVERLEVEREN, Mt 10:17; Ju 3.
Ro 4:25 o. ter wille van onze overtredingen

OVERLEVERING(EN), 1Kr 4:22 van oude o.
Mt 15:3 overtreedt gĳ ter wille van uw o.?
Mr 7:13 woord van God krachteloos door uw o.
Ga 1:14 ĳveriger voor de o. van mĳn vaderen
Kol 2:8 door ĳdel bedrog overeenkomstig o.
Mr 7:3; 1Kor 11:2; 2Th 2:15; 3:6.

OVERLIJDEN, Mt 22:25; Han 2:29.
OVERLOPEN, Jer 37:14 niet naar Chaldee

¨
en o.

OVERLOPERS, 2Kon 25:11 o. naar de koning
OVERMAAT, 2Kor 12:7 o. der openbaringen
OVERMEESTEREN, Re 16:5; Jer 1:19.

Ge 4:7 zult gĳ, van uw zĳde, ze o.?
Ps 129:2 toch hebben zĳ mĳ niet o.
Han 19:16 o. de een na de ander

OVERMOED, Sp 13:10 o. veroorzaakt strĳd
Jer 50:31 Zie! ik ben tegen u, o O.
Sp 11:2; Jer 49:16; Ez 7:10.

OVERMOEDIG(EN), De 17:12.
Jes 13:11 zal trots der o. doen ophouden
Ps 86:14; 119:21, 78; Sp 21:24; Mal 3:15; 4:1.

OVERPEINZEN, Ps 48:9 uw goedheid o.
OVERPRIESTERS, Jo 19:15.
OVERREDEN, Sp 25:15 Door geduld o.

Lu 16:31 zullen zich ook niet laten o.
2Kor 5:11 blĳven wĳ mensen o.

OVERREDEND, 1Kor 2:4 o. woorden
OVERREDING, Ga 5:8 Dit soort van o.
OVERREDINGSKRACHT, Sp 7:21; 16:23.
OVERSCHADUWEN, Heb 9:5 cherubs o.
OVERSCHRIJDEN, 2Kr 24:20.
OVERSPEELSTER(S), Le 20:10; Ez 23:45.

Ro 7:3 zodat zĳ geen o. is
Jak 4:4 O., vriendschap met de wereld

OVERSPEL, Ex 20:14 geen o. plegen
Ez 23:37 met hun drekgoden o. gepleegd
Opb 2:22 hen die o. met haar plegen
Mt 5:28; 15:19; Mr 7:22; Jak 2:11.

OVERSPELER(S), 1Kor 6:9 hoereerders, noch o.
Job 24:15; Ps 50:18; Jer 9:2; Heb 13:4.

OVERSTE(N), Ez 34:24 David een o.
Ez 44:3 als o. zal hĳzelf daarin zitten
Ge 17:20; 1Kon 8:1; Ne 2:9; Jes 3:3; Ez 7:27.

OVERSTROOMD, 2Pe 3:6 wereld door water o.
OVERTREDEN, 1Sa 15:24 het bevel o.

Jes 24:5 zĳ hebben de wetten o.
Jer 34:18 mannen die mĳn verbond hebben o.
Mt 5:19 een van deze geringste geboden o.
Mt 15:3 o. gĳ het gebod van God
Joz 7:11; 23:16; Re 2:20; Jer 33:8; Ho 6:7; 8:1.

OVERTREDER(S), Ps 37:38 o. verdelgd
Ps 51:13 Ik wil o. uw wegen leren
Jes 53:12 onder de o. geteld
Jak 2:10 die is een o. geworden van alle
Jes 48:8; Da 8:23; Ro 2:25; Jak 2:11.

OVERTREDING(EN), Job 31:33 mĳn o. bedekte
Ps 17:3 Mĳn mond zal geen o. begaan
Ps 19:13 onschuldig gebleven aan veel o.
Sp 17:9 Wie de o. bedekt, zoekt liefde
Sp 18:19 broeder tegen wie een o. is begaan
Jes 43:27 uw woordvoerders hebben o. begaan
Jes 44:22 Ik wil uw o. uitwissen
Ez 18:28 hĳ zich afkeert van al zĳn o.
Da 8:13 o. die verwoesting veroorzaakt
Da 9:24 Zeventig weken om o. te doen eindigen

Mi 7:18 voorbĳgaat aan de o. van overblĳfsel
Mt 6:14 de mensen hun o. vergeeft
Han 24:16 dat ik geen o. tegen God bega
Ro 4:15 waar geen wet is, is ook geen o.
Ro 4:25 overgeleverd ter wille van onze o.
Ro 5:15 door o. van

´
e

´
en mens velen gestorven

Ga 3:19 de Wet? om o. openbaar te maken
Kol 2:13 Hĳ heeft ons al onze o. vergeven
Ezr 6:12; Sp 29:16; Jes 53:5; 59:20; Jer 2:29; Klg 3:42;
Ze 3:11; Mr 11:25; 2Kor 5:19; Ef 2:1; Heb 2:2; 9:15.

OVERTREFFEN, 2Kor 3:10 heerlĳkheid o.
OVERTUIGD, Ro 14:14 Ik ben ervan o.

Han 26:26; Ro 8:38; Heb 6:9.
OVERTUIGING, Han 18:13 tot een andere o.

1Th 1:5 met heilige geest en sterke o.
OVERVALLEN, 1Th 5:4 zodat die dag u zou o.
OVERVLOED, Job 36:31 voedsel in o.

Ps 52:7 vertrouwt op de o. van zĳn rĳkdom
Jes 9:7 o. van de vorstelĳke heerschappĳ
Lu 12:15 want ook al heeft iemand o.
Jo 10:10 opdat zĳ leven in o. zouden hebben
Ps 37:11; Ez 28:16; Mt 12:34.

OVERVLOEDIG(ER), Ex 34:6; Da 12:4.
Ro 6:1 onverdiende goedheid o.
1Kor 12:23, 24 o. eer
2Kor 1:5 lĳden voor de Christus o. in ons
2Kor 8:7 o. in geloof en woord en kennis
2Kor 9:6 wie o. zaait, zal ook o. oogsten
2Kor 9:10 Hĳ die o. zaad verschaft
Ef 3:20 o. veel meer dan alles wat wĳ vragen
1Ti 1:14 onverdiende goedheid o. geweest
Heb 6:17 nog o. zĳn raad bewĳzen
Ro 5:15; 15:13; 2Kor 8:2; Fil 1:9; 1Th 3:12.

OVERVLOEDIGE REGENBUIEN, De 32:2; Ps 65:10.
OVERWEGEN, Fil 2:6 geen inbezitneming o.
OVERWEGING, 2Kon 16:15 in o. nemen
OVERWELDIGEN, Mt 16:18 Hades haar niet o.

Jo 12:35 opdat de duisternis u niet o.
OVERWINNAAR(S), 1Sa 26:25 David als o.

Ro 8:37 volledig als o. uit de strĳd
OVERWINNEN, Jo 16:33 ik heb de wereld o.

Ro 12:21 blĳf het kwade o. met het goede
1Jo 5:4 overwinning die wereld heeft o.
Opb 11:7 zal het wilde beest hen o. en doden
Opb 17:14 het Lam zal hen o.
Opb 21:7 die o., zal deze dingen be

¨
erven

Ex 17:13; Kol 2:15; 2Pe 2:20; 1Jo 2:13; 4:4; 5:5; Opb
2:7, 11, 17, 26; 3:21; 5:5; 12:11.

OVERWINNING, 1Kor 15:55 waar is uw o.?
1Kor 15:57 hĳ geeft ons de o. door onze Heer
1Jo 5:4; Opb 6:2; 15:2.

OVERWONNEN, Job 14:10.
OVERZETTEN, Kol 1:13 ons o. in het koninkrĳk

P
PAAL, De 21:22; Joz 8:29.

Mt 20:19 aan een p. hangen
Mr 15:25 derde uur, zĳ hingen hem aan een p.
Lu 23:21 Aan de p.! Aan de p. met hem!
Jo 19:6 Neemt hem en hangt hem aan p.
Han 5:30 Jezus, door hem aan een p. te hangen
Ga 3:13 Vervloekt die aan een p. is gehangen
Heb 6:6 Zoon van God opnieuw aan p.
1Pe 2:24 onze zonden gedragen aan de p.
Opb 11:8 waar hun Heer aan p. werd gehangen
Mt 23:34; 26:2; Mr 15:14; Lu 24:7; Jo 19:10, 15; Ro 6:6;
1Kor 1:13; Ga 2:20; 6:14.

PAARD(EN), Ps 33:17 Voor redding is p. bedrog
Ps 147:10 Niet in de kracht van het p.
Opb 19:11 en zie! een wit p.
De 17:16; Es 6:8; Jes 31:1; Jer 51:21.

PAARLEN, Mt 7:6 werpt p. niet voor de zwĳnen
PAARTIJD, Jer 2:24.
PAD(EN), Re 5:6 was er op de p. geen verkeer

Ps 16:11 p. des levens kennen
Ps 119:105 Uw woord is een licht op mĳn p.
Sp 4:18 p. van de rechtvaardigen is als licht
Jes 2:3 wĳ willen zĳn p. bewandelen
Jo

¨
e 2:7 zĳ veranderen hun p. niet

Heb 12:13 blĳft rechte p. maken
Ps 25:10; Sp 1:15; 3:6; Jes 3:12; 26:7; 59:8; Jer 18:15;
Mi 4:2.



PAKKEN—PLEITEN 1602
PAKKEN, Han 3:7.
PALEIS, Mt 27:27; Jo 18:28.
PALEISSTIJL, Ps 144:12.
PALEISTENTEN, Da 11:45 hĳ zal zĳn p. planten
PALMBOMEN, Nu 33:9 In Elim waren zeventig p.

Jo 12:13 namen takken van p.
PALMBOOM, Ps 92:12; Jo

¨
e 1:12.

PALMENSTAD, Re 1:16.
PALMTAKKEN, Opb 7:9 p. in hun handen
PAL STAAN, Ef 6:11, 13.
PANIEK, De 20:3; 2Sa 4:4; Ps 104:7; 116:11; Jes 28:16.
PAPYRUS, Ex 2:3; Jes 18:2.
PAPYRUSBOTEN, Jer 51:32 p. verbrand
PAPYRUSPLANT, Job 8:11.
PARADIJS, Hgl 4:13; Opb 2:7.

Lu 23:43 Gĳ zult met mĳ in het P. zĳn
2Kor 12:4 hĳ werd weggerukt tot in het p.

PAREL(S), Mt 13:45, 46; Opb 17:4; 18:12; 21:21.
PARK(EN), Ne 2:8; Pr 2:5.
PARTIJDIG, Le 19:15.

De 1:17 bĳ rechtspraak niet p. zĳn
De 10:17 God, die niemand p. bejegent
Han 10:34 Ik bemerk dat God niet p. is
Jak 3:17 geen p. onderscheid makend

PARTIJDIGHEID, Job 32:21 geen mens p. betonen
Sp 28:21 Het betonen van p. is niet goed
Ro 2:11 er is bĳ God geen p.
Ps 82:2; Sp 18:5; Ef 6:9; Kol 3:25.

PASBEKEERDE, 1Ti 3:6 geen p.
PASCHA, Ex 12:11 Het is het P. van Jehovah

Le 23:5 tussen de twee avonden is het P.
Jo 2:13 P. der joden nabĳ
Jo 6:4 Nu was het P. nabĳ
1Kor 5:7 Christus, ons P., is geslacht
Ex 12:27, 48; Mr 14:1; Heb 11:28.

PASCHAFEEST, Lu 2:41; Jo 13:1.
PASSEN, Mt 3:15.

Lu 3:8 vruchten die bĳ berouw p.
PASSEND, Es 7:4 de nood is niet p.

Ps 142:7 omdat gĳ p. met mĳ handelt
Ps 116:7; 119:17; 1Kor 11:13; Tit 2:1; Heb 2:10.

PASSER, Jes 44:13 met een p. aftekenen
PASSEREN, Heb 11:11.
PATROON, 2Ti 1:13 p. van gezonde woorden

Heb 4:11 hetzelfde p. van ongehoorzaamheid
PAULUS, Han 26:24 Gĳ wordt waanzinnig, P.!

Ga 1:1 P., een apostel, door Jezus Christus
Flm 1 P., een gevangene ter wille van Jezus
Flm 9 P., een bejaard man
Han 13:9; 1Kor 1:12; Tit 1:1; 2Pe 3:15.

PEKAH, 2Kon 15:25; 2Kr 28:6; Jes 7:1.
PELEG, Ge 10:25; 11:16-19.
PELGRIMS. Zie TIJDELIJKE INWONERS.
PEN, 3Jo 13 met inkt en p. schrĳven
PENNING. Zie DENARIUS.
PEOR, Nu 23:28; 25:18; 31:16; Joz 22:17.
PERKAMENTEN, 2Ti 4:13 breng de p.
PERPLEX, Ga 4:20 ik sta p. over u
PERSKUIPEN, Jo

¨
e 2:24; 3:13; Za 14:10.

PERSOON, Ex 33:14 Ik zal in eigen p. meegaan
Han 3:19 verkwikking van de p. van Jehovah
Heb 9:24 voor de p. van God verschĳnen
1Pe 3:4 verborgen p. van het hart

PERSOONLIJK, Fil 2:25, 30.
Jer 25:31 Hĳ moet p. in het gericht treden
Fil 2:4 uit p. belangstelling het oog op

PERSOONLIJKE EIGENDOM, De 9:26.
PERSOONLIJKHEDEN, Ju 16 p. bewonderen
PERSOONLIJKHEID, Ef 4:22 oude p.

Ro 6:6; Ef 4:24; Kol 3:9.
PERZI

¨
E, Ezr 1:8; 6:14; Es 1:14; Da 8:20.

PEST, Han 24:5 deze man een p. is
PESTILENTIE(S), Ez 38:22 met p. en bloed

Lu 21:11 in ene plaats na andere p.
De 28:21; Ps 78:50; Jer 14:12; Am 4:10.

PETRUS, Mt 16:16 P.: Gĳ zĳt Christus
Jo 21:15 tot Simon P.: hebt gĳ mĳ lief
Han 10:26 P. richtte hem op en zei: Sta op
Mt 26:75; Jo 18:10; Han 8:20; 10:13.

PEZEN, Joz 11:6 paarden de p. doorsnĳden
2Sa 8:4 sneed van wagenpaarden de p. door
Ez 37:6 En ik wil p. op u leggen
Ez 37:8 er kwamen p. en vl

´
e

´
es op en huid

PIJL(EN), De 32:42 mĳn p. dronken maken
2Kon 13:17 Jehovah’s p. van redding
Ps 127:4 p. in de hand van een sterke man
Jes 49:2 maakte mĳ tot een gepolĳste p.
Hab 3:11 Als licht bleven uw eigen p. gaan
1Sa 20:20; Ps 18:14; Jer 50:14; 51:11.

PIJN(EN), 1Ti 6:10 met vele p. doorboord
Opb 21:4 noch p. zal er meer zĳn
Ge 34:25; Job 14:22; Opb 16:10.

PIJNIGEN, Mt 8:29 gekomen om ons te p.?
Mr 5:7; Lu 8:28; Opb 9:5; 11:10; 20:10.

PIJNIGING(EN), Opb 18:7, 10.
Lu 16:23 [de rĳke] in p.
Opb 14:11 de rook van hun p. stĳgt op

PILAAR, 1Ti 3:15; Opb 3:12.
PILAREN, Ga 2:9 die p. schenen te zĳn
PILATUS, Lu 23:12 Herodes en P. vrienden

Jo 19:6 P. zei: ik vind geen schuld in hem
Mt 27:2, 22; Mr 15:15; Lu 13:1; Jo 18:37; 19:12, 22;
1Ti 6:13.

PINEHAS, Nu 25:7 Toen P. dit in het oog kreeg
Nu 31:6; Joz 22:30; Re 20:28; Ps 106:30.

PINKSTERFEEST, Han 2:1; 20:16; 1Kor 16:8.
PLAAG, Ex 11:1; 12:13.
PLAATS, Ps 37:10 acht geven op zĳn p.

Pr 3:20 Allen gaan naar
´
e

´
en p.

Mt 24:15 in een heilige p. ziet staan
Jo 14:2 ga heen om een p. voor u te bereiden
De 12:11; Sp 15:3; Ez 39:11; Ob 4; Opb 4:2; 12:6, 8.

PLAATS, IN DE, 2Kor 5:20 i. van Christus
PLAATSEN, Ro 13:1 autoriteiten door God gep.
PLAATS NEMEN, Ef 2:6; Opb 3:21.
PLAATS VAN BESCHUTTING, Ps 27:5.
PLAATS VAN DE VERNIETIGING, Sp 27:20.
PLAATS VAN VERTRAPPING, Mi 7:10.
PLAATS VAN VERTREDING, Jes 28:18.
PLAGEN, Jer 50:13 fluiten wegens al haar p.

Opb 15:1 engelen met zeven p.
Opb 18:4 geen deel van haar p. ontvangen
Opb 22:18 zal God hem de p. toevoegen
Jer 19:8; Opb 9:20; 11:6; 21:9.

PLAN(NEN), Ps 37:12 goddeloze smeedt snode p.
Sp 6:18 hart dat schadelĳke p. smeedt
Sp 15:22 P. tot mislukking gedoemd
Jes 8:10 Beraamt een p.
Lu 23:51 had niet ingestemd met hun snode p.
Han 5:38 indien dit p. uit mensen is
Ro 13:14 maakt niet van tevoren p.
Ex 26:30; 1Kon 6:38; Sp 19:21; Mt 26:4; Mr 14:1;
2Kor 1:17.

PLANT, Job 14:9; Ps 69:21.
Mt 15:13 p. die mĳn Vader niet heeft geplant

PLANTAARDIG VOEDSEL, Ro 14:2.
PLANTEN, Ps 1:3 boom, gep. aan waterstromen

Ps 94:9 Kan Hĳ die het oor p., niet horen?
Jes 51:16 om de hemel te p.
Jes 65:22 niet p. en iemand anders ervan eten
Jer 1:10 omver te halen, te bouwen en te p.
1Kor 3:6 Ik heb gep., Apollos heeft begoten
Ge 2:8; Jes 40:24; Jer 2:21; 17:8; 18:9; 31:28; Am 9:14;
Mt 21:33; Lu 17:6.

PLANTENGROEI, Heb 6:7; Opb 9:4.
Ge 1:11 zaaddragende p.
Ps 92:7 goddelozen uitspruiten als de p.
Mi 5:7 als overvloedige regenbuien op p.

PLANTING, Jes 5:7 mannen van Juda zĳn de p.
PLATTEGRONDEN, Ez 43:11.
PLATTELANDSGEBIED, Za 2:4 open p.
PLAVEISEL, 2Kr 7:3; Es 1:6; Jo 19:13.
PLECHTIG, 1Th 5:27 p. verplichting
PLEIN, De 13:16; Jes 59:14.

Ge 19:2 op het openbare p. overnachten
PLEISTERWERK, Da 5:5 op het p. van de wand
PLEITEN, Ro 8:27.

Ro 8:34 Christus Jezus, die voor ons p.
Heb 7:25 altĳd leeft om voor hen te p.



1603 PLENGOFFER—PROFETEN
PLENGOFFER, Jes 30:1 een p. uit te gieten
PLETTEN, Ex 39:3.

Le 22:24 teelballen gep. of verbrĳzeld
PLEZIER, Sp 26:19 Had ik geen p.?
PLICHT(EN), Ne 13:30.

De 11:1 uw p. in acht nemen
1Kr 26:12 hadden de hoofden der mannen p.

PLOEG, Lu 9:62 hand aan de p.
PLOEGEN, Sp 20:4; 1Kor 9:10.
PLOEGER, Am 9:13 p. zal oogster inhalen
PLOEGSCHAREN, Jes 2:4; Jo

¨
e 3:10.

PLOTSELING, Sp 3:25 p. angstaanjaging
Mal 3:1 p. zal tot Zĳn tempel komen
1Th 5:3 dan p. vernietiging over hen komen

PLUNDERAARS, Jo 10:8 Allen dieven en p.
PLUNDEREN, Ge 34:27; De 20:14; 2Kr 20:25.

Ps 17:9 goddelozen die mĳ hebben gep.
Ps 76:5; Jes 59:15; Jer 25:36; 51:55; Na 2:9; Hab 2:8.

PLUNDERING, Ez 34:28 niet langer tot p.
Da 11:33 tot struikelen gebracht door p.
Jes 22:4; 51:19; 59:7; 60:18; Jer 6:7; 20:8; 48:3; Ez 45:9;
Ho 7:13; Am 3:10; Hab 1:3.

POCHEN, Ps 94:4 blĳven p. over zichzelf
Jak 4:16 Al zulk p. is goddeloos

POCHEND, Sp 29:8 Mannen van p. gepraat
PODIUM, 2Kr 6:13; Ne 8:4; Ze 1:9.
POEDER, 2Kr 34:4 beelden tot p.
POEL VAN LIEDERLIJKHEID, 1Pe 4:4.
POLITIEMAGISTRATEN, Da 3:2, 3.
POORT(EN), Ge 22:17 p. van vĳanden in bezit

Job 38:17 p. van dood voor u onthuld
Jes 28:6 strĳd afwenden van de p.
Jes 38:10 de p. van Sjeool binnengaan
Jes 62:10 trekt uit door de p.
Mt 7:14 nauw is de p. naar het leven
Mt 16:18 p. van Hades niet overweldigen
De 31:12; Ps 127:5; Sp 1:21; Jes 26:2; 60:11, 18;
Lu 16:20; Han 12:14; Heb 13:12.

POPELEN, Ro 1:15 p. van verlangen
POPULAIRE WEG, Jer 8:6 keert terug tot de p.
POPULIERBOMEN, Ps 137:2 Aan p. onze harpen
PORTAAL, Mr 14:68 naar buiten naar het p.
PORTIE, Da 1:5.
POSITIE(S), Ju 6.

Ro 13:1 in hun relatieve p. geplaatst
1Ti 2:2 allen die een hoge p. bekleden

POTAS, Job 9:30 mĳn handen in p. reinigde
POTTENBAKKER, Jes 41:25; Jer 18:4; Klg 4:2.

Jes 29:16 p. als het leem geacht worden?
Jes 64:8 Wĳ zĳn het leem, gĳ zĳt onze P.
Jer 18:6 leem in de hand van de p.
Mt 27:7 kochten het veld van de p.
Ro 9:21 Heeft de p. geen macht

POTTENBAKKERSKRUIK, Jes 30:14.
POTTENBAKKERSVAT, Ps 2:9.
PRAATZUCHTIG, 1Ti 5:13.
PRACHT, Ps 145:12; 149:9; Jes 53:2.
PRAKTIJKEN, Ro 8:13 p. van het lichaam
PRAKTISCH, Lu 16:8 in p. opzicht
PRAKTISCHE WIJSHEID, Job 11:6; 12:16.

Sp 2:7 voor oprechten p. als schat wegleggen
Sp 3:21 Beveilig p. en denkvermogen
Sp 8:14 Ik heb raad en p.
Sp 18:1 tegen alle p. zal hĳ losbarsten
Mi 6:9 wie over p. beschikt, zal naam vrezen
Lu 1:17 brengen tot p. van rechtvaardigen
Lu 16:8 overeenkomstig p. gehandeld

PRATEN, Sp 17:9 hĳ die over een zaak blĳft p.
PREDIKEN, Mt 4:17 begon Jezus te p.

Mt 10:7 P. op uw tocht
Mt 24:14 koninkrĳk zal worden gep.
Lu 4:19 Jehovah’s jaar van aanvaarding p.
Lu 8:1 van dorp tot dorp, terwĳl hĳ p.
Han 10:42 ons bevolen tot het volk te p.
Ro 10:14 Hoe horen zonder dat iemand p.?
Ro 10:15 Hoe p. indien niet uitgezonden?
1Kor 1:21 de dwaasheid van wat wordt gep.
2Ti 4:2 p. het woord, als dringende zaak
Mt 3:1; 4:23; 9:35; 10:27; Lu 11:32; Han 28:31;
Ro 15:19; 1Kor 1:23; 2:4; 9:27; Ga 2:2; 1Pe 3:19.

PREDIKER, 1Ti 2:7 ik aangesteld als p.
2Ti 1:11 ik als p. en apostel aangesteld
2Pe 2:5 Noach, een p. van rechtvaardigheid

PREDIKING, 1Kor 15:14 onze p. vergeefs
PREFECTEN, Da 3:2; 6:7.
PRESIDERENDE DIENAAR, Lu 8:49; 13:14; Han 18:8.
PRESIDERENDE DIENAREN, Mr 5:22; Han 13:15.
PRESSEN, Re 14:17; 16:16.

Sp 30:33 het p. tot toorn
PRESTATIE, Jes 41:24 uw p. is niets
PRETORIAANSE LIJFWACHT, Fil 1:13.
PRIEM, Ex 21:6; De 15:17.
PRIESTER(S), 1Sa 2:35; Jes 28:7.

Ge 14:18 Melchizedek, p. van de Allerhoogste
Ex 40:13 A

¨
aron moet mĳ als p. dienen

Ps 110:4 Gĳ zĳt p. tot onbepaalde tĳd
Mi 3:11 haar p. onderrichten om een prĳs
Opb 20:6 p. van God en van de Christus

PRIESTERSCHAP, Ex 40:15 tot een p.
Heb 7:24 hĳ bezit zĳn p. zonder opvolgers
1Pe 2:5 om een heilige p. te vormen
1Pe 2:9 een koninklĳke p., een heilige natie
Nu 25:13; Joz 18:7; Ne 13:29; Heb 7:11.

PRIJS, Jes 55:1 komt, koopt zonder p.
Mi 3:11 haar priesters onderrichten om een p.
1Kor 6:20 gĳ werdt met een p. gekocht
1Kor 9:24 dat slechts

´
e

´
en de p. ontvangt?

Fil 3:14 streef naar het doel om de p.
Kol 2:18 Laat u niet de p. ontroven
Da 11:39; Mt 27:9; Han 5:3; 1Kor 7:23.

PRIJSGEVEN, Jes 37:19 hun goden aan vuur p.
PRIJSGEVEN, AAN DE VERNIETIGING, De 7:26; Joz 7:1;

Jes 37:11.
PRIJZEN, Ps 6:5 wie zal u p. in Sjeool?

Da 2:23 U loof en p. ik
1Kor 11:2 Nu p. ik u omdat gĳ aan mĳ denkt
1Kon 8:33; Ps 9:1; 44:8; 72:17; 117:1; 138:1.

PRIJZEND UITLATEN, Ps 63:3; 145:4.
Pr 8:15 p. over verheuging

PRIKKELEN, Ro 10:19; 1Kor 10:22.
PRIKKELS, Han 26:14 slaan tegen de p.
PRISKILLA, Han 18:2, 18, 26.
PROBEREN, Heb 11:29 toen Egyptenaren het p.
PROCONSUL(S), Han 13:7; 18:12; 19:38.
PRODUCT, Mt 26:29 p. van de wĳnstok
PRODUCTIEVE LAND, Ps 9:8 het p. richten

Jes 26:9 wat de bewoners van het p. leren
Ps 24:1; 89:11; 96:10; Jes 13:11; 24:4.

PROEF, De 13:3 Jehovah stelt u op de p.
Ps 26:2 Onderzoek mĳ, en stel mĳ op de p.
Mal 3:10 stelt mĳ daarin op de p.
Mt 4:7 Gĳ moogt God niet op de p. stellen
1Kor 10:9 niet Jehovah op de p. stellen
Heb 4:15 in alle opzichten op de p. gesteld
Opb 2:10 gĳ volledig op de p. wordt gesteld
Re 2:22; 2Kr 9:1; Jes 7:12; Mal 3:15; Han 5:9;
Heb 2:18.

PROEVEN, Kol 2:21 p. niet, raak niet aan
PROFAAN, Ez 28:16 u als p. verdrĳven
PROFEET, Ge 20:7 want hĳ is een p.

De 18:18 Een p. zal ik voor hen verwekken
1Sa 9:9 de p. werd vroeger ziener genoemd
1Kon 18:22 Ikzelf ben als p. overgebleven
Ez 33:33 zullen zĳ moeten weten dat een p.
Da 9:24 een zegel drukken op visioen en p.
Za 13:5 hĳ zal zeggen: Ik ben geen p.
Mt 13:57 p. ge

¨
eerd behalve in eigen gebied

Han 3:22 God zal een p. verwekken gelĳk mĳ
Opb 16:13 uit de mond van de valse p.
Ex 7:1; Jes 9:15; Jer 6:13; 23:28; Mal 4:5; Mt 11:9;
Jo 7:40; Opb 19:20.

PROFETEN, Nu 11:29; 1Kr 16:22.
2Kon 10:19 roept alle p. van Ba

¨
al

Jer 7:25 ik bleef tot u zenden de p.
Am 3:7 geopenbaard aan zĳn knechten, de p.
Mt 5:12 zo hebben zĳ de p. v

´
o

´
or u vervolgd

Mt 7:15 Wacht u voor de valse p.
Mr 13:22 er zullen valse p. opstaan
Han 3:21 bĳ monde van zĳn heilige p.
Jak 5:10 neemt als een model de p.
Opb 11:18 om de p. hun beloning te geven
Jes 29:10; Jer 14:14; Mi 3:11; Opb 18:24.



PROFETEREN—RECHT MAKEN 1604
PROFETEREN, Jer 5:31 De profeten p.

Jer 14:14 Leugen p. de profeten
Jer 26:12 Jehovah mĳ gezonden om te p.
Jer 28:9 de profeet die van vrede p.
Jo

¨
e 2:28 uw zonen en dochters zullen p.

Han 2:17 uw zonen en dochters zullen p.
1Kor 13:9 wĳ p. gedeeltelĳk
1Kor 14:39 blĳft naar het p. streven
Opb 19:10 getuigenis dat tot p. inspireert
1Kon 22:12; Jer 23:16; 27:10; Ez 39:1; Za 13:3;
1Kor 13:2; 14:1, 3; Opb 10:11; 11:3.

PROFETES, 2Kon 22:14 p. Hulda
Lu 2:36 Nu was er een p., Anna
Ex 15:20; Jes 8:3; Opb 2:20.

PROFETIE, Mt 13:14 p. van Jesaja
2Pe 1:20 geen p. door eigen uitlegging
2Pe 1:21 nooit p. door de wil van een mens
2Kr 9:29; 15:8; Ne 6:12; Ro 12:6; Opb 1:3.

PROJECTIELEN, Ef 6:16 p. van de goddeloze
PROOI, Ps 124:6 niet ten p. aan hun tanden

Kol 2:8 u als zĳn p. wegdragen door filosofie
Sp 12:12; Jes 31:4; Ez 22:27; Na 2:13.

PROSTITUEE(S), Joz 6:25 Rachab, de p.
1Kon 22:38 de p. baadden zich daar
Jes 1:21 getrouwe stad tot p. geworden!
Jo

¨
e 3:3 kind voor een p. geven

Sp 7:10; Am 7:17; Mi 1:7.
PROSTITUTIE, Jes 23:17 p. bedrĳven

Jer 3:1 met veel metgezellen p. bedreven
Ez 23:3 In hun jeugd bedreven zĳ p.
Jer 3:9; Ez 16:29; 23:8; Na 3:4.

PROVIANDMANDEN, Mt 15:37.
PSALMEN, Lu 20:42 David zegt in boek P.:

Ef 5:19 spreekt tot elkaar met p.
Jak 5:13 Laat hĳ p. zingen

PUIN, Am 6:11 grote huis tot p. neerslaan
PUINHOOP, Ez 21:27 Tot een p., p., p. maken
PUINHOPEN, Jes 6:11; Am 9:11.

Han 15:16 haar p. herbouwen
PUPIL, Ps 17:8.

De 32:10 beveiligde hem als p. van zĳn oog
Sp 7:2 mĳn wet als de p. van uw ogen
Klg 2:18 Moge p. van uw oog niet stilhouden

PURPER, Da 5:16.
PURPERVERKOOPSTER, Han 16:14.

Q
QUARANTAINE, Nu 12:14, 15 buiten in q.

R
RAAD, Ps 33:11 r. van Jehovah zal standhouden

Jes 46:10 M
´
ı
´
jn r. zal tot stand komen

Jes 46:11 de man die mĳn r. volvoert
Han 20:27 u al de r. Gods vertellen
Ps 1:1; 33:10; 73:24; Sp 19:21; Jes 23:9; Heb 6:17.

RAADGEVER(S), Sp 15:22.
Sp 24:6 in de veelheid van r. is er redding
Jes 9:6 Wonderbaar R., Vredevorst

RAADGEVINGEN, Sp 22:20 r. en kennis
RAAD HOUDEN, Mt 27:1 r. tegen Jezus
RAADPLEGEN, 2Sa 21:1; 2Kr 20:4.

Le 19:31 r. geen beroepsvoorzeggers
RAADSBESLUIT(EN), Jes 14:26; 25:1.
RAADSEL(S), Re 14:12; Ps 78:2.
RAADSHEREN, Job 12:17.
RAADSLAGEN, Ps 5:10; 1Kor 4:5.
RAADSLIEDEN, Ps 119:24; Jes 1:26.
RAADSMAN, Mi 4:9.

Jes 40:13 wie kan hem als r. iets doen weten?
Ro 11:34 wie is zĳn r. geworden?

RAADZAAM, Mt 19:10 niet r. te trouwen
RAAMWERK, Ro 2:20 het r. der kennis
RABBA, De 3:11 in R. van zonen van Ammon?

2Sa 11:1; Jer 49:2; Ez 25:5.
RABBI, Jo 1:38; 3:2.

Mt 23:8 gĳ moet u geen R. laten noemen
RABSAK

´
E, 2Kon 18:17; Jes 36:2, 12; 37:4.

RACHAB, Heb 11:31 Door geloof is R.
Joz 2:3; 6:17, 23, 25; Jak 2:25.

RACHEL, Ge 29:28 hĳ hem R. tot vrouw gaf
Mt 2:18 R. weende om haar kinderen
Ge 29:18; 30:22; Ru 4:11; Jer 31:15.

RAD, Jak 3:6 zet r. van het leven in vlam
RADELOZE ANGST, Lu 21:25 r. der nati

¨
en

RAM(MEN), Ge 22:13 v
´
o

´
or hem was een r.

1Sa 15:22 beter dan het vet van r.
Ez 34:17 richt tussen de r. en de bokken
Mi 6:7 een welgevallen aan duizenden r.
Le 5:15; 8:22; 9:18; Jes 1:11; Da 8:20.

RAMA, Jer 31:15 In R. een stem gehoord
Joz 18:25; Re 4:5; 1Sa 16:13; Mt 2:18.

RAMOTH-GILEAD, 1Kon 4:13; 22:3; 2Kon 8:28.
RAMPSPOED(EN), De 32:23 r. doen toenemen

Ps 27:5 mĳ verbergen op de dag van r.
Ps 34:19 Talrĳk zĳn de r. van de rechtvaardige
Jes 45:7 die vrede maakt en r. schept
Jer 1:14 Vanuit noorden zal r. losbreken
Jer 25:29 begin ik r. te brengen
Jer 38:4 niet de vrede van dit volk, maar r.
Ps 71:24; 107:26; Jer 2:27; 25:6.

RAMPSPOEDIG, Pr 7:14 zie op een r. dag
Am 6:3 Zet gĳ de r. dag uit uw geest

RANGORDE, 1Kor 15:23 ieder in zĳn r.:
RANK(EN), Jo 15:4, 6.

Jo
¨
e 1:7 De r. ervan zĳn wit

Jo 15:2 Elke r. die geen vrucht draagt
RAZENDE, Ps 62:3 als een r. tekeergaan
REBEKKA, Ge 24:51; 27:15; 49:31.
REBELLEREN, 2Kr 13:6; Ne 2:19.
REBELLIE, Ezr 4:19.
RECHAB, 2Kon 10:15; 1Kr 2:55; Jer 35:6.
RECHABIETEN, Jer 35:2, 3, 5, 18.
RECHT, Re 17:6 wat r. was in eigen ogen

Sp 14:12 Er bestaat een weg die r. is
Sp 15:21 is iemand die r. vooruit gaat
Jo 1:23 Maakt de weg van Jehovah r.
Ga 2:14 toen ik zag dat zĳ niet r. wandelden
Heb 12:13 blĳft r. paden maken
Ps 19:8; Sp 12:15; 16:25; Jer 26:14; Am 3:10; Lu 3:5.

RECHT(EN), De 21:17; 1Kr 24:19.
Ex 21:9 het aan dochters toekomende r.
Ez 21:27 totdat hĳ komt die het r. heeft
1Kor 9:5 r. om zuster als vrouw mee te nemen
1Th 4:6 dat hĳ inbreuk maakt op diens r.

RECHT (het), Ge 18:25 Zal Rechter geen r. doen?
Lu 18:7 Zal God niet r. doen wedervaren
Ps 89:14; Jes 1:17; Mi 7:9; Hab 1:4.

RECHTBANKEN, Mt 10:17; Mr 13:9.
Jak 2:6 u voor r. slepen?

RECHTDOORZEE, Jes 59:14.
RECHTENS, De 18:3 priesters r. toekomen
RECHTER(S), Re 2:16 Jehovah verwekte r.

Ps 58:11 een God die als r. optreedt
Han 10:42 r. van de levenden en de doden
Han 13:20 En na deze dingen gaf hĳ hun r.
De 16:18; Ps 2:10; Jes 1:26; Ze 3:3; Jak 2:4.

RECHTERHAND, Ps 21:8 uw eigen r.
Ps 45:4 uw r. zal u onderrichten
Ps 110:1 Zit aan mĳn r.
Mt 20:23 aan mĳn r. en aan mĳn linkerhand
Mt 25:33 de schapen aan zĳn r. zetten
Han 7:55 hĳ zag Jezus staande aan Gods r.
Heb 10:12 aan de r. van God gaan zitten
Ex 15:6; Re 5:26; Jes 62:8; Ga 2:9; Heb 1:3.

RECHTERLIJKE BESLISSING(EN), Le 18:5.
De 4:8 welke natie is er die zulke r. heeft
De 26:17 gĳ zĳn r. onderhoudt
1Kr 16:14 over heel de aarde gaan zĳn r.
Ps 19:9 De r. van Jehovah zĳn waarachtig
Ps 25:9 zachtmoedigen in zĳn r. doen wandelen
Ps 119:91 Naar uw r. zĳn ze blĳven staan
Ps 119:108 leer mĳ

´
uw r.

Ps 149:9 om de geschreven r. te voltrekken
Ze 2:3 die Z

´
ı
´
jn r. hebt volbracht

1Kon 3:28; Ps 36:6; Ez 11:20.
RECHTEROOR, Jo 18:10.
RECHTERSTOEL, Ro 14:10 allen voor de r.

Jo 19:13; Han 18:12; 25:10; 2Kor 5:10.
RECHTERWANG, Mt 5:39 slaat iemand u op r.
RECHT MAKEN, Jes 45:13 zĳn wegen zal ik r.



1605 RECHTSCHAPENHEID—REDELOZER
RECHTSCHAPENHEID, Job 31:6 r. te weten komen

Ps 26:11 ik zal in mĳn r. wandelen
Sp 14:32 een toevlucht vinden in zĳn r.
Sp 20:7 De rechtvaardige wandelt in zĳn r.
1Kon 9:4; Job 27:5; Ps 7:8; 25:21; 41:12; 78:72; Sp 2:7;
11:3.

RECHTSGEBIEDEN, 1Kon 20:14; Es 1:1; Pr 2:8; Ez 19:8.
RECHTSGEDING(EN), Ps 74:22 voer uw r.

Sp 25:8 niet haastig een r. voeren
Jes 34:8 vergeldingen voor r. over Sion
Mi 6:2 Jehovah heeft een r. met zĳn volk
1Kor 6:7 nederlaag dat gĳ r. met elkaar hebt
1Sa 24:15; Job 31:13; Ps 43:1; 119:154; Sp 18:17; Jer
50:34; 51:36; Ho 4:1; 12:2.

RECHTSMACHT, Han 1:7 Vader onder zĳn r.
RECHTSOMKEERT, Ps 78:9 zonen van Efra

¨
ım r.

RECHTSPREKEN, Ex 18:26; Ps 82:1; Mi 3:11.
Ru 1:1 in de dagen waarin de rechters r.
Sp 29:14 Waar een koning r. over de geringen
Jes 2:4 hĳ zal stellig r. onder de nati

¨
en

RECHTSSTRIJD, Job 13:8; Jes 3:13.
RECHTSTREEKS, Sp 24:26 op r. wĳze antwoordt
RECHTSZAAK, Job 23:4 een r. voorleggen
RECHTSZAKEN, 1Kon 3:11 om r. te horen
RECHTVAARDIG, De 32:4 r. en oprecht is hĳ

2Sa 23:3 Wanneer degene die heerst, r. is
Jes 26:2 opdat de r. natie er moge binnengaan
Ro 3:26 r. ook wanneer hĳ r. verklaart
2Th 1:6 dat het van Gods zĳde r. is
1Pe 2:23 degene die r. oordeelt
Ge 7:1; Sp 31:9; Ez 3:20; Ro 2:13; 1Kor 15:34; 2Ti 4:8.

RECHTVAARDIGE(N), Ps 1:5; Jes 26:7.
Ps 34:19 Talrĳk zĳn de rampspoeden van de r.
Ps 37:25 geen r. verlaten gezien
Sp 15:28 hart van de r. mediteert
Sp 29:2 Wanneer de r. vele worden
Am 5:12 vĳandschap tegenover de r.
Mal 3:18 tussen een r. en een goddeloze
Mt 13:43 zullen r. helder schĳnen als de zon
Han 24:15 er een opstanding zal zĳn van r.
Ro 3:10 Er is geen r., zelfs niet

´
e

´
en

Heb 10:38 r. zal wegens geloof leven
1Pe 3:12 de ogen van Jehovah zĳn op de r.
Jes 29:21; 53:11; Mt 5:45; Ro 5:19; Heb 12:23.

RECHTVAARDIGEN. Zie RECHTVAARDIG
VERKLAREN.

RECHTVAARDIGE POSITIE, Jes 53:11.
RECHTVAARDIGHEID, Ps 45:7 r. liefgehad

Sp 21:3 R. en recht betrachten
Jes 26:9 r. wat de bewoners zullen leren
Jes 32:1 Een koning zal regeren voor r.
Jes 60:17 r. tot uw taaktoewĳzers
Jes 61:3 moeten genoemd worden bomen der r.
Jes 61:10 in schoudermantel der r. gehuld
Ze 2:3 Zoekt r., zoekt zachtmoedigheid
Mt 5:10 ter wille van de r. vervolgd
Han 10:35 mens die hem vreest en r. beoefent
Han 17:31 aarde in r. oordelen
Ro 1:17 daarin wordt Gods r. geopenbaard
Ro 10:3 de r. van God niet kenden
Fil 3:9 r. die van God komt
2Ti 3:16 De Schrift om te onderrichten in r.
1Pe 3:14 al zoudt gĳ lĳden ter wille van r.
2Pe 3:13 daarin zal r. wonen
Opb 19:11 hĳ voert oorlog in r.
Ge 15:6; Jes 9:7; 11:4; 45:8; Jer 11:20; Da 12:3; Mt 5:6;
Jo 16:8.

RECHTVAARDIGING, Ro 5:18.
RECHTVAARDIG VERKLAREN, Ex 23:7.

Job 27:5 ondenkbaar dat ik ulieden r.!
Jes 43:9 getuigen, opdat zĳ r. mogen worden
Lu 16:15 die uzelf r. voor de mensen
Ro 5:1 ten gevolge van geloof r.
Ro 8:33 God is het die hen r.
1Ti 3:16 Hĳ werd r. in geest
Jak 2:24 dat een mens r. wordt door werken
Ro 2:13; 3:20, 24; 5:9, 18; 8:30; Ga 2:16; Jak 2:21, 25.

RECHTZETTEN, Jes 1:18; Mi 4:3; 2Ti 3:16; Heb 9:10.
REDDEN, 1Sa 14:6 door velen of weinigen te r.

1Sa 17:47 Jehovah niet met zwaard of speer r.
Ps 34:18 en de verbrĳzelden van geest r. hĳ

Ps 69:35 God zelf zal Sion r.
Jes 59:1 hand niet te kort zodat ze niet r. kan
Jes 63:1 overvloedig in kracht om te r.
Jer 8:20 wat ons betreft, wĳ zĳn niet ger.!
Mt 10:22 wie heeft volhard, zal ger. worden
Mt 16:25 wie ziel wil r., zal ze verliezen
Mt 19:25 Wie kan er dan worden ger.?
Mt 24:22 dagen niet verkort, geen vlees ger.
Lu 19:10 Zoon des mensen is gekomen om te r.
Jo 3:17 wereld door hem ger. zou worden
Ro 10:13 Jehovah aanroept, zal ger. worden
2Kor 2:15 een geur onder hen die ger. worden
Ef 2:8 door middel van geloof ger.
1Ti 1:15 Jezus is gekomen om zondaars te r.
1Ti 2:4 alle soorten van mensen worden ger.
Heb 7:25 is hĳ in staat om volledig te r.
Jak 2:14 Dat geloof kan hem toch niet r.?
Jak 4:12 hĳ die kan r. en vernietigen
Jak 5:20 zĳn ziel van de dood zal r.
1Pe 3:21 Ook nu wordt gĳ ger.
1Pe 4:18 de rechtvaardige met moeite ger.
Joz 10:6; 2Kon 19:34; Ps 18:3; 20:6; 106:8; Jes
37:20; 43:12; 45:17, 22; Jer 2:27; 30:7; Ez 34:22;
Lu 8:12; Han 4:12; Ro 10:9; 1Kor 1:18; 10:33; 1Ti 4:16;
Tit 3:5; Ju 23.

REDDER(S), Re 3:15 Jehovah verwekte een r.
2Sa 22:3 mĳn toevluchtsoord, mĳn R.
Ne 9:27 hebt gĳ hun r. gegeven
Jes 43:11 buiten mĳ is er geen r.
Ob 21 r. zullen de berg Sion bestĳgen
Lu 2:11 heden is u een R. geboren
1Ti 4:10 een R. van alle soorten van mensen
1Jo 4:14 Vader zĳn Zoon als R. uitgezonden
Jes 19:20; 49:26; Jer 14:8; Han 5:31; 13:23; 2Ti 1:10.

REDDING, 2Kon 13:17 Jehovah’s pĳl van r.
2Kr 20:17 ziet de r. van Jehovah
Ps 3:8 R. behoort Jehovah toe
Ps 33:17 Voor r. is het paard niets dan bedrog
Ps 44:4 Gebied grootse r. voor Jakob
Ps 116:13 De beker van grootse r. opnemen
Ps 149:4 Hĳ luistert zachtmoedigen op met r.
Sp 11:14 r. in de veelheid van raadgevers
Sp 21:31 r. behoort Jehovah toe
Jes 12:3 water putten uit de bronnen der r.
Jes 26:1 R. stelt hĳ tot muren
Jes 49:8 op een dag van r. u geholpen
Jes 52:7 die r. verkondigt
Jes 60:18 gĳ zult uw muren R. noemen
Jes 61:10 mĳ bekleed met klederen der r.
Hab 3:18 ik wil blĳ zĳn in de God van mĳn r.
Lu 1:69 een hoorn van r. voor ons verwekt
Lu 1:77 om zĳn volk kennis te geven van r.
Lu 2:30 uw middel tot r. gezien
Lu 3:6 alle vlees zal Gods middel tot r. zien
Jo 4:22 r. is uit de joden
Han 4:12 Bovendien is er in niemand anders r.
Ro 10:10 openbare bekendmaking tot r.
Ro 13:11 thans is onze r. dichterbĳ
2Kor 6:2 op een dag van r. u te hulp gekomen
Ef 6:17 Neemt de helm der r. aan
Fil 2:12 met vrees uw r. bewerken
2Ti 3:15 geschriften die u wĳs maken tot r.
Heb 2:10 Voornaamste Bewerker van hun r.
Heb 5:9 is hĳ oorzaak van eeuwige r. geworden
Ju 3 schrĳven over gemeenschappelĳke r.
Opb 7:10 R. hebben wĳ te danken aan onze God
Opb 12:10 Nu is gekomen de r. en de kracht
Ps 13:5; 85:9; 119:155; Jes 26:18; 45:17; Ro 1:16; 2Kor
7:10; Heb 2:3; 9:28.

REDDINGSDADEN, Ps 68:20.
REDELIJK, 1Ti 3:3 geen ruziemaker, maar r.

Tit 3:2 niet strĳdlustig zĳn, r. zĳn
Jak 3:17 r., bereid tot gehoorzamen

REDELIJKHEID, Fil 4:5 uw r. bekend worden
REDELOOS, Jer 10:14 zich r. gedragen

2Pe 2:12 net als r. dieren
Ps 73:22; 92:6; Sp 12:1.

REDELOZE(N), Ps 49:10 de r. vergaan
Ps 94:8 Begrĳpt, gĳ r. onder het volk

REDELOZER, Sp 30:2.
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REDEN, Ps 69:4 die mĳ zonder r. haten

2Ti 1:12 om die r. lĳd ik deze dingen
1Pe 3:15 een r. verlangt voor de hoop
Job 2:3; Ps 109:3; 119:161; Han 18:14.

REDENERINGEN, 2Kor 10:5 werpen r. omver
REDETWIST, Heb 6:16 eed is einde van elke r.
REDETWISTEN, Han 6:9.

1Kor 11:16 ten gunste van ander gebruik r.:
Ju 9 r. over Mozes’ lichaam

REGEERDERS, Jo 7:48 soms een van r. geloof
Jo 12:42 stelden velen van de r. geloof
Mt 20:25; Han 3:17; 4:26; 1Kor 2:8.

REGEL, 2Kr 8:14 overeenkomstig r. van David
1Kor 4:6 opdat gĳ de r. moogt leren:

REGELING, Ro 13:2 tegen de r. van God
1Kor 14:40 alle dingen volgens r. geschieden

REGEN, De 11:14; 32:2.
Jak 5:7 de vroege r. en de late r.
Job 38:28; Ps 72:6; Jes 5:6; 55:10; Opb 11:6.

REGENBAK(KEN), Sp 5:15 Drink uit eigen r.
Jer 2:13 zichzelf r. uit te houwen

REGENBOOG, Opb 4:3; 10:1.
Ge 9:13 mĳn r. plaats ik in de wolk

REGENBUIEN, Ps 72:6; Mi 5:7.
De 32:2 als overvloedige r. op plantengroei

REGENEN, Ge 7:4; Ps 11:6; Jak 5:17.
Ge 2:5 niet laten r. op de aarde
Mt 5:45 laat het r. over rechtvaardigen

REGENPUT, 2Kon 18:31; Pr 12:6; Jes 36:16.
REGENTEN, Ne 12:40; 13:11.
REGEREN, 1Sa 8:11; Job 34:30; Jer 23:5.

1Sa 8:9 de koning die over hen zal r.
1Sa 15:11 Het spĳt mĳ dat ik Saul heb doen r.
Jes 32:1 koning zal r. voor rechtvaardigheid
Ro 6:12 Laat de zonde niet in uw lichaam r.

REGEREN, ALS KONING(EN), 1Sa 24:20.
Ex 15:18 Jehovah zal a.
Ro 6:12 Laat de zonde niet a.
1Kor 4:8 opdat ook wĳ met u a. mochten
1Kor 15:25 Want hĳ moet a.
2Ti 2:12 indien wĳ verduren, zullen wĳ a.
Opb 11:17 Wĳ danken u, Jehovah, dat gĳ a.
Opb 20:4 kwamen tot leven en r. als koningen
1Kon 1:5; Sp 30:22; Mi 4:7; Ro 5:14; Opb 11:15; 19:6.

REGERING(EN), Ro 8:38 noch engelen noch r.
1Kor 15:24 hĳ alle r. heeft tenietgedaan
Ef 1:21 hoog boven elke r. en autoriteit
Ef 6:12 de r. in de hemelse gewesten
Tit 3:1 gehoorzaam zĳn aan r.
Han 25:1; Ef 3:10; Kol 1:16; 2:10, 15.

REGLEMENT, 2Kor 3:7 r. dat dood toedient
REHABEAM, 1Kon 12:1; 14:21, 29.
REHU

¨
EL, Nu 10:29 Hobab, de zoon van R.

REIDANS(EN), Ex 15:20; 32:19; 1Sa 18:6; Ps 150:4.
REIN, Ge 7:2.

Ps 24:4 Al wie r. van hart is
Jo 15:3 Gĳ zĳt reeds r. vanwege het woord
Han 20:26 r. van het bloed van alle mensen
Ro 14:20 Alle dingen zĳn weliswaar r.
1Ti 1:5 liefde uit een r. hart
2Ti 2:22 de Heer aanroepen uit een r. hart
Jak 1:27 De vorm van aanbidding die r. is

REINE(N), Job 14:4 een r. uit een onreine
Tit 1:15 Alle dingen zĳn rein voor de r.
Le 10:10; Job 17:9; Ez 22:26.

REINIGEN, Ez 36:33 Op de dag dat ik u r.
Ez 39:12 het land r., zeven maanden lang
Da 11:35 om hen te r. en wit te maken
Da 12:10 Velen zullen zich r.
Han 10:15 De dingen die God heeft ger.
2Kor 7:1 r. van elke verontreiniging
Ef 5:26 haar r. met het bad des waters
Tit 2:14 volk r. dat zĳn eigendom zou zĳn
Heb 9:22 alle dingen worden met bloed ger.
1Jo 1:7 bloed van Jezus r. ons
1Jo 1:9 ons van alle onrechtvaardigheid r.
Nu 19:12; 2Kr 29:18; Ps 51:2; Mt 23:25; Lu 4:27; Han
11:9; Heb 9:14; 10:2; Jak 4:8.

REINIGING, Heb 1:3.
2Kr 30:19 zonder de r. voor wat heilig is
Jo 3:25 twistgesprek met jood over de r.

REINIGINGSVOORSCHRIFTEN, Jo 2:6.
REIZEN, Mt 21:33 r. naar het buitenland

Lu 15:13 jongste zoon r. naar het buitenland
Lu 20:9 verhuurde die en r. naar buitenland

REIZENDE KOOPMAN, Mt 13:45.
REIZIGER(S), Re 19:17 r. op het stadsplein

Jer 9:2 in wildernis nachtverblĳf voor r.
Jer 14:8 als r. die zĳn intrek genomen heeft

REKENEN, Lu 22:37 onder wettelozen ger.
Ro 9:8 kinderen der belofte als zaad ger.

REKENING, Flm 18 zet het op mĳn r.
REKENSCHAP, Mt 5:21, 22; 1Pe 4:5.

Ro 14:12 ieder voor zichzelf r. afleggen
Heb 4:13 aan wie wĳ r. hebben af te leggen

REKENSCHAP VRAGEN, Ho 4:14; Za 10:3.
RELIGIE(S). Zie ook AANBIDDING.

2Kon 17:26 de r. van de God van het land
2Kon 17:34 doen naar hun vroegere r.

RENNEN, Jes 40:31; Jo
¨
e 2:9.

RENOVEREN, 2Kr 24:4 het huis van Jehovah r.
RENTE, Ex 22:25; Sp 28:8; Mt 25:27.

Lu 19:23 bĳ mĳn aankomst met r. ge
¨
ınd

REPETEREN, Lu 21:14 niet van tevoren r.
RESPECTIEF, 1Kor 12:28 de r. personen

Ef 4:16 naar gelang elk r. lid werkzaam is
REUKPOEDER, Hgl 3:6 allerlei r.
REUKVAT, Heb 9:4 Deze had een gouden r.
REUKWERK, Opb 8:4 het r. steeg omhoog

Le 16:13; De 33:10; Ps 141:2.
REUKWERKTAFELS, Jes 17:8; Ez 6:4.
REUZEN. Zie NEFILIM.
RICHTEN, 1Kr 21:10; Ps 9:8; 21:11; Jes 11:4.

Jer 10:23 niet aan man zĳn schrede te r.
1Kor 9:26 de wĳze waarop ik mĳn slagen r.

RICHTEN, TE GRONDE, Da 2:44 koninkrĳk nooit t.
RICHTING, 1Kon 8:48 bidden in r. van hun land
RIET, Jes 42:3 Een geknakt r.

Mt 11:7 Wat gaan aanschouwen? Een r.
RIETSTOK, Mt 27:29 gaven hem een r.
RIJK, Job 15:29 Hĳ zal niet r. worden

Sp 10:22 zegen van Jehovah maakt r.
Sp 13:7 een die voorwendt r. te zĳn
2Kor 6:10 arm, maar velen r. makend
1Ti 6:9 Zĳ die besloten zĳn r. te worden
1Ti 6:18 r. in voortreffelĳke werken
Opb 3:17 Omdat gĳ zegt: Ik ben r.
1Sa 2:7; Lu 16:19; 2Kor 8:9; Jak 2:5.

RIJKDOM, Ps 52:7 die vertrouwt op zĳn r.
Sp 11:28 Wie op zĳn r. vertrouwt
Pr 5:10 noch wie maar ook die r. liefheeft
Jes 60:5 tot u zal de r. der zee zich wenden
Mt 6:24 niet God en R. als slaaf dienen
Lu 16:9 Maakt u vrienden door de r.
Ro 9:23 r. van zĳn heerlĳkheid bekendmaken
Ro 11:33 de diepte van Gods r.
Heb 11:26 smaad van Christus grotere r.
1Kon 3:11; Jes 33:6; Lu 16:11; Ef 3:8; Jak 5:2;
Opb 18:17.

RIJKE(N), Jer 9:23 r. beroeme zich niet
Lu 18:25 dan voor r. koninkrĳk binnen te gaan
Jak 5:1 Welaan nu, gĳ r., weent

RIJKSGROTEN, Da 5:1 feestmaal voor zĳn r.
RIJP, 1Kor 2:6; Fil 3:15.

Heb 5:14 Vast voedsel behoort bĳ r. mensen
RIJP (de), Ex 16:14; Ps 147:16.

Job 38:29 de r. van de hemel
RIJPHEID, Heb 6:1 Laten wĳ tot r. voortgaan
RIJSJE, Jes 11:1 r. uit tronk van Isa

¨
ı

RIJZEN, TE BERGE, Job 4:15 het haar t.
RINGWORM, Le 21:20.
RIVIER(EN), Jes 66:12 vrede als een r.

Opb 16:12 goot zĳn schaal uit op de r.
Opb 22:1 toonde een r. van water des levens
Ge 2:10; Ps 46:4; 107:33; Ez 29:3.

ROBIJN, Ex 28:17; 39:10; Ez 28:13.
RODE ZEE, Heb 11:29 trokken door de R.

Ex 10:19; 15:4; Ne 9:9; Han 7:36.
ROEDE, Sp 29:15.

Sp 13:24 Wie zĳn r. inhoudt, haat zĳn zoon
Jes 11:4 de aarde slaan met de r.
1Kor 4:21 Zal ik met een r. tot u komen
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ROEMEN, Sp 27:2 Moge een vreemde u r.

1Kor 1:29 opdat geen vlees zou r.
1Kor 1:31 Wie r., r. in Jehovah
Ro 3:27; 2Kor 9:3; Ef 2:9.

ROEPEN. Zie ook GEROEPEN, GEROEPENEN.
Jes 55:6 R. tot hem terwĳl hĳ nabĳ blĳkt
Jes 65:24 het zal geschieden voordat zĳ r.
Lu 23:21 Toen gingen zĳ r.: Aan de paal!
Jes 58:1; Lu 18:7.

ROEPEN, IN HET LEVEN, Mr 2:27.
ROEPING, Ro 11:29 de gaven en de r. Gods

Ef 4:1 dat gĳ u de r. waardig toont
Fil 3:14 prĳs van de r. naar boven
Heb 3:1 deelgenoten van de hemelse r.
2Pe 1:10 doet uw best om uw r. vast te maken
1Kor 1:26; 2Th 1:11; 2Ti 1:9.

ROER, Jak 3:4 boten door r. gestuurd
ROEST, Ez 24:6, 11, 12; Jak 5:3.
ROL. Zie ook BOEKROL(LEN).

Jer 36:27, 32; Ez 3:1.
ROLLEN, 2Pe 2:22 tot het r. in modder
ROMEIN(EN), Han 16:37 die R. zĳn

Jo 11:48; Han 23:27; 28:17.
ROMEINS, Han 25:16 de R. procedure
ROND, Jes 40:22 het r. der aarde
RONDDOLEN, Jes 35:8; 53:6; Jer 2:31.

Jer 50:6 herders hebben hen doen r.
RONDDRAAIEN, Pr 1:6 De wind onophoudelĳk r.
RONDGAAN, Za 4:10.

1Sa 2:24 bericht, dat het volk doet r.
2Kr 16:9 zĳn ogen de gehele aarde r.

RONDHANGEN, Ho 7:14 Wegens hun zoete wĳn r.
RONDLOPEN, 1Ti 5:13 bĳ de huizen r.
RONDTASTEN, De 28:29 die op de middag r.

Job 12:25 Zĳ r. in de duisternis
RONDTREKKEN, Jer 5:1.

2Sa 5:18 bleven in de laagvlakte r.
RONDWANDELEN, Job 1:7 van het r. daarop
ROOD, Sp 23:31 wĳn een r. kleur vertoont

Jes 63:2 Hoe komt het dat uw kleding r. is
Ge 25:25, 30; Nu 19:2; Na 2:3; Za 1:8.

ROODKRIJT, Jes 44:13 tekent het af met r.
ROODPURPERGEVERFD, Sp 31:22.
ROOF, Jes 61:8 ik haat r.

Le 6:2; Ps 62:10; 69:4; Jes 3:14; 42:22; Heb 10:34.
ROOFDIERACHTIG, Jes 35:9.
ROOFGOED, Jes 10:6.
ROOFVOGEL, Jes 46:11 die een r. roept
ROOFZUCHT, Hab 2:17 de r. verschrikt hen
ROOK, Ex 30:7 reukwerk in r. doen opgaan

Ps 37:20 In r. aan hun eind komen
Opb 14:11 r. van hun pĳniging stĳgt op
Ps 68:2; Jes 34:10; 51:6.

ROT, Mt 7:18 noch kan een r. boom
Mt 12:33 maakt de boom r. en zĳn vrucht r.

ROTS, Ex 17:6 gĳ moet op de r. slaan
De 32:4 De R., volmaakt is zĳn activiteit
2Sa 22:3 Mĳn God is mĳn r.
Jes 8:14 een r. waarover men struikelt
Mt 16:18 op deze r. zal ik gemeente bouwen
Lu 8:6 ander gedeelte kwam op r. terecht
1Kor 10:4 drinken uit de geestelĳke r.
1Pe 2:8 een r. des aanstoots
Nu 20:11; De 32:18; 1Sa 2:2; Ps 18:2; 62:2; Jer 49:16;
Ro 9:33.

ROTSACHTIG, Mt 13:5, 20; Mr 4:5, 16.
ROUTINE, Fil 3:16 in deze zelfde r.
ROUW, Jes 60:20 de dagen van uw r.

Ez 24:17 Voor de doden geen r. bedrĳven
Opb 21:4 noch r., noch geschreeuw, noch pĳn
Es 4:3; Ps 30:11; Ho 4:3.

ROUWEN, Ge 37:35.
Opb 18:11 kooplieden der aarde r. om haar

ROUWMAAL, Jer 16:5 een r. wordt gehouden
ROVEN, Le 19:13.
ROVERS, Mr 15:27 Met hem twee r. aan palen

Lu 10:30 zeker mens viel in handen van r.
ROVERSBENDE, 1Sa 30:8; 1Kon 11:24; Ps 18:29.
ROVERSHOL, Jer 7:11; Mt 21:13.
RUBEN, Ge 29:32; 49:3; Re 5:15; Opb 7:5.
RUIL, Ru 4:7; Job 15:31; 28:17.

RUIM, 2Sa 22:20 bracht mĳ in r. plaats
Jes 5:14 heeft Sjeool haar ziel r. gemaakt

RUIMTE(N), Ge 32:16 r. tussen kudde en kudde
Job 38:18 de wĳde r. van de aarde

RU
¨
INES, Ezr 9:9 r. ervan te herstellen

RUKKEN, Jo 10:28, 29 uit hand r.
Ju 23 door hen uit het vuur te r.

RUMOER, Jer 25:31 Een r. zal doordringen
RUPS, Jo

¨
e 1:4; Am 4:9.

RUST, Ex 23:12 stier en ezel r. hebben
De 28:65 onder die nati

¨
en geen r. vinden

Job 3:17 daar hebben zĳ r.
Job 34:29 Wanneer hĳzelf r. verschaft
Jes 14:7 De hele aarde is tot r. gekomen
Heb 4:3 wĳ gaan de r. w

´
el binnen

Ex 31:15; Sp 17:1; Pr 9:17; Jer 31:2; 50:34; Za 1:11;
Heb 3:11; Opb 14:11.

RUSTBED, Ps 139:8 r. in Sjeool spreiden
Jes 28:20 r. is te kort gebleken

RUSTEN, Jes 51:4.
Ps 125:3 scepter der goddeloosheid niet r.
Da 12:13 en gĳ zult r.

RUSTIG, Jes 30:15 kracht gelegen in r. blĳven
1Th 4:11 ten doel stellen r. te leven
1Ti 2:2 kalm en r. leven leiden
1Kon 19:12; Jer 47:6; 47:7; 2Th 3:12.

RUSTPLAATS(EN), Ps 23:2 aan r. voert hĳ mĳ
Ps 132:14 Dit is mĳn r. voor altĳd
Jes 11:10 zĳn r. moet heerlĳk worden
1Kon 8:56; Ps 95:11; Jes 28:12; 66:1.

RUTH, Ru 1:4; 2:8; 3:9; 4:13; Mt 1:5.
RUZIE(S), Ge 13:7; Re 8:1; Sp 15:18; 18:6.

Sp 3:30 Zoek geen r. met een mens
Sp 17:14 verwĳder u v

´
o

´
ordat r. is uitgebroken

Sp 26:17 bĳ de r. die niet de zĳne is
Sp 26:21 om een r. te doen opvlammen
Jes 41:11 die r. met u maken, zullen vergaan
Jes 58:4 tot r. en strĳd placht gĳ te vasten
Ga 5:20 vlagen van toorn, r.

RUZIEMAKER, 1Ti 3:3; Tit 1:7 geen r.

S
SABBAT(TEN), Le 25:2, 4; Ho 2:11.

Ex 31:13 mĳn s., een teken tussen mĳ en u
Le 26:34 zal het land zĳn s. afbetalen
Jes 56:4 de eunuchen die mĳn s. houden
Ez 20:12 s. gaf ik om een teken te worden
Ez 22:8 mĳn s. hebt gĳ ontheiligd
Mt 12:8 de Zoon is Heer van de s.
Mr 2:27 De s. is ter wille van de mens
Kol 2:16 niemand u oordelen inzake een s.

SABBATDAG, Lu 14:5.
Ex 20:8 Ter gedenking van de s.
Mt 24:20 dat uw vlucht niet geschiedt op de s.

SABBATJAREN, Le 25:8.
SABBATSREIS, Han 1:12 s. daarvandaan
SABBATSRUST, Heb 4:9.
SADDUCEE

¨
EN, Mt 3:7; 22:23; Han 23:6-8.

SADRACH, Da 1:7; 2:49; 3:12-14, 28-30.
SAFFIRA, Han 5:1 Ananias met zĳn vrouw S.
SAFFRAAN, Hgl 2:1 een s. van de kustvlakte

Jes 35:1 woestĳnvlakte zal bloeien als s.
SALEM, Ge 14:18; Ps 76:2.

Heb 7:2 koning van S., Koning van Vrede
SALMANESER, 2Kon 18:9 S. van Assyri

¨
e

SALOM
´
E, Mr 15:40; 16:1.

SALOMO, 1Kon 4:29; 11:9.
1Kr 29:23 S. zette zich op Jehovah’s troon
2Kr 3:1 begon S. met de bouw van het huis
Mt 6:29 zelfs S. in al zĳn heerlĳkheid
Mt 12:42 m

´
e

´
er dan S. is hier

1Kr 22:9; Ne 13:26; Han 7:47.
SAMARIA, 1Kon 16:24 de berg S.

Ho 8:6 kalf van S. zal tot splinters worden
Am 8:14 zweren bĳ de schuld van S.
2Kon 6:20; Jes 10:11; Jer 23:13; Ho 13:16.

SAMARITAAN, Lu 10:33; 17:16.
SAMARITAANS, Mt 10:5 geen S. stad
SAMARITANEN, 2Kon 17:29; Jo 4:9.

Han 8:25 aan S. goede nieuws bekendmaken
SAMENBUNDELEN, Ho 13:12 dwaling van Efra

¨
ım s.
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SAMENGEVOEGD, Fil 2:2 in ziel s.

Kol 2:2 harmonisch s. zĳn in liefde
SAMENKOMST(EN), Le 23:4 heilige s.

Jes 4:5 over plaats van s. een wolk scheppen
Ex 12:16; Le 23:35; Nu 28:26; 29:7.

SAMENPAKKEN, Job 38:30 de waterdiepte s.
SAMENPERSEN, Sp 16:30 zĳn lippen s.
SAMENROLLEN, Heb 1:12 ze s. als een mantel
SAMENSCHOLING, Han 17:5; 19:40; 24:12.
SAMENSPANNEN, 1Sa 22:8 hebt gĳ tegen mĳ s.
SAMENSTELLEN, Ez 17:2; 24:3 spreekwoord s.

Lu 1:1 een verslag s. van de feiten
SAMENSTELLING, Ex 30:32 met deze s.
SAMENSTEL(SELS) VAN DINGEN, Ps 17:14.

Ps 49:1 Leent het oor, bewoners van het s.
Mt 13:39 oogst is een besluit van een s.
Mt 24:3 teken van het besluit van het s.?
2Kor 4:4 de god van dit s. geest verblind
Ga 1:4 ons bevrĳden van het goddeloze s.
Heb 1:2 door wie hĳ de s. heeft gemaakt
Mt 28:20; Mr 10:30; Lu 18:30; 1Ti 6:17.

SAMENSTROMEN, Lu 11:29 Toen de scharen s.
SAMENWERKEN, Ro 8:28 God zĳn werken doet s.

Ef 4:16 s. door middel van elk gewricht
SAMENZWERING, Jes 8:12 niet zeggen: Een s.!

1Kon 15:27; 2Kon 9:14; 10:9; 15:10; 21:23; Ne 4:8;
Jer 11:9; Ez 22:25; Am 7:10; Han 23:13.

SAMU
¨
EL, 1Sa 1:20 Hanna gaf hem de naam S.

1Sa 8:7 tot S.: niet u hebben zĳ verworpen
1Sa 15:28 zei S.: Jehovah heeft afgescheurd
Jer 15:1 Al stonden Mozes en S. voor mĳ
1Sa 2:18; 3:1; 15:22; Ps 99:6; Heb 11:32.

SANDAAL, Ru 4:7; Ps 60:8.
De 25:9 de s. van zĳn voet trekken

SANDAALRIEM, Jo 1:27.
SANDALEN, Ex 3:5; Joz 5:15; Mr 6:9.
SANHEDRIN, Mt 26:59; Han 5:21.
SANHEDRIN-ZAAL, Lu 22:66.
SANHERIB, 2Kon 18:13 S., koning van Assyri

¨
e

2Kon 19:16, 20; 2Kr 32:1, 10, 22; Jes 37:21.
SARA, Ge 17:15 S. is haar naam

Ge 21:2 S. werd zwanger en baarde een zoon
Heb 11:11 Door geloof kreeg S. kracht
1Pe 3:6 S. Abraham placht te gehoorzamen
Ge 17:19; 25:10; Jes 51:2; Ro 9:9.

SARON, 1Kr 5:16 alle weidegronden van S.
1Kr 27:29; Jes 33:9; 35:2; 65:10.

SATAN, 1Kr 21:1 S. zette David aan
Job 2:2 S. zei: Van het omtrekken op aarde
Za 3:1 S. stond aan zĳn rechterhand
Mt 12:26 Wanneer S. dus S. uitwerpt
Mt 16:23 Ga achter mĳ, S.!
Mr 1:13 waar hĳ door S. werd verzocht
Lu 10:18 zag S. reeds uit hemel gevallen
Lu 22:3 S. voer in Judas
Ro 16:20 S. onder uw voeten verbrĳzelen
1Kor 5:5 gĳ zo iemand aan S. overgeeft
2Kor 11:14 S. blĳft zich veranderen
1Th 2:18 S. heeft ons de pas afgesneden
Opb 12:9 die Duivel en S. wordt genoemd
Opb 20:2 S., en bond hem voor duizend jaar
Job 1:6; Mt 4:10; Mr 4:15; Han 26:18; 2Kor 2:11; 12:7;
2Th 2:9; Opb 2:9; 20:7.

SATRAPEN, Ezr 8:36; Es 8:9; Da 3:2, 3, 27.
SAUL, 1Sa 9:17 Samu

¨
el zelf zag S.

1Sa 10:11 Is S. ook onder de profeten?
1Sa 13:1 S. was [?] jaar oud en regeerde
1Sa 15:26 Samu

¨
el tot S.: Jehovah verwerpt u

1Sa 16:14 geest van Jehovah week van S.
1Kr 10:13 Zo stierf S. wegens zĳn ontrouw
1Sa 18:12; 24:7; 26:2; 28:7; 31:4; 2Sa 1:17; Han 13:21.

SAUL(US) (van Tarsus), Han 7:58.
Han 8:1 S. hechtte goedkeuring aan de moord
Han 9:4 S., S., waarom vervolgt gĳ mĳ?
Han 13:9 S., die ook Paulus is
Han 9:1; 11:25; 12:25; 13:1; 22:7; 26:14.

SCEPTER. Zie ook GEBIEDERSSTAF.
Ge 49:10 De s. zal van Juda niet wĳken
Ps 2:9 ze breken met een ĳzeren s.
Za 10:11 de s. van Egypte zal wĳken
Heb 1:8 s. van uw koninkrĳk is s. van recht
Nu 24:17; Es 5:2; Ps 45:6; 125:3; Ez 19:14.

SCHAAMDELEN, Ex 20:26; De 25:11; Ez 16:36.
SCHAAMROOD, Ps 35:26 beschaamd en s. worden
SCHAAMTE, Jes 30:3; Ez 7:18.

Ze 3:5 de onrechtvaardige kende geen s.
SCHAAP, Jes 53:7; Han 8:32 s. ter slachting
SCHAAPJES, Jo 21:16 Weid mĳn s.
SCHADE, Han 18:10 om u s. te berokkenen

1Sa 25:26; 1Pe 3:13; Opb 7:2; 9:4.
SCHADELIJK(E), Le 26:6; 2Kon 4:41.

Sp 6:18 een hart dat s. plannen smeedt
Sp 12:21 Niets s. zal rechtvaardige treffen
Jes 10:1 die s. voorschriften verordenen
1Kor 10:6 geen mensen die s. dingen begeren
Kol 3:5 s. verlangens en begerigheid
2Th 3:2 bevrĳd van s. en goddeloze mensen
1Ti 6:10 wortel van allerlei s. dingen
Job 34:22, 36; Ps 64:2; 101:8; 141:4; Sp 21:15; Jes 59:4;
Ez 5:16; 38:10; Lu 16:25; Heb 13:17.

SCHADELIJKHEID, Ez 11:2.
Sp 17:4 schenkt aandacht aan de lip van s.

SCHADEN, Lu 10:19 niets zal u s.
SCHADEVERGOEDING, Ex 21:22.
SCHADUW, 1Kr 29:15 Als een s. zĳn onze dagen

Ps 17:8 mĳ in de s. van uw vleugels verbergen
Ps 23:4 Al wandel ik in het dal van diepe s.
Kol 2:17 een s. van toekomende dingen
Heb 8:5 een s. van de hemelse dingen
Heb 10:1 Wet een s. heeft van goede dingen
Jak 1:17 bĳ hem is geen verandering van de s.
Ps 57:1; 91:1; 144:4; Jes 30:2.

SCHADUWBEELD, Ps 39:6 als een s.
SCHALEN, Opb 16:1; 17:1.
SCHALLEND, 1Kor 13:1 een s. cimbaal
SCHAMEN, Lu 9:26.

Mr 8:38 wie zich over mĳ s.
Ro 1:16 ik s. mĳ niet voor het goede nieuws
2Ti 1:8 S. u niet voor het getuigenis
2Ti 2:15 die zich nergens over behoeft te s.
Heb 11:16 Daarom s. God zich niet over hen
1Pe 4:16 Lĳdt als christen, laat hĳ zich niet s.

SCHANDE, Jes 45:16; Ez 16:54; 36:32.
Sp 18:13 is dat dwaasheid van zĳn kant en s.
Jes 54:4 voel u niet te s. gemaakt
Lu 23:11 maakte Herodes hem te s.
Fil 3:19 hun heerlĳkheid bestaat in hun s.
Heb 12:2 martelpaal verduurd, s. verachtend
Opb 16:15 niet naakt wandelt en zĳn s. ziet
Ps 35:4; Jes 41:11; 50:7; Jer 22:22; 1Kor 11:6; 14:35;
Heb 6:6.

SCHANDELIJK, Sp 14:34; Ro 1:26.
Ef 5:4 s. gedrag noch dwaas gepraat

SCHAPEN, Ps 79:13 de s. van uw weide
Jer 23:2 Gĳ zĳt het die mĳn s. hebt verstrooid
Ez 34:12 z

´
o zal ik mĳn s. verzorgen

Ze 2:6 stenen kooien voor s.
Mt 9:36 zĳ waren als s. zonder herder
Mt 10:6 verloren s. van huis van Isra

¨
el

Mt 10:16 als s. te midden van wolven
Mt 18:12 honderd s. en

´
e

´
en raakt verdwaald

Mt 25:32 zoals herder s. van bokken scheidt
Jo 10:16 andere s., niet van deze kooi
Ps 78:52; Mi 2:12; Mt 26:31; 1Pe 2:25.

SCHARE(N), Opb 7:9 zie! een grote s.
Mt 13:34; 21:9; Mr 3:9; Jo 6:5.

SCHARLAKEN, Jer 4:30; Mt 27:28.
Joz 2:18 Dit koord van s. draad
Jes 1:18 Al zouden uw zonden als s. zĳn

SCHARLAKENGEKLEURD, Opb 17:3 s. beest
SCHAT(TEN), Sp 2:4 als naar verborgen s.

Jes 33:6 vrees voor Jehovah, hetgeen zĳn s. is
Mt 6:20 Vergaart u s. in de hemel
Mt 6:21 waar uw s. is, zal ook uw hart zĳn
Mt 12:35 haalt uit zĳn goede s. goede dingen
Job 23:12; Sp 10:2; 13:22; Mt 13:44; 19:21; 2Kor 4:7;
Kol 2:3; Heb 11:26.

SCHATKAMER, De 28:12 zĳn goede s. openen
Jo 8:20 Deze woorden sprak hĳ in de s.

SCHATKISTEN, Mr 12:41; Lu 21:1.
SCHATTING, Ezr 4:13; 7:24; Ps 72:10.

Ro 13:7 aan hem die vraagt om de s., de s.
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SCHEAR-JASCHUB, Jes 7:3 uw zoon S.
SCHEBA, 1Kon 10:1; 2Kr 9:9; Ez 27:22.
SCHEDEL, Nu 24:17; Lu 23:33.
SCHEDELPLAATS, Mt 27:33; Mr 15:22.
SCHEENPLATEN, 1Sa 17:6 hĳ had koperen s.
SCHEEPSTIMMERWERF, Jes 23:10.
SCHEERMES, Re 13:5; 16:17; 1Sa 1:11.
SCHEIDEN, Mr 10:11; Lu 16:18; Ro 8:39.

Mt 1:19 in het geheim van haar s.
Mt 5:31 wie zich van zĳn vrouw laat s.
Mt 19:7 voorgeschreven zich te laten s.?
Mt 19:9 al wie zich van zĳn vrouw laat s.
Mt 25:32 hĳ zal de mensen van elkaar s.
Ro 8:35 s. van de liefde van de Christus?
Ef 2:14 de tussenmuur, die hen s.

SCHEIDING, Ge 1:4 God bracht een s. teweeg
Ex 8:23 een s. tussen mĳn volk en uw volk

SCHEIDSRECHTER, 1Sa 2:25 God als s. optreden
SCHEMA, Le 23:37 drankoffers volgens s.
SCHENKEN, Ps 51:12 S. mĳ weer de vreugde
SCHEPEN, Ps 48:7 doet gĳ s. schipbreuk lĳden

Ps 107:23 Zĳ die met s. de zee opgaan
Jes 23:1 Jammert, gĳ s. van Tarsis!
Da 11:40 koning van het noorden met s.
Re 5:17; Jes 43:14; Ez 30:9; Da 11:30.

SCHEPPEN, Ge 1:1 In het begin s. God
Ge 1:27 als man en als vrouw s. hĳ hen
Ps 51:10 S. in mĳ een zuiver hart
Jes 4:5 zal Jehovah een wolk bĳ dag s.
Jes 45:18 aarde niet louter voor niets ges.
Jes 65:17 ik s. nieuwe hemelen
Kol 1:16 door bemiddeling van hem ges.
Kol 3:10 beeld van Degene die ze s.
Opb 4:11 want gĳ hebt alle dingen ges.
Ps 104:30; Jes 43:7; 45:7, 12; 57:19; 65:18; Ef 2:10.

SCHEPPER, Pr 12:1 Gedenk nu uw S.
Jes 40:28; 43:15; 1Pe 4:19.

SCHEPPING, Ro 1:25 de s. hebben vereerd
Ro 8:20 s. aan ĳdelheid onderworpen
2Kor 5:17 dan is hĳ een nieuwe s.
Opb 3:14 het begin van de s. door God:
Ro 1:20; 8:22; Ga 6:15; Kol 1:15, 23; 1Ti 4:4; Heb 4:13.

SCHEPSEL(EN), Jak 1:18 eerstelingen van zĳn s.
Le 11:10; Ez 1:5; Opb 4:6; 5:6; 8:9.

SCHEREN, Re 16:17; 2Sa 14:26.
SCHERPEN, Sp 27:17 Zo s. de ene man de ander
SCHERTSEN, Ge 19:14.

Jer 15:17 de intieme groep van hen die s.
SCHERVEN, Job 41:30 Als s. van aardewerk
SCHEUREN, 2Sa 3:31.

Jo
¨
e 2:13 s. uw hart en niet uw kleren

SCHIETEN, Ps 11:2; 64:4.
2Kon 13:17 zei Elisa: S.! Hĳ s. dus

SCHIETEN, TE KORT, Jak 1:5 t. in wĳsheid
SCHIETLOOD, Am 7:7, 8; Za 4:10.
SCHIJN, Lu 20:47; Ga 2:13; Fil 1:18.
SCHIJNEN, Mt 23:28.

Jes 13:10 maan zal haar licht niet laten s.
Jes 60:1 heerlĳkheid van Jehovah over u s.
Mt 5:16 Laat uw licht voor de mensen s.
Mt 13:43 In die tĳd zullen rechtvaardigen s.
Ef 5:14 de Christus zal over u s.

SCHIJNENDE, Jes 14:12 gevallen, gĳ s.
SCHIJNNEDERIGHEID, Kol 2:18, 23.
SCHIKKINGEN, Sp 16:1 s. van het hart
SCHILD(EN), Ge 15:1 Ik ben een s.

Re 5:8 Een s. was er niet te zien in Isra
¨
el

2Sa 1:21 het s. van sterken bezoedeld
2Sa 22:3 God is mĳn s. en mĳn hoorn
Ps 18:35 mĳ uw s. van redding geven
Ps 47:9 aan God behoren de s. der aarde toe
Ps 84:11 Jehovah is een zon en een s.
Ps 91:4 Zĳn waarachtigheid een groot s.
Ef 6:16 Neemt het grote s. des geloofs op
Ps 18:30; 144:2; Sp 30:5; Jes 21:5.

SCHIMPEND, Han 18:6.
Tit 2:5 zodat er niet s. wordt gesproken
1Pe 4:4 gaan voort s. over u te spreken
2Pe 2:10 beven niet, maar spreken s.

SCHIMPEND GEPRAAT, Ef 4:31; 1Ti 6:4.

SCHIPBREUK, Ps 48:7; 2Kor 11:25; 1Ti 1:19.
SCHOKKEN, 2Sa 22:8; Ps 18:7; Heb 12:26.

Mt 24:29 krachten der hemelen worden ges.
Heb 12:28 koninkrĳk dat niet ges. kan worden

SCHOLEN, Jo 7:15 niet op de s. gestudeerd?
SCHONER, Ps 45:2 s. dan de mensenzonen
SCHOOL, Han 19:9 lezingen in aula van s.
SCHOON, Es 2:2; Job 42:15; Ps 48:2; Hgl 7:1.
SCHOONDOCHTER, Ge 11:31; Le 18:15.
SCHOONHEID, Sp 6:25 Begeer haar s. niet

Jes 33:17 koning in zĳn s. aanschouwen
Ez 28:12 vol van wĳsheid en volmaakt in s.
2Sa 14:25; Ps 50:2; Jes 23:9; Ez 28:17.

SCHOONMOEDER, De 27:23; Ru 1:14; 2:11; Mt 8:14;
10:35; Mr 1:30.

SCHOONVADER, Ex 4:18; 18:1; Re 19:4.
SCHOONVEGEN, 2Kon 21:13 Jeruzalem s.
SCHOONZOON, Ge 19:12; Ex 3:1; Re 1:16.
SCHOONZUSTER, Ru 1:15.
SCHOORVOETEND, 1Sa 15:32 ging Agag s.
SCHOOT, Jo 3:4; Ga 1:15.

Ps 110:3 uit de s. van de dageraad
Lu 1:31 gĳ zult in uw s. ontvangen

SCHORPIOEN(EN), De 8:15 wildernis met s.
Lu 11:12 om een ei vraagt, een s. geven?
Opb 9:10 hebben staarten en angels gelĳk s.

SCHOTEL, 2Kon 21:13; Mt 14:8; Mr 6:25.
SCHOUDER, Ne 9:29 weerbarstige s. bieden

Jes 9:6 de heerschappĳ zal op zĳn s. komen
Za 7:11 zĳ bleven een weerbarstige s. bieden
Joz 4:5; Jes 10:27; 22:22; Ez 29:18.

SCHOUDERMANTEL, Ex 28:4; 1Sa 15:27.
Jes 59:17 in ĳver als was die een s.
Jes 61:10 in s. der rechtvaardigheid gehuld
Ezr 9:3; Job 1:20; Ps 109:29.

SCHOUWEN, Jes 30:10 s. bedrieglĳke dingen
Ez 13:9 profeten die onwaarheid s.

SCHOUWSPEL, Na 3:6 u tot s. stellen
SCHRAGEN, Ps 55:22 hĳzelf zal u s.
SCHRANDER, Sp 12:23.

Sp 15:5 wie terechtwĳzing in acht neemt, is s.
SCHRANDERE(N), Sp 14:15 s. geeft acht

Job 5:12; 15:5; Sp 13:16; 14:8.
SCHRANDERHEID, Joz 9:4; Sp 1:4; 8:5, 12.
SCHREDE(N), Ps 44:18.

Ps 37:31 Zĳn s. zullen niet wankelen
Sp 30:29 Drie die hun s. goed zetten
Jer 10:23 niet aan man zĳn s. te richten

SCHREEUWEN, Joz 6:20; Han 21:34.
SCHRIFT(EN), Mt 22:29 gĳ noch de S. kent

Lu 24:27 wat in de S. op hem betrekking had
Lu 24:32 hĳ de S. volledig voor ons opende?
Lu 24:45 zĳ de betekenis van de S. begrepen
Jo 5:39 Gĳ onderzoekt de S.
Jo 10:35 de S. toch niet krachteloos gemaakt
Han 17:2 redeneerde hĳ aan de hand van de S.
Han 17:11 zĳ onderzochten dagelĳks de S.
Han 18:24 hĳ was goed onderlegd in de S.
Ro 15:4 vertroosting uit de S. hebben
2Ti 3:16 De gehele S. is ge

¨
ınspireerd

2Pe 1:20 geen profetie der S. ontstaat
De 10:4; Da 5:7; Mt 21:42; Han 8:32; 1Kor 15:3, 4;
2Pe 3:16.

SCHRIFT (het), Ex 32:16 s. was het s. van God
SCHRIFTGELEERDEN, Mt 7:29 niet zoals hun s.

Mt 5:20; 9:3; 17:10; Lu 5:21, 30.
SCHRIFTPLAATS(EN), Jo 13:18; 20:9; Jak 4:5.

Mt 23:5 zĳ verbreden de doosjes met s.
Lu 4:21 Heden is deze s. vervuld

SCHRIJDEN, Ps 68:7 door de woestĳn s.
SCHRIJFSTIJL, Es 1:22.
SCHRIJVEN. Zie ook GESCHREVEN.

Ex 17:14 S. dit in het boek
Ex 34:28 Toen s. hĳ op de tafelen
Sp 3:3 S. ze op de tafel van uw hart
Jer 31:33 in hun hart zal ik ze s.
Jer 51:60 Jeremia ging in

´
e

´
en boek s.

Jo 8:6 Jezus met zĳn vinger op de grond s.
Jo 19:21 S. niet De koning der joden
Joz 24:26; Jes 10:1; 30:8; Jo 19:19; Opb 1:11; 3:12; 21:5.
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SCHRIK, Ge 35:5 s. voor God kwam over steden
SCHRIK AANJAGEN, 1Sa 16:14.
SCHUDDEN, Job 34:20; Jes 14:16.

Jes 46:6 goud uit de buidel s.
Jes 52:2 S. het stof van u af, sta op
Ez 21:21 Hĳ heeft de pĳlen ges.
Na 3:12 vĳgenbomen die ges. worden
Hag 2:7 ik wil alle nati

¨
en s.

Mt 10:14 s. het stof van uw voeten
Jo

¨
e 3:16; Am 9:9; Han 13:51.

SCHUILGAAN, Jes 29:14 het verstand zal s.
SCHUILHOEKEN, Ob 3 de s. van de steile rots
SCHUILPLAATS(EN), 1Sa 19:2; Ps 119:114.

Ps 91:1 Al wie in s. van Allerhoogste woont
Jes 28:17; 45:19; Jer 49:10.

SCHUIMSLAKKEN, Jes 1:25 uw s. uitzuiveren
SCHULD(EN), Joz 2:17 Wĳ zĳn vrĳ van s.

1Kr 21:3 Waarom een oorzaak van s. worden?
2Kr 28:10 gevallen van s. tegenover Jehovah
Jo 18:38 Pilatus: Ik vind geen s. in hem
Ro 1:14 bĳ Grieken sta ik in de s.
Ro 15:27 stonden zĳ toch bĳ hen in de s.
Ge 26:10; 2Kon 4:7; Ezr 9:13; Ne 10:31; Ps 68:21;
Jer 51:5; Mt 6:12; 18:27; Lu 7:41.

SCHULDEISER, De 15:2; 1Sa 22:2; 2Kon 4:1.
SCHULDELOOS, Heb 7:26 loyaal, s., onbesmet
SCHULDENAARS, Lu 13:4.
SCHULDIG, Jes 24:6; Ez 22:4; Za 11:5.

Ho 13:1 hĳ werd s. met betrekking tot Ba
¨
al

Ro 13:8 Zĳt niemand iets s.
1Kor 11:27 wie op onwaardige wĳze drinkt, s.

SCHULDOFFER, Le 5:6; Nu 6:12.
Jes 53:10 zĳn ziel tot een s. stellen

SCHUREN, Le 6:28 ges. en uitgespoeld worden
SCHURKERIJ, Han 13:10 allerlei s.
SEALTHI

¨
EL, 1Kr 3:17; Ezr 3:2; Mt 1:12.

SEBNA, 2Kon 18:18; Jes 22:15; 36:3, 22; 37:2.
SECRETARIS(SEN), 2Kon 12:10 s. van de koning

Es 3:12; Jes 33:18; Jer 52:25.
SE

¨
IR, Ge 36:8 ging Esau in bergland S. wonen

2Kr 20:23 klaar waren met de bewoners van S.
Nu 24:18; Joz 24:4; Ez 25:8; 35:15.

SEKSUELE BEGEERTE(N), Ro 1:26; Kol 3:5.
1Th 4:5 niet in hebzuchtige s.

SEKSUELE DRIFTEN, 1Ti 5:11 weduwen, hun s.
SEKTE(N). Zie ook VERDEELDHEID.

Han 24:5 de s. der Nazarenen
Han 24:14 de weg die zĳ een s. noemen
1Kor 11:19 er moeten ook s. onder u zĳn
Tit 3:10 mens die s. bevordert, verwerp hem
2Pe 2:1 heimelĳk verderfelĳke s. invoeren
Han 5:17; 15:5; 26:5; 28:22; Ga 5:20.

SEM, Ge 5:32; 9:26; 11:10; Lu 3:36.
SERAFS, Jes 6:6 vloog een der s. naar mĳ
SETH, Ge 4:25; 5:6-8; 1Kr 1:1; Lu 3:38.
SICHEM, Ge 12:6; Re 9:1.
SIDDEREN, Ez 27:35; 32:10 koningen zullen s.

Jak 2:19 toch geloven de demonen ook en zĳ s.
SIDDEREND, Ho 3:5; Mi 7:17.

2Sa 22:46 zullen s. uit hun bolwerken komen
SIDON, Ez 28:22 ik ben tegen u, o S.

Ge 10:19; Jes 23:4; Jer 47:4; Jo
¨
e 3:4; Za 9:2; Mt 11:21;

Mr 3:8; Han 12:20; 27:3.
SIERAAD, Jes 4:2.

Sp 14:28 In veelheid volk ligt s. van koning
Jes 13:19 Babylon, het s. der koninkrĳken
Ez 20:6 Het was het s. van alle landen
Da 8:9 naar het zuiden en naar het S.

SIERAADBERG, Da 11:45 de heilige S.
SIERAADLAND, Da 11:16, 41.
SIEREN, 1Ti 2:9 s. met bescheidenheid

Tit 2:10 de leer van onze Redder mogen s.
1Pe 3:5 zo plachten zich de vrouwen te s.

SIERKROON, Jes 28:5.
SIERLIJK, Jes 23:18 s. bedekking
SIGNAAL, Jes 11:10 een s. voor de volken

Jes 62:10 Heft een s. op voor de volken
Jer 50:2 heft een s. op; verkondigt het
Jes 5:26; 13:2; 18:3; 31:9; 49:22; Jer 4:6, 21; 51:12, 27.

SIGNAALMAST, Nu 21:8.
SIKKEL, Ex 30:13 een halve s.

Ez 45:12 En de s. is twintig gera
Am 8:5 om efa klein en s. groot te maken

SILAS, Han 15:22; 16:19; 17:4; 18:5.
SILO, Ge 49:10 totdat S. komt

1Sa 4:3 Laten wĳ de ark uit S. halen
Jer 26:6 dit huis maken gelĳk dat in S.
Joz 18:1; Re 18:31; Ps 78:60; Jer 26:9.

SILOAH, Jes 8:6 de wateren van S. verworpen
SILOAM, Lu 13:4; Jo 9:7, 11.
SIME

¨
I, 2Sa 16:5; 19:16; 1Kon 2:8, 38, 44.

SIMEON, Ge 29:33; 42:24; 49:5; Ex 6:15.
SIMON, Mt 4:18; 10:2; Mr 3:16.
SIMSON, Re 13:24; 14:1, 5.

Re 15:16 Toen zei S.: Met een ezelskinnebak
Re 16:30 S.: Mĳn ziel sterve met Filistĳnen
Heb 11:32 indien ik verder vertel over S.

SIN 1., Ex 17:1; Nu 33:11.
Ex 16:1 Isra

¨
el kwam in de wildernis van S.

SIN 2., Ez 30:15 S., de vesting van Egypte
SINA

¨
I, Ex 19:20 Jehovah daalde neer op berg S.

Ex 31:18 met Mozes op de berg S. spreken
Ex 24:16; Ne 9:13; Ps 68:8; Han 7:30, 38.

SINEAR, Ge 10:10 Babel, in het land S.
Ge 11:2 valleivlakte ontdekten in land S.
Jes 11:11; Da 1:2; Za 5:11.

SION, Ps 2:6 koning ge
¨
ınstalleerd op S.

Jes 2:3 uit S. zal de wet uitgaan
Jes 28:16 ik leg als fundament in S. een steen
Jes 31:4 oorlog voeren over de berg S.
Mt 21:5 S.: Zie! Uw Koning komt tot u
Ro 11:26 De bevrĳder zal uit S. komen
Heb 12:22 gĳ zĳt genaderd tot een berg S.
2Sa 5:7; Ps 110:2; 132:13; Jes 62:1; 66:8; Am 6:1;
Ze 3:14; Ro 9:33; 1Pe 2:6.

SISERA, Re 4:7, 9, 13-18, 22; 1Sa 12:9.
Re 5:20 streden sterren tegen S.

SISTRUMS, 2Sa 6:5 met s. en met cimbalen
SJACHEREN, Job 41:6 compagnons over hem s.?
SJEFELA, De 1:7 het bergland en de S.
SJEOOL. Zie ook HADES.

Ge 42:38 grĳze haren in S. doen neerdalen
1Sa 2:6 Jehovah die in S. doet neerdalen
Job 7:9 hĳ die in S. neerdaalt
Job 26:6 S. ligt naakt v

´
o

´
or hem

Ps 6:5 Wie zal u prĳzen in S.?
Ps 9:17 goddelozen zullen omkeren naar S.
Ps 16:10 mĳn ziel in S. niet verlaten
Ps 55:15 Laat hen levend in S. neerdalen
Ps 139:8 zou ik mĳn rustbed in S. spreiden
Sp 15:24 zich af te keren van S. beneden
Sp 27:20 S. en de plaats van vernietiging
Pr 9:10 noch kennis noch wĳsheid in S.
Hgl 8:6 toewĳding is even onverzettelĳk als S.
Jes 14:15 in S. zult gĳ worden neergeworpen
Jes 28:15 met S. visioen tot stand gebracht
Jes 38:10 de poorten van S. binnengaan
Jes 38:18 S. kan u niet prĳzen
Jes 57:9 zodat gĳ zaken tot S. hebt verlaagd
Ez 32:27 naar S. neergedaald met oorlogswapens?
Ho 13:14 Uit S. zal ik hen verlossen
Jon 2:2 Uit de buik van S. schreeuwde ik
De 32:22; 2Sa 22:6; 1Kon 2:6; Job 17:13; Ps 49:15;
Jes 5:14; 14:9, 11; Ez 32:21.

SJERP, Ex 28:4; 39:29; Le 8:7; Jes 22:21
SJIBBOLETH, Re 12:6 Zeg alstublieft S.
SLAAF. Zie ook KNECHT(EN).

Mt 6:24 twee meesters als s. dienen
Mt 24:45 Wie is de getrouwe en beleidvolle s.
Mt 24:48 indien die boze s. zou zeggen:
Mt 25:30 werpt onnutte s. in de duisternis
Jo 8:34 Al wie zonde doet, is s. van zonde
Jo 13:16 s. is niet groter dan zĳn meester
1Kor 9:19 hoewel vrĳ van allen, s. van allen
Ga 3:28 er is noch s. noch vrĳe
Mt 20:27; Jo 8:35; Ga 1:10; 4:7; 2Ti 2:24.

SLAAN, Ps 141:5 Zou rechtvaardige mĳ s.
Mi 5:1 de rechter van Isra

¨
el op de wang s.

Mal 4:6 opdat ik niet kom en de aarde s.
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Mr 13:9 gĳ zult in synagogen worden ges.
Han 21:32 Toen hielden zĳ op Paulus te s.
Ex 5:14; 17:6; Nu 22:25; Mt 5:39; 26:31; Han 23:3;
1Kor 9:26; 2Kor 11:25; 1Ti 3:3; Tit 1:7.

SLAAP, Ps 121:4 Hĳ zal niet in s. vallen
Jes 29:10 een geest van diepe s. uitgestort
Jer 51:57 voor onbepaalde tĳd durende s.
Mt 25:5 dommelden in en vielen in s.
Jo 11:11 Lazarus uit de s. wekken
Ro 13:11 gĳ uit de s. dient te ontwaken

SLACHTEN, Ez 34:3; Opb 6:9; 18:24.
Han 10:13 Petrus, s. en eet!
Opb 5:12 Het Lam, dat ges. werd

SLACHTING, Jes 34:2 ter s. overgeven
Jes 53:7 als een schaap ter s. geleid
Jer 25:34 dagen voor s. zĳn vervuld
Joz 10:10; Es 9:5; Ez 21:10.

SLACHTOFFER(S), 1Sa 15:22 beter dan s.
Ps 40:6 In s. hebt gĳ geen behagen gehad
Ps 50:5 die mĳn verbond sluiten over s.
Ps 51:17 s. aan God zĳn een gebroken geest
Jer 46:10 Jehovah heeft een s. in het land
Da 9:27 zal hĳ s. doen ophouden
Ho 6:6 in goedheid behagen, en niet in s.
Mt 9:13 Ik wil barmhartigheid en geen s.
Ro 12:1 uw lichaam aan te bieden als een s.
Heb 10:1 s. die zĳ van jaar tot jaar brengen
Heb 10:26 blĳft er geen s. voor zonden over
Heb 13:15 God een s. van lof brengen
1Pe 2:5 geestelĳke s. brengen
Sp 21:3; Ez 39:17; Ze 1:7; Mal 1:8; Ef 5:2;
Heb 10:12, 14.

SLACHTOFFEREN, 1Kor 10:20.
SLACHTSCHAPEN, Ps 44:22; Ro 8:36.
SLAG(EN), Ex 9:14 ditmaal zend ik al mĳn s.

Le 26:21 zevenmaal zoveel s. toebrengen
De 25:3 Veertig s. mag hĳ toedienen
2Kr 21:14 Jehovah brengt een zware s. toe
Ez 24:16 ik neem dat met een s. van u weg
Lu 12:47 Dan zal de slaaf veel s. ontvangen
1Kor 9:26 de wĳze waarop ik mĳn s. richt
De 25:2; Sp 19:29; Lu 12:48; 2Kor 6:5; 11:24.

SLAGORDE, Re 20:20.
SLAKEN, Jak 5:9 S. geen zuchten
SLANG(EN), Ge 3:1; 2Kor 11:3.

Ge 3:4 zei de s. tot de vrouw:
Ge 3:13 De s. heeft mĳ bedrogen
Ex 4:3 en hĳ werd een s.
Nu 21:8 Maak u een s.
2Kon 18:4 de koperen s. aan stukken sloeg
Ps 58:4 Hun gif is als het gif van de s.
Ps 91:13 gĳ zult de leeuw en de s. vertrappen
Sp 23:32 Op het laatst bĳt hĳ net als een s.
Jes 65:25 s., haar voedsel zal stof zĳn
Mi 7:17 Zĳ zullen stof likken als de s.
Mt 10:16 zo omzichtig als s. zĳn
Mt 23:33 S., addergebroed
Jo 3:14 Mozes de s. heeft omhooggeheven
Opb 12:9 Neergeslingerd werd de s.
Opb 20:2 de draak, de oorspronkelĳke s.

SLAPEN, 1Kon 18:27 misschien s. hĳ wel
Job 3:13 ik zou dan ges. hebben
Ez 34:25 in wildernis wonen en in wouden s.
Da 12:2 velen die in de stofbodem s.
Mt 13:25 Terwĳl de mensen s.
1Th 4:13 betreffende hen die s.

SLAPEN (de), Re 4:21.
SLAPERIG, Ps 121:3 kan onmogelĳk s. zĳn

Na 3:18 Uw herders zĳn s. geworden
SLAVEN. Zie ook KNECHT(EN).

Lu 12:37 Gelukkig zĳn de s.
Lu 17:10 Wĳ zĳn onnutte s.
Han 2:18 op mĳn s. mĳn geest uitstorten
Ro 6:6 niet langer s. van de zonde blĳven
Ro 6:16 s. zĳt omdat gĳ hem gehoorzaamt
1Kor 7:23 wordt niet langer s. van mensen
Ga 5:13 dient elkaar als s. door de liefde
Opb 19:2 het bloed van zĳn s. gewroken
Ex 6:5; Han 7:7; Ro 6:17-20; 7:6; Ga 4:3, 9; 1Pe 2:16;
2Pe 2:19.

SLAVENARBEID, Ex 1:14 harde s.
SLAVENJUK, Ga 5:1 niet opnieuw s. opleggen
SLAVERNIJ, Ex 2:23; Ga 2:4; 4:24.

Ro 8:15 gĳ hebt geen geest van s. ontvangen
Ro 8:21 vrĳgemaakt van de s. des verderfs
Heb 2:15 hun leven lang aan s. onderworpen

SLAVIN, Ps 86:16; Lu 1:38.
Ps 116:16 Ik ben uw knecht, de zoon van uw s.

SLECHT(E), Le 27:10.
Sp 6:18 voeten haasten naar het s.
Jer 2:13 er zĳn twee s. dingen gedaan:
Ro 7:19 het s., dat beoefen ik
1Kor 14:20 kinderen ten opzichte van het s.
1Kor 15:33 S. omgang bederft gewoonten

SLECHT BEHANDELEN, Ez 18:7 geen mens s.
Ez 22:7 Vaderloze jongen en weduwe hebben zĳ s.
Ez 22:29 ellendige en arme hebben zĳ s.
Heb 11:25 verkoos met volk van God s. te worden
Ex 22:21; Sp 19:26; Jes 49:26; Jer 22:3; Ez 18:12; 45:8;
Heb 11:37; 13:3.

SLECHTEN, Lu 3:5 elke berg en heuvel ges.
SLECHTHEID, Pr 7:15 goddeloze blĳft in s.

Han 8:22 Heb berouw over deze s. van u
SLEEPNET(TEN), Pr 7:26; Mi 7:2.

Ez 26:5; 47:10 droogplaats voor s.
Mt 13:47 Wederom is koninkrĳk gelĳk een s.

SLEPEN, Jak 2:6 u voor rechtbanken s.?
SLEUTEL(S), Mt 16:19 s. van het koninkrĳk

Lu 11:52 de s. der kennis weggenomen
Opb 1:18 ik heb de s. van de dood en Hades
Opb 20:1 een engel met de s. van de afgrond
Re 3:25; Jes 22:22; Opb 3:7; 9:1.

SLIJK, Jes 57:20; Za 9:3; 10:5.
Jer 38:6 Jeremia zonk weg in het s.
Mi 7:10 als het s. der straten
Jo 9:6 hĳ deed s. op de ogen van de man

SLINKS, Sp 3:32 s. persoon iets verfoeilĳks
SLINKSE STREKEN, Sp 16:28.
SLINKSHEID, Sp 4:24 de s. der lippen

2Kor 12:16 ik u door s. heb gevangen
SLIP, Za 8:23 tien mannen s. vastgrĳpen
SLOPEN, Jer 51:58 De muur zal ges. worden
SLOT, Lu 13:25 deur op s. gedaan

Lu 11:7; Jo 20:19, 26; Han 5:23.
SLOTSOM, Pr 7:27 om de s. te vinden
SLUIER, Ex 34:35; 2Kor 3:13-16.
SLUIMER, Ps 132:4 mĳn ogen geen s.
SLUIMEREN, Jes 56:10; 2Pe 2:3.

Sp 6:10 Nog even slapen, nog even s.
SLUITEN, Ge 7:16 Daarna s. Jehovah de deur

Ge 15:18 s. Jehovah met Abram een verbond
De 5:2 Jehovah heeft een verbond met ons ges.
De 15:7 hand voor arme broeder ges. houden
Ps 89:3 een verbond ges. jegens David
Jes 26:20 Ga, en s. uw deuren achter u
Mt 25:10 en de deur werd ges.
Opb 3:8 een geopende deur, die niemand kan s.
Jes 22:22; Mal 1:10; Opb 11:6; 20:3; 21:25.

SLUIZEN, Ge 7:11; 2Kon 7:2; Mal 3:10.
SLUW, 2Kon 10:19; 2Ti 3:6.

2Kor 12:16 Niettemin zegt gĳ dat ik s. was
SMAAD, Sp 13:5 goddelozen brengen s.

Jes 25:8 de s. van zĳn volk zal hĳ wegnemen
Jes 51:7 niet bevreesd voor s. van mensen
Heb 11:26 s. van de Christus grotere rĳkdom
1Sa 17:26; Ps 22:6; 69:7; Jes 4:1.

SMAADHEDEN, Heb 10:33 aan s. blootgesteld
SMACHTEN, Ps 84:2; 119:123.

Ps 119:81 Naar uw redding heeft mĳn ziel ges.
SMADELIJK, 1Sa 31:4; Jer 38:19.
SMADEN, Ps 74:10 zal tegenstander blĳven s.?

Ps 74:18 de vĳand heeft ges.
Mt 5:11 Gelukkig wanneer men u s.
1Pe 4:14 om de naam van Christus ges.
Ps 44:16; 55:12; 79:12; 89:51; 119:42; Sp 14:31; Ze 2:10;
Lu 6:22; Ro 15:3.

SMAKEN, Heb 6:4 hemelse vrĳe gave ges.
Mt 16:28; Heb 2:9; 1Pe 2:3.

SMAL, Mt 7:14 nauw is de poort en s. de weg
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SMART(EN), Sp 10:22 voegt er geen s. bĳ

Sp 15:1 een woord dat s. veroorzaakt
Jes 53:4 onze s., hĳ heeft ze getorst
Han 2:24 de s. van de dood ontbinden
Ge 3:17; Ps 32:10; 69:29; Jer 22:23.

SMEDEN, Sp 3:29 S. niets kwaads tegen naaste
Sp 6:14 Hĳ s. aldoor iets kwaads
Sp 6:18 een hart dat schadelĳke plannen s.

SMEDER, Ge 4:22 s. van allerlei gereedschap
SMEEKBEDE(N), Da 6:7, 13; Heb 5:7.

Fil 4:6 uw s. bĳ God bekend worden
SMEKEN, Job 9:15 zou ik om gunst s.

Han 21:39 Ik s. u: Sta mĳ toe te spreken
Ro 1:10 s. of het mĳ mag gelukken
2Kor 5:20 s. wĳ: Wordt met God verzoend
2Kor 8:4 terwĳl zĳ met aandrang bleven s.
Ga 4:12 ik s. u: Wordt zoals ik
Heb 12:19 op horen van welke stem het volk s.
Ge 25:21; 42:21; De 3:23; Re 13:8; 2Kon 20:3; Ps 30:8;
Jes 38:3; Jer 7:16; 2Kor 10:2.

SMEKING(EN), Za 12:10 geest van s.
2Kor 1:11 gĳ kunt meehelpen door uw s.
Ef 6:18 met elke vorm van gebed en s.
Jak 5:16 s. van rechtvaardige heeft kracht
Ex 8:30; 2Kr 6:21; Ps 28:2; Da 9:18; Heb 5:7; 1Pe 3:12.

SMELTEN, Ps 68:2; 97:5.
Ps 147:18 zendt zĳn woord uit en doet ze s.
Am 9:5 die het land aanraakt, zodat het s.
2Pe 3:12 elementen, intens heet, zullen s.!
Jes 19:1; Ez 22:21, 22; 24:11.

SMELTKROES, Sp 17:3 s. voor het zilver
SMELTOVEN, Ps 12:6.

Jes 48:10 de s. der ellende
SMET, ZONDER, Ef 1:4; 5:27; Opb 14:5.

Fil 2:15 kinderen van God z.
SMIDSHAMER, Jes 41:7; Jer 50:23.

Jer 23:29 Is niet mĳn woord z
´
o als een s.?

SNARENSPEL, Ps 77:6.
SNATEREN, 3Jo 10 met boosaardige woorden s.
SNEEUW, Job 38:22 voorraadschuren van de s.

Jes 1:18 zonden zo wit gemaakt als s.
Ex 4:6; Ps 51:7; 147:16; 148:8; Sp 25:13; 26:1; Da 7:9;
Opb 1:14.

SNEL(LEN), Pr 9:11 niet de s.
Mal 3:5 een s. getuige tegen de tovenaars
Ro 3:15 voeten s. om bloed te vergieten

SNELLEN, Sp 1:16 voeten die naar slechtheid s.
SNODE PLANNEN, Sp 15:26; Da 11:24.

Ps 17:3 ontdekken dat ik geen s. heb gesmeed
SNOEIEN, Le 25:3, 4 uw wĳngaard s.
SNOEIMESSEN, Jes 2:4 zĳ smeden speren tot s.

Jo
¨
e 3:10 Smeedt uw s. tot lansen

Mi 4:3 zĳ smeden hun speren tot s.
SNOER. Zie ook MEETSNOER.

2Sa 8:2 hĳ mat hen met een s.
Pr 4:12 drievoudig s. niet snel in twee

¨
en

SNOEVEN, 1Kor 13:4 De liefde s. niet
Jak 3:5 de tong s. grotelĳks

SNOEVER, Sp 21:24 aanmatigende s.
Jes 29:20 met de s. moet het gedaan zĳn

SNOR, Le 13:45; 2Sa 19:24; Ez 24:17.
Mi 3:7 zĳ zullen de s. moeten bedekken

SODOM, Ge 19:24 zwavel en vuur op S.
Mt 10:15 Het zal voor S. draaglĳker zĳn
Opb 11:8 in geestelĳke zin S. genoemd
Ge 18:26; Jes 1:10; 13:19; 2Pe 2:6; Ju 7.

SODOMIE. Zie MANNEN BIJ MANNEN LIGGEN.
SOEPEL, Ge 49:24.
SOEVEREINE HEER, Ps 73:28.

Han 4:24 S., die hemel en aarde hebt gemaakt
Ps 109:21; 140:7; Jes 22:14; 28:22; Jer 50:25; Lu 2:29;
Opb 6:10.

SOLDAAT, Jo 19:23 voor iedere s.
Han 10:7 riep hĳ een godvruchtig s.
1Kor 9:7 Wie dient op eigen kosten als s.?
2Ti 2:3 Draag als een voortreffelĳk s.
2Ti 2:4 Niemand die als s. dient

SOM, Nu 5:7 de volle s., en een vĳfde
SOMBER, Sp 25:20.

SOORT(EN), Ge 1:11 vrucht naar hun s.
Ez 47:10 Naar hun s. zullen hun vissen zĳn
Ge 1:25; 6:20; Le 11:14; De 14:13.

SPANJE, Ro 15:24 op weg naar S.
SPANNEN, Ho 10:10 aan hun dwalingen ges.
SPANNING, Lu 12:29 niet in angstige s.

Jo 10:24 Hoe lang houdt gĳ onze ziel in s.?
SPAREN, Ro 11:21 natuurlĳke takken niet ges.

2Kor 1:23 om u te s. nog niet gekomen
SPECERIJEN, Lu 23:56; 24:1.
SPEEKSEL, 1Sa 21:13 liet s. lopen
SPEER, Ps 46:9.
SPEL(EN), Sp 10:23 losbandig gedrag als een s.

2Ti 2:5 als hĳ kampt in de s.
SPELEN, Job 40:20; 41:5; Ps 104:26.

1Sa 16:17 Bezorgt mĳ een man die goed kan s.
SPENEN, 1Sa 1:23, 24; Jes 28:9.
SPEREN, Jes 2:4; Mi 4:3.
SPEUREN, Sp 2:4 als schatten naar blĳft s.
SPIEGEL, 1Kor 13:12 een metalen s.

Jak 1:23 man die zĳn aangezicht in s. bekĳkt
SPIJT, Ge 6:6 Jehovah gevoelde s.

1Sa 15:29 Hĳ zal geen s. gevoelen
Ps 110:4 Jehovah zal geen s. gevoelen:
Jer 26:13 zal s. gevoelen over de rampspoed
Za 1:17 Jehovah zal stellig nog s. gevoelen
Ex 32:14; Nu 23:19; Re 2:18; 21:6; Ps 106:45;
Jer 18:10; Jon 3:10; Za 8:14; Ro 11:29; Heb 7:21.

SPIL, Sp 31:19 handen grĳpen de s.
SPINROKKEN, Sp 31:19.
SPIRITISME, Ga 5:20 beoefening van s.

Opb 22:15 Buiten zĳn zĳ die s. beoefenen
SPIRITISTISCHE MEDIUMS, Jes 8:19.
SPOED, Ps 147:15 met s. snelt zĳn woord
SPOEDIG, 2Pe 2:1 s. vernietiging over zichzelf
SPONS, Mt 27:48; Mr 15:36; Jo 19:29.
SPOOR, Da 2:35 geen s. meer van gevonden
SPOREN, Ps 23:3 in s. van rechtvaardigheid
SPOT DRIJVEN, Lu 18:32; 22:63.

Ge 21:9 dat de zoon van Hagar de s.
1Kon 18:27 dat Elia de s. met hen
2Kr 36:16 de s. met zĳn profeten
Mt 27:29 knielden zĳ neer en s. met hem

SPOTTEN, Han 17:32.
Ps 35:16 afvalligen, die s. om een koek
Sp 1:26 s. wanneer dat wat gĳ ducht komt
Ga 6:7 God laat niet met zich s.

SPOTTER(S), Ps 1:1 op de zetel der s.
Sp 3:34 Indien het om s. gaat
Sp 14:6 De s. heeft getracht wĳsheid te vinden
Sp 19:25 De s. dient gĳ te slaan
Sp 20:1 Wĳn is een s.
Jes 28:22 betoont u geen s.
2Pe 3:3 in laatste dagen s. zullen komen
Sp 1:22; 9:7; 13:1; 15:12; 19:29.

SPRAAK, Ps 19:2 dag na dag s. opwellen
Tit 2:8 s., die niet veroordeeld kan worden

SPRAAKKLANKEN, 1Kor 14:10 soorten van s.
SPREEKWOORD, De 28:37; Ps 44:14; Ez 17:2; 18:2; 24:3.
SPREKEN, Job 6:3; Jo 8:43.

Jes 30:10 S. tot ons vleiende dingen
Mr 1:27 dat zĳ er onder elkaar over gingen s.
Ro 1:8 omdat er over uw geloof wordt ges.
2Kor 3:12 gebruiken wĳ vrĳmoedigheid van s.
Fil 3:18 ik heb dikwĳls over hen ges.
Kol 4:6 Uw s. zĳ altĳd minzaam

SPREKER, Ex 4:10 ik ben geen vlotte s.
SPREUK, Jes 14:4; Mi 2:4.

Sp 1:6 om een s. te begrĳpen
Hab 2:6 een s. aanheffen

SPREUKACHTIGE REDE, Ps 49:4; 78:2.
SPRINKHAAN, De 28:38; Jo

¨
e 1:4; 2:25.

SPRINKHANEN, Ex 10:4 morgen breng ik s.
Sp 30:27 de s. hebben geen koning
Nu 13:33; Jes 40:22; Mt 3:4; Opb 9:3.

SPRINKHANENSOORT, Na 3:15.
SPRUIT, Jer 23:5 David een rechtvaardige s.

Da 11:7 uit de s. van haar wortels
Za 3:8 ik doe mĳn knecht S. komen!
Jes 14:19; Jer 33:15; Za 6:12.
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SPUWEN, Mt 26:67; 27:30; Ga 4:14.
STAAN, 1Kor 10:12 Wie denkt te s.
STAANDE, Ro 14:4 Jehovah kan hem s. houden
STAART(EN), Jes 9:15 de profeet is de s.

De 28:13, 44; Opb 9:10; 12:4.
STAAT, 1Kor 7:20 s. waarin hĳ werd geroepen
STAAT ISRA

¨
EL, Ef 2:12 van de s.

STAATKUNDE, Han 7:19 Deze wendde s. aan
STAATSIEGEWADEN, Jes 3:22; Za 3:4.
STAD, Ps 48:2 s. van de grote Koning

Mt 5:14 s. op berg kan niet verborgen worden
Heb 11:10 s. die werkelĳke fundamenten heeft
Heb 11:16 een s. voor hen gereedgemaakt
Opb 21:2 de heilige s., het Nieuwe Jeruzalem
Ge 11:4; Ez 9:4; Opb 16:19.

STADHOUDER(S), Jer 51:23; Mal 1:8; 1Pe 2:14.
STADSBESTUURDERS, Han 17:6.
STADSPLEIN, Re 19:15.
STADSPOORT, Re 16:3 hĳ greep deuren van s.
STADSSCHRIJVER, Han 19:35.
STAF, Ps 23:4 uw stok en uw s.

Ps 110:2 De s. van uw sterkte
Jes 14:5 de s. van hen die heersen
Mi 7:14 Weid uw volk met uw s.
Ex 12:11; Za 11:10; Heb 9:4; Opb 2:27; 12:5.

STAM(MEN), Ge 49:28 de twaalf s.
Ps 122:4 de s. zĳn opgegaan, de s. van Jah
Jes 49:6 om de s. van Jakob op te richten
Mt 19:28 de twaalf s. van Isra

¨
el oordelen

Mt 24:30 s. der aarde zich in weeklacht slaan
Jak 1:1 aan de twaalf s. die verstrooid zĳn:
Opb 1:7 alle s. van de aarde
Opb 7:9 uit alle nati

¨
en en s. en volken

Ex 28:21; Ps 74:2; Heb 7:13; Opb 21:12.
STAMMEN, Heb 2:11 zĳ s. allen uit

´
e

´
en

STAMPEN, Ex 30:36 een gedeelte tot poeder s.
STAMPER, Sp 27:22 een s. in een vĳzel
STAND, Jer 5:4 zĳ zĳn van lage s.
STANDHOUDEN, Pr 4:12 twee te zamen s.

Mal 3:2 wie zal s. wanneer hĳ verschĳnt?
1Kor 4:12 worden wĳ vervolgd, wĳ s.

STANDPUNT, Pr 2:17; Za 11:13; 1Pe 4:6.
1Sa 18:8 van zĳn s. uit bezien slecht
1Pe 5:9 neemt uw s. tegen hem in

STANDVASTIG, Ps 78:37 hun hart was niet s.
1Kor 15:58 wordt s., onwrikbaar
Kol 1:23 bevestigd op het fundament en s.
Kol 2:7 s. gemaakt in het geloof
1Th 3:13 om uw hart s. te maken

STANDVASTIGHEID, Da 6:16, 20 gĳ met s. dient
Ef 6:18 blĳft wakker met alle s.
2Pe 3:17 dat gĳ uw eigen s. verliest

STAR VAN ONTZETTING, Le 26:32 vĳanden s.
Ps 40:15; Ez 26:16; 27:35.

STATUS, Joz 20:7 een s. van heiligheid
STEDEN, Jes 6:11 Totdat de s. instorten

Jes 54:3 de woest liggende s. bewonen
Lu 4:43; 19:17; Opb 16:19.

STEEKPENNING(EN), Sp 17:23; Jes 33:15.
Ex 23:8 Gĳ dient geen s. aan te nemen
De 10:17 noch s. aanneemt
Ps 26:10 wier rechterhand vol s. is
Jes 1:23 Ieder van hen heeft s. lief
Jes 5:23 rechtvaardig verklaren voor een s.
Mi 3:11 hoofden spreken recht om s.

STEEN, Ro 9:32; 1Pe 2:6.
Ps 91:12 opdat gĳ uw voet aan geen s. stoot
Da 2:34 een s., niet door handen, uitgehouwen
Mt 21:42 s. die bouwlieden hebben verworpen
1Pe 2:7 is dezelfde s. het hoofd van de hoek

STEENHOUWERS, 2Kon 12:12.
STEFANUS, Han 6:5; 7:59; 8:2; 22:20.
STEIL, Jes 7:19 in de s. stroomdalen
STEILE HELLING, Mt 8:32; Mr 5:13; Lu 8:33.
STEKEL, Ez 28:24 geen kwaadaardige s. meer
STEKEN, Jo 19:34 s. met speer in zĳde
STEKEN, DE DRAAK, 2Kr 36:16 s. met de boden
STELEN, Ge 31:32 Rachel ze ges. had

Ex 20:15 Gĳ moogt niet s.
Ex 22:1 Ingeval een man een stier s.

Sp 30:9 opdat ik niet s. en mĳ vergrĳp
Jer 7:9 S., moorden en overspel plegen
Ef 4:28 Wie s., s. niet meer
Ex 22:12; Le 19:11; 2Sa 21:12; Ho 4:2; Mt 6:20.

STELLEN, Job 1:6; Sp 22:29.
Ps 82:1 s. zich in de vergadering
Jo 15:16 u ges. opdat gĳ vrucht zoudt dragen

STEM, De 4:33 de s. van God horen spreken
Jo

¨
e 3:16 Jehovah zal zĳn s. laten weerklinken

Jo 5:28 allen in herinneringsgraven s. horen
Jo 10:27 Mĳn schapen luisteren naar mĳn s.
Jes 52:8; 58:1; Na 2:13; Han 26:10.

STEM VAN UITBUNDIGE VREUGDE, Jer 7:34.
STENEN, Jes 60:17 in plaats van s., ĳzer

Jes 62:10 Ruimt de s. weg. Heft signaal op
Lu 19:40 zwĳgen, zouden de s. het uitroepen

STER(REN), Re 5:20 streden de s.
Jes 14:13 Boven de s. mĳn troon verheffen
1Kor 15:41 de ene s. verschilt in heerlĳkheid
Nu 24:17; Da 12:3; Opb 12:1.

STERFELIJK, Ro 8:11; 2Kor 4:11.
Ro 6:12 zonde in s. lichaam
1Kor 15:53 wat s. is, onsterfelĳkheid aandoen

STERFELIJK MENS, Jer 20:10.
Job 15:14 Wat is een s., dat hĳ rein zou zĳn
Job 33:12 God is veel meer dan een s.
Ps 9:19 Laat de s. niet superieur blĳken
Job 36:25; Ps 8:4; 55:13; 144:3; Jes 13:7; 33:8.

STERK(E), Joz 1:7 Wees moedig en zeer s.
Jes 9:6 S. God, Eeuwige Vader
Ro 15:1 zwakheden van hen die niet s. zĳn
1Kor 16:13 gedraagt u als mannen, wordt s.
1Pe 5:10 hĳ zal u s. maken
Ex 13:9; Sp 18:10; Jer 9:23; 1Kor 1:27.

STERKE MAN(NEN), Joz 6:2; Ps 19:5; 33:16; Sp 16:32;
Hgl 3:7; Jes 3:2; 42:13; Jer 14:9; Ze 1:14.
Ge 6:4 de s. die er oudtĳds waren
Jer 51:57 haar s. dronken maken
Jo

¨
e 2:7 Als s. rennen zĳ

STERKEN, Ezr 6:22 hun handen s.
Ne 2:18 Zĳ s. hun handen voor het goede werk
Jes 35:3 S. de slappe handen
Jes 41:10 Ik wil u s.
Ez 34:4 De ziek geworden dieren niet ges.

STERKTE, Ps 59:17 O mĳn S.
Ps 62:11 gehoord, dat s. aan God toebehoort
Ps 110:2 De staf van uw s. uit Sion zenden
Jes 12:2 Jehovah is mĳn s. en mĳn macht
Jes 40:29 schenkt volledige s. in overvloed
Fil 4:13 s. door hem die kracht verleent
Ex 15:2; Ps 8:2; 28:8; Jes 52:1; Hag 2:22.

STERRENBEELD, Job 9:9 het s. Asj
Job 38:31 koorden van het s. Kesil
Am 5:8 het s. Kimah en het s. Kesil

STERRENKIJKERS, Jes 47:13.
STERVEN, Ge 2:17 daarvan eet, zult gĳ s.

Ge 3:4 Gĳ zult volstrekt niet s.
Pr 3:2 een tĳd om te s.
Pr 3:19 Zoals de

´
e

´
en s., zo s. de ander

Ez 18:4 ziel die zondigt, d
´
ı
´
e zal s.

Jo 11:26 geloof oefent in mĳ, zal nooit s.
Ro 5:8 Christus ges. terwĳl wĳ zondaars
Ro 6:9 wĳ weten dat Christus niet meer s.
Pr 9:5; Jer 16:4; Lu 16:22; 20:36; Jo 11:51; Ro 7:9; 14:9;
2Kor 5:15; Heb 9:27; 11:13.

STEUNEN, Sp 3:5 s. niet op eigen verstand
STIER(EN), Ex 21:28 s. gestenigd

Jes 1:3 Een s. kent zĳn koper
Jes 11:7 leeuw zal stro eten net als de s.
1Kor 9:9 Gĳ moogt een s. niet muilbanden
Heb 9:12 bloed van bokken en s.
Le 16:6; Ps 106:20; Sp 7:22; Heb 10:4.

STIFT, Job 19:24; Jer 17:1.
Ps 45:1 de s. van een vaardig afschrĳver

STIKDONKER, Ex 10:22.
STIL, 1Pe 3:4 s. en zachtaardige geest
STILHEID, 1Ti 2:11 vrouw lere in s.
STILHOUDEN, Pr 3:7 tĳd om zich s.
STILLEN, Ps 35:20 tegen de s. der aarde
STILLE RUST, 1Kr 22:9.
STILLETJES, Ru 3:7 ging [Ruth] er s. heen



STILTE—SUNEM 1614
STILTE, Opb 8:1.

Ps 115:17 hen die in de s. afdalen
STILZWIJGEN, Ps 37:7 Bewaar het s.

Hab 2:20 Bewaar het s. voor zĳn aangezicht
Ps 30:12; 31:17; 39:2; Za 2:13.

STINKEN, Ex 7:18; 16:20; Pr 10:1.
STINKEND, Ps 38:5 wonden s. geworden
STOF, Ge 2:7 de mens vormen uit s.

Ge 3:19 s. zĳt gĳ en tot s. terugkeren
Ps 72:9 zĳn vĳanden zullen s. likken
Pr 12:7 keert het s. terug tot de aarde
Mt 10:14 schudt het s. van uw voeten
1Kor 15:47 eerste mens van s. gemaakt
Ex 8:16; Ps 103:14; Pr 3:20; Jes 40:15; Na 1:3; Mal 4:3.

STOFBODEM, Da 12:2 velen die in s. slapen
STOFFELIJKE BEZITTINGEN, Pr 5:19; 6:2.
STOFLAAGJE, Jes 40:15 als s. op weegschaal
STOF VOOR GEPRAAT, Job 30:9.
STOK, Ps 23:4; Jes 9:4; Jer 48:17; Mi 5:1.
STOLLEN, Ex 15:8; Ze 1:12; Za 14:6.
STOM, Jes 56:10 wachters zĳn s. honden

1Kor 12:2 gĳ tot die s. afgoden werdt gedreven
Jes 53:7; Ez 3:26; 24:27; Lu 1:22; 2Pe 2:16.

STOMME(N), Mt 9:32; 12:22; 15:30.
Jes 35:6 de s. zal vreugdegeroep aanheffen

STOMP, Pr 10:10 ĳzeren werktuig s. geworden
STOPPELS, Jes 47:14 Zĳ zĳn als s. geworden

Mal 4:1 overmoedigen moeten als s. worden
1Kor 3:12 Bouwt op het fundament hooi, s.

STOREN, Sp 29:19 hĳ s. zich er niet aan
STORM, 2Kon 2:1 Elia in een s. ten hemel

Jer 25:32 een zware s. zal verwekt worden
Job 38:1; Ps 107:29; Mt 14:30.

STORMWIND, Ho 8:7 s. zullen zĳ oogsten
Sp 1:27; 10:25; Jes 66:15.

STORTEN, Mi 1:4.
1Ti 6:9 die de mensen in verderf s.

STORTREGEN, Ge 7:12; 1Kon 17:7; Za 14:17.
STORTVLOED, Jes 28:18 overstromende s.
STOTEN, De 33:17; 1Kon 22:11; Sp 3:23.
STOUTMOEDIG, 2Kor 10:2 s. maatregelen
STRAAT, Sp 1:20 op de s. roepen

Jes 42:2 op de s. zĳn stem niet laten horen
STRAF, Ex 32:34; Nu 16:29.

Ex 34:7 geenszins vrĳstelling van s. geven
1Th 4:6 Jehovah is iemand die s. eist
Heb 10:29 Hoeveel zwaarder s., dunkt u
Sp 22:3; 27:12; Za 14:19; Ju 7.

STRAFFEN, Han 4:21; 22:5.
Han 26:11 door hen vele malen te s.

STRAFGERICHTEN, Ex 7:4; 12:12.
STRALEN, Ps 34:5; Pr 8:1.

1Sa 14:29 hoe mĳn ogen ges. hebben
Ezr 9:8 om onze ogen te doen s.
Ps 13:3 ogen s., opdat ik niet ontslaap
Da 12:3 zĳ die inzicht hebben, zullen s.
Mt 17:2 zĳn aangezicht s. als de zon
Jes 58:10; 60:5; Jer 31:12.

STRALEN (de), Ge 32:31; 2Kon 3:22.
STRALEND, Ps 112:4.

Pr 1:5 de zon is s. opgegaan
Ez 28:17 wĳsheid vanwege s. pracht bedorven

STRAND, Mt 13:2; Han 21:5; 27:39.
STRATEN, Ez 7:19 Op de s. werpen

Jer 5:1; Ez 11:6; 28:23; Na 2:4.
STREEK, De 3:4; Joz 19:29.
STRELEN, Ps 94:19 vertroostingen die s.
STREMMEN, Job 10:10 als kaas mĳ laten s.?
STRENG, Ex 10:2; 1Sa 6:6.

Da 2:15 een s. bevel van de koning?
Kol 2:23 s. behandeling van lichaam
Tit 1:13 Blĳf hen s. terechtwĳzen

STRENGHEID, Pr 8:1 de s. van zĳn aangezicht
STRENG ONDERRICHT, Job 5:17; Ps 50:17.

Sp 6:23 terechtwĳzingen van s. weg des levens
Sp 15:33 De vrees voor Jehovah is s.
Sp 22:15 de roede van s.
Sp 23:13 Onthoud geen s. aan knaap
Heb 12:5 acht het s. niet gering
Heb 12:11 s. op ogenblik zelf niet vreugdevol
Sp 1:2; 4:13; Jes 26:16; Jer 5:3; Ef 6:4.

STRENG ONDERRICHTEN, Ho 7:15.
1Kor 11:32 dan worden wĳ door Jehovah s.
2Ti 3:16 s. in rechtvaardigheid
Heb 12:6 die Jehovah liefheeft, wordt s.

STREVEN, Ga 2:10; Ef 4:3.
Pr 2:22 wat krĳgt een mens voor s.
Fil 3:12 niet reeds ontvangen, maar s. ernaar

STRIEMEN, Han 16:33; 1Pe 2:24.
STRIJD, 2Kr 20:15 geen s. van u

Ps 24:8 Jehovah, machtig in de s.
1Kor 14:8 wie zal zich voor s. gereedmaken
1Ti 6:12 de voortreffelĳke s. van het geloof
2Ti 4:7 Ik heb de s. gestreden
Heb 12:4 In uw s. tegen die zonde
1Pe 2:11 begeerten, die s. voeren
De 20:1; 1Sa 17:47; Pr 9:11; Jes 28:6; Fil 1:30; Kol 2:1;
1Th 2:2; 2Ti 2:23; Tit 3:9.

STRIJD, IN, Han 17:7; 18:13; 1Ti 1:10.
Ro 16:17 i. met de leer

STRIJDALARM, 2Kr 13:12 om tegen u s. te blazen
STRIJDEN, Joz 10:14 Jehovah s. zelf

Jo 18:36 zouden mĳn dienaren hebben ges.
Han 5:39 gĳ in werkelĳkheid tegen God s.
2Ti 2:24 slaaf van Heer behoeft niet te s.
Ju 3 onvermoeid s. voor het geloof
Re 5:20; 2Kr 20:17, 29; 2Ti 2:14; 4:7; Jak 4:2.

STRIJDER, Re 12:2 Jefta een speciale s.
STRIJDKRACHT, Ps 110:3 op dag van uw s.
STRIJDKREET, Joz 6:5.

Jo
¨
e 2:1 heft s. aan op mĳn berg

STRIJDLUSTIG, 1Ti 3:3; Tit 3:2.
STRIJDWAGEN(S), Re 5:28 s. gedraald

Jes 31:1 hun vertrouwen stellen in s.
Na 2:3 Met vuur van ĳzerbeslag is de s.
2Kon 2:11; Jes 43:17; Za 9:10.

STRIJDWERKTUIGEN, Pr 9:18 beter dan s.
STRIK(KEN), De 7:16 hun goden een s. voor u

Joz 23:13 ze moeten u tot een s. worden
Sp 14:27 zich af te keren van s. van de dood
Sp 29:25 beven voor mensen spant een s.
Jes 29:21 zĳ die zelfs s. spannen
Lu 21:34, 35 die dag komt als een s.
1Kor 7:35 niet om u een s. om te werpen
1Ti 6:9 vallen in verzoeking en een s.
2Sa 22:6; Ps 38:12; 106:36; Sp 18:7; Jes 8:14; Ro 11:9;
2Ti 2:26.

STRO(OTJE), Mt 7:4, 5; Lu 6:41.
Job 21:18 Worden zĳ als s. voor de wind
Mt 7:3 kĳkt naar s. in oog van uw broeder
Lu 6:42 eerst balk uit eigen oog, dan s.

STROMEN, Jes 2:2; Mi 4:1.
STROOIEN, Ps 147:16 rĳp s. hĳ net als as
STROOM, Re 5:21; Ez 47:7.
STROOMDALEN, Jer 31:9 s. met water
STRUIKELBLOK(KEN), Ps 119:165; Mt 18:7.
STRUIKELEN, Jes 8:14 rots waarover men s.

Da 11:35 enigen tot s. worden gebracht
Mt 5:29 rechteroog u doet s., ruk het uit
Mt 13:41 dingen die aanleiding tot s. geven
Mt 18:6 een van deze kleinen tot s. brengt
Mt 26:31 gĳ allen tot s. worden gebracht
Fil 1:10 anderen niet tot s. brengt
Sp 4:12; Jes 8:15; 59:10; Jer 20:11; Da 11:33; Jo 16:1;
Ro 16:17; 1Kor 8:13; Jak 3:2.

STRUIKELING, Ro 9:33 steen der s.
STUDEREN, Jo 7:15 niet op scholen ges.?
STUIPTREKKINGEN, Mr 9:26 na vele s.
STUITEN, Heb 11:34 kracht van vuur s.
STUKSLAAN, Ps 2:9 pottenbakkersvat s.

Jes 30:14; Mi 1:7; 3:3.
STUTTEN, 1Sa 2:8 s. der aarde
STUURMAN, Jak 3:4 waarheen de s. het wenst
SUBLIEMSTE, Hgl 1:1 s. lied van Salomo
SUCCES, Jes 55:11; Mt 12:20.

Ps 118:25 Jehovah, schenk toch s.!
Jes 54:17 Geen wapen tegen u zal s. hebben

SUCCESVOL, Joz 1:8 uw weg s. maken
2Kr 20:20 geloof in zĳn profeten en wordt s.
Ge 39:2; Re 18:5; 1Kr 22:13; Ps 37:7; 1Th 3:11.

SUNEM, Joz 19:18; 1Sa 28:4; 2Kon 4:8.



1615 SUPERFIJN—TEKORT
SUPERFIJN, 2Kor 11:5 uw s. apostelen
SUPERIEUR, Ex 17:11 de Isra

¨
elieten s. bleken

1Sa 2:9 niet door kracht toont een man zich s.
Ps 9:19 Laat de sterfelĳke mens niet s. zĳn
Ro 13:1 onderworpen aan de s. autoriteiten
Fil 2:3 anderen s. aan uzelf achtend
Fil 2:9 God hem tot s. positie verhoogd
1Pe 2:13 een koning, die s. is

SUPERIORITEIT, Pr 3:19 geen s. van mens
Jes 2:19 voor zĳn luisterrĳke s.
Jes 24:14 In de s. van Jehovah jubelen
Mi 5:4 de s. van de naam van Jehovah
Ro 3:1 Wat is dan de s. van de jood

SUSAN, Es 1:2; 9:6; Da 8:2.
SYMBOLISCH, Ga 4:24 vormen een s. drama
SYMBOOL VAN BEROUW, Mr 1:4; Han 19:4.

Lu 3:3 predikte de doop als een s.
SYMBOOL VAN JALOEZIE, Ez 8:3, 5.
SYNAGOGE(N), Jo 18:20 onderwĳs gegeven in s.

Mt 23:6; Han 17:17; 18:26; Opb 2:9; 3:9.
SYRI

¨
E, 2Kon 13:3; 2Kr 16:7; Jes 17:3.

SYRI
¨
ER, Ge 31:20; De 26:5.

SYRISCH, Jes 36:11 in de S. taal
SYSTEEM, Ez 22:29.

T
TAAK, 1Kr 23:28 het was hun t.
TAAKOPLEGGER, Za 9:8.
TAAKTOEWIJZERS, Jes 60:17 tot uw t.
TAAL, Ge 11:1 De aarde had nog steeds

´
e

´
en t.

Ge 11:7 Laten wĳ afdalen en hun t. verwarren
Ze 3:9 volken tot zuivere t. doen overgaan
Han 2:6 hen in zĳn eigen t. hoorde spreken
Ps 81:5; Jes 36:11; Jer 5:15; Ez 3:5, 6; 1Kor 14:13, 19.

TABERNAKEL, Ex 25:9 het model van de t.
Ps 43:3 Mogen ze mĳ brengen naar uw t.
Ps 84:1 Hoe lieflĳk is uw grootse t.
Ez 37:27 mĳn t. zal zich over hen bevinden
Ex 40:17; Ps 78:60; 132:7.

TABOE, Ps 39:2 smart tot t. gemaakt
TABOR, Re 4:14 daalde Barak de berg T. af
TAFEL(EN, S), Ex 34:28 schreef op de t.

Ps 23:5 Gĳ maakt een t. in orde
Jes 21:5 Laat de t. in orde worden gebracht
Jes 28:8 de t. zĳn vol uitbraaksel geworden
Da 11:27 aan

´
e

´
en t. zullen zĳ leugen spreken

Mal 1:7 t. van Jehovah is iets verachtelĳks
Lu 22:30 in mĳn koninkrĳk aan mĳn t. eten
1Kor 10:21 t. van Jehovah en t. van demonen
2Kor 3:3 niet op stenen, maar vleselĳke t.
Ex 32:16; 34:1; Heb 9:4.

TAK(KEN), Le 23:40 grote t. van bomen
Da 4:14 kapt zĳn grote t. af
Mt 21:8 terwĳl anderen t. van bomen afkappen
Ro 11:21 natuurlĳke t. niet gespaard
Mt 24:32; Lu 13:19; Ro 11:16.

TALEN, 1Kor 13:1 de t. van mensen en engelen
1Kor 13:8 hetzĳ er t. zĳn, ze zullen ophouden
1Kor 14:22 T. niet tot teken voor gelovigen
Da 7:14; Za 8:23; 1Kor 12:10; 14:5, 6; Opb 7:9.

TALENT(EN), Ex 38:25, 27; 1Kon 10:10, 14.
Mt 18:24 man die tienduizend t. schuldig was
Mt 25:15 hĳ gaf aan de een vĳf t.
Opb 16:21 grote hagel, elke steen een t.

TALMEN, De 23:21.
TALRIJK(ER), Ex 11:9.

Ex 1:20 volk bleef t. worden
De 26:5 hĳ werd tot een t. natie
Ez 38:15 ja, een t. krĳgsmacht

TAMAR, Ge 38:6, 11; Ru 4:12; Mt 1:3.
TAMBOERIJNEN, 2Sa 6:5 vreugde met t.
TAMMUZ, Ez 8:14 vrouwen T. beweenden
TANDEN, Ez 18:2 de t. van de zonen slee

Jo
¨
e 1:6 Haar t. zĳn leeuwentanden

Job 19:20; Sp 10:26; Da 7:7, 19.
TANTE, Le 18:14 niet naderen [tot] uw t.
TARSIS, Jes 23:1 Jammert, gĳ schepen van T.!

2Kr 9:21; Ps 48:7; Ez 27:12, 25; Jon 1:3.
TARTARUS, 2Pe 2:4 door hen in T. te werpen

TARWE, Ps 147:14 het vette der t.
Mt 3:12; 13:25; Lu 22:31.

TARWEBIER, Jes 1:22; Ho 4:18.
TARWEKORREL, Jo 12:24.
TASTEN, Jes 59:10 als blinden blĳven wĳ t.

Han 17:27 naar hem t. en hem vinden zouden
TATOEAGETEKENS, Le 19:28.
TEDER, Ro 12:10 t. genegenheid voor elkaar

2Kor 1:3; Kol 3:12; Jak 5:11.
TEELBALLEN, Jer 5:8.
TEELT, De 7:13.
TEGEMOET, Nu 20:20; 2Kr 35:20; Ps 59:10; Mi 6:6.
TEGEN, Jes 19:2 ieder t. zĳn broeder

Mt 12:30 Wie niet aan mĳn zĳde staat, is t. mĳ
Ro 8:31 Indien God v

´
o

´
or ons is, wie zal t. zĳn?

Mal 3:5; Mt 12:25; Ef 6:12; Kol 2:14.
TEGENARGUMENTEN, Job 13:6 Hoort mĳn t.

Ps 38:14 in mĳn mond waren geen t.
TEGENHOUDEN, Han 11:17 ik God zou t.?
TEGENNATUURLIJK, 1Kor 6:9; Ju 7.

Le 18:23 Het is iets t.
Ro 1:26 verruild voor een t. gebruik

TEGENOVERGESTELDE, Es 9:1.
TEGENPARTIJ, Job 9:15 t. in rechtsgeding

Jes 50:8 Wie is mĳn t. in het gericht?
TEGENSPOED, Job 20:22; Ob 12.
TEGENSPRAAK, Fil 2:14 zonder t.

Heb 12:3 die zo’n t. heeft verduurd
TEGENSPREKEN, Ro 10:21 een volk dat t.
TEGENSPREKERS, Tit 1:9.
TEGENSTANDER(S), Jes 64:2 aan t. bekend

Jer 46:10 om zich op zĳn t. te wreken
Lu 21:15 die al uw t. niet kunnen weerstaan
Fil 1:28 laten verschrikken door uw t.
1Ti 5:14 t. geen aanleiding tot schimpen geven
Tit 2:8 man aan zĳde van t. beschaamd
Heb 10:27 jaloezie die de t. zal verteren
1Pe 5:8 Uw t., de Duivel, gaat rond
De 32:43; Es 7:6; Ps 74:10; 107:2; Na 1:2.

TEGENSTREVER, 1Sa 29:4 t. in de strĳd
1Kon 5:4 Er is geen t. en niets kwaads
2Sa 19:22; 1Kon 11:14, 23, 25; Ps 109:6.

TEGENSTRIJDIGHEDEN, 1Ti 6:20.
TEGENWOORDIG, Ro 8:18; 1Kor 5:3.

Ga 1:4 het t. goddeloze samenstel van dingen
TEGENWOORDIGHEID, Mt 24:3 teken van uw t.

Mt 24:37 de t. van de Zoon des mensen
1Kor 15:23 Christus toebehoren, gedurende t.
2Kor 10:10 zĳn t. in persoon is zwak
Fil 2:12 niet alleen gedurende mĳn t.
2Pe 1:16 de kracht en t. van onze Heer Jezus
2Pe 3:4 Waar is nu de beloofde t. van hem?
1Jo 2:28 bĳ zĳn t. niet beschaamd
Mt 24:27; 1Th 4:15; Jak 5:7, 8; 2Pe 3:12.

TEGOED, Fil 4:17 t. op uw rekening
TEKEERGAAN, Han 8:3 Saulus t. tegen gemeente
TEKEN(EN). Zie ook WONDER(EN), WONDER-

TEKENEN.
Ex 8:23 Morgen zal t. geschieden
De 6:8 als een t. op uw hand binden
Jes 7:14 Daarom zal Jehovah u een t. geven:
Jes 8:18 Ik en de kinderen zĳn tot t.
Mt 16:3 t. der tĳden niet uitleggen
Mt 24:3 het t. van uw tegenwoordigheid
Lu 11:29 geen t. dan het t. van Jona
Lu 21:25 t. in zon en maan en sterren
Lu 23:8 Herodes hoopte een t. te zien
Jo 7:31 soms meer t. verrichten dan deze man
Jo 20:25 Als ik niet t. van de spĳkers zie
Han 2:19 wonderen in de hemel en t. op aarde
1Kor 11:10 een t. van gezag op haar hoofd
Opb 12:1 een groot t. gezien in de hemel:
Opb 16:14 verrichten t. om hen te vergaderen
Ge 1:14; De 6:22; Jes 19:20; 44:25; Da 4:3; Mt 12:39;
Jo 11:47; 20:30; Han 4:16; 8:13; 1Kor 1:22; 2Th 2:9;
Opb 15:1.

TEKENEN, 2Th 3:14 houdt hem get.
TEKENING, 2Kon 16:10 t. van het altaar
TEKORT, 2Kor 8:14 hun t. zou dekken
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TE KORT DOEN, De 24:14 loonarbeider niet t.

Ps 119:121 hen die mĳ t.!
Ps 146:7 die recht verschaft aan die t.
Sp 22:16 Hĳ die de geringe t.
Am 4:1 die de geringen t.
1Kor 6:7 Waarom laat gĳ u niet liever t.?
Ps 103:6; 119:122; Sp 14:31; Mi 2:2; Za 7:10; Mr 10:19.

TELEURGESTELD, Ro 9:33; 1Pe 2:6.
Mi 3:7 de waarzeggers zullen t. worden
Ro 10:11 Niemand die geloof op hem grondt, t.

TELEURSTELLING, Ro 5:5 hoop leidt niet tot t.
TELLEN, Job 38:37.

Ps 90:12 Toon ons hoe onze dagen te t.
Ps 147:4 Hĳ t. het getal der sterren
Opb 7:9 een grote schare, die niemand t. kon

TELLING, Ex 30:12; 2Kr 2:17.
TEMMEN, Jak 3:7, 8.
TEMPEL(S), Ps 29:9 in zĳn t. zegt ieder:

Jer 7:4 De t. van Jehovah, de t. van Jehovah
Hab 2:20 Jehovah is in zĳn heilige t.
Za 6:12 hĳ zal de t. van Jehovah bouwen
Mal 3:1 plotseling zal tot Zĳn t. komen
Jo 2:15 dreef hĳ hen allen de t. uit
Jo 2:19 Breekt deze t. af
Han 17:24 niet in door handen gemaakte t.
1Kor 3:16 dat gĳlieden Gods t. zĳt
2Th 2:4 in de t. van De God gaat zitten
Opb 7:15 zĳ verrichten dienst in zĳn t.
Ps 11:4; 27:4; 2Kor 6:16; Ef 2:21; Opb 3:12.

TEMPELHEILIGDOM, Opb 11:19.
TEMPELHOOFDLIEDEN, Lu 22:4.
TEMPELHOOFDMAN, Han 4:1; 5:24.
TEMPELPROSTITUEES, Ho 4:14.
TEMPELROVERS, Han 19:37.
TENIETDOEN, Jes 26:14 elke vermelding t.

Jer 19:7 ik wil de raad van Juda t.
1Kor 1:28 om de dingen die zĳn, t.
Ga 3:17 om aldus de belofte t.
Ef 2:15 Door zĳn vlees de vĳandschap t.
2Ti 1:10 Christus Jezus, die de dood heeft t.

TENIETGAAN, 1Kor 2:6 regeerders die t.
TENT(EN), Ps 15:1 wie zal gast zĳn in uw t.?

Jer 35:7 in t. dient gĳ te wonen
Heb 9:11 door de grotere en volmaaktere t.
Opb 21:3 De t. van God is bĳ de mensen
Re 5:24; Sp 14:11; Jes 40:22; 2Kor 5:1; Heb 8:2; 2Pe 1:13.

TENTAFDELING, Heb 9:6 gaan eerste t. binnen
TENTKOORDEN, Jes 54:2 Verleng uw t.
TENTOONSPREIDING, 1Kor 2:4.
TENTOONSTELLEN, Kol 2:15.

1Kor 4:9 ons, de apostelen, als laatsten t.
TEPEL, Jes 66:11 t. van haar heerlĳkheid
TE RADE GAAN, Ga 1:16 niet t. bĳ vlees
TERAFIM, 1Sa 15:23 magische kracht en t.

Za 10:2 t. hebben gesproken wat magisch is
Ge 31:19; 2Kon 23:24; Ez 21:21; Ho 3:4.

TERAH, Ge 11:24; Lu 3:34.
TERECHT, Lu 23:41.
TERECHTWIJZEN, Ps 105:14 koningen t.

Sp 9:8 spotter niet t., opdat hĳ u niet haat
Lu 3:19 Herodes, die door hem werd t.
2Ti 3:16 De Schrift is nuttig om t.
Tit 1:13 Blĳf hen streng t.
Opb 3:19 Allen voor wie ik genegenheid heb, t.
2Sa 7:14; Job 13:10; Ps 50:21; Sp 29:1; 30:6; Jo 3:20;
Ef 5:13; 1Th 5:14; 1Ti 5:20; 2Ti 4:2.

TERECHTWIJZER, Job 40:2 t. van God
TERECHTWIJZING(EN), Sp 1:23, 25; 3:11.

Sp 6:23 de t. zĳn de weg des levens
Sp 10:17 hĳ die t. verlaat, doet dolen
Sp 13:18 wie een t. in acht neemt
Sp 29:15 De roede en t. geven wĳsheid
Sp 15:5, 10, 31, 32.

TERGEN, 1Sa 1:6.
Kol 3:21 vaders, t. uw kinderen niet

TERNEERGESLAGEN, Fil 2:26; 1Th 5:14.
1Kon 20:43 Daarop ging de koning heen, t.

TERREIN, Jes 42:16 een hobbelig t.
TERUGBETALEN, Mt 22:21 caesar t.

Lu 14:12 dan zoudt gĳ het t. krĳgen
TERUGBRENGEN, Jer 27:22 t. naar deze plaats

TERUGDEINZEN, Heb 10:38 indien hĳ t.
TERUGDENKEN, 2Pe 3:2.
TERUGDRINGEN, Jes 59:14 de gerechtigheid t.
TERUGEISEN, Ge 42:22; Ez 34:10.

Ge 9:5 zal ik de ziel van de mens t.
Ez 33:6 zĳn bloed zal ik van de wachter t.

TERUGGEKOCHTEN, Jes 51:10; 62:12; 63:4.
Jes 35:9 de t. moeten daarop wandelen

TERUGGEVEN, Job 33:26 Zĳn rechtvaardigheid t.
TERUGHOUDEN, Job 33:18 ziel t. van kuil
TERUGKEREN, Ge 3:19 tot aardbodem t.

1Kon 8:48 en zĳ met geheel hun hart tot u t.
Job 33:25 t. tot dagen van jeugdige kracht
Sp 26:11 als hond die tot zĳn uitbraaksel t.
Pr 3:20 zĳ t. allen tot het stof
Pr 12:7 de geest zelf t. tot God
Jes 55:11 woord niet zonder resultaten t.
Mal 3:7 tot mĳ t., en ik wil tot u t.
Mr 13:16 laat de man op het veld niet t.
Ga 4:9 t. tot de armzalige elementaire dingen
Pr 1:6; Jes 10:21; Ez 35:7; Mi 2:8; Lu 19:12; Han 13:34;
15:16; Jak 5:20.

TERUGKOPEN, Jes 47:4 Er is Iemand die ons t.
Jes 43:1; 44:23; 48:20; 52:3, 9.

TERUGKOPER, Jes 44:24 Jehovah, uw T.
Jes 59:20 tot Sion zal de T. stellig komen
Jes 63:16 Onze T. van weleer is uw naam
Jer 50:34 Hun T. is sterk
Jes 41:14; 44:6; 48:17; 49:26; 54:5; 60:16.

TERUGTREKKEN, Mt 2:12; Mr 3:7.
Lu 5:16 Hĳ t. zich in woestĳnen om te bidden
Heb 3:12 doordat hĳ zich t. van levende God

TERUGVRAGEN, Mi 6:8 wat t. Jehovah van u
TESTAMENT. Zie VERBOND(EN).
TEUGELLOOS, Ex 32:25 zag dat volk t. werd
TEUGELLOOSHEID, 2Kr 28:19 t. liet woekeren
TEVEEL, 2Kor 8:14 hun t. uw tekort dekken
TEVERGEEFS, Mt 15:9 T. blĳven zĳ aanbidden

1Kor 15:58 uw arbeid niet t. is in de Heer
Za 10:2; Ga 2:2; Fil 2:16.

TEVOREN, Mr 13:23; Han 1:16; Ro 9:23.
Ef 2:10 werken, die God t. heeft bereid
1Pe 1:20 hĳ was van t. gekend

TEVREDEN, 1Ti 6:8 daarmee t. zĳn
THADDE

¨
US, Mt 10:3; Mr 3:18.

THEATER, Han 19:29; Heb 10:33.
THEATERSCHOUWSPEL, 1Kor 4:9 wĳ zĳn een t.
THEMA, Job 30:9 t. van hun lied geworden
THOMAS, Mt 10:3; Jo 20:24; Han 1:13.
THYATIRA, Han 16:14; Opb 1:11; 2:18, 24.
TIEN, Ex 34:28 de T. Woorden

Za 8:23 t. mannen zullen de slip vastgrĳpen
Opb 2:10 opdat gĳ t. dagen verdrukking hebt
Ge 18:32; 2Kon 20:11; Mt 25:1; Opb 13:1.

TIENDE(N), Ge 14:20 Daarop gaf Abram een t.
Le 27:30 elk t. deel behoort Jehovah toe
Nu 18:26 een t. deel van het t. deel bĳdragen
Ne 10:38 wanneer de levieten een t. ontvangen
Mal 3:10 Brengt al de t. in de voorraadschuur
Mt 23:23 gĳ geeft t. van de munt en de dille
Lu 18:12 ik geef t. van alles
Heb 7:9 heeft Levi, die t. ontvangt, t. betaald
Le 27:32; De 14:22; 26:12; 2Kr 31:12; Ne 13:12; Heb 7:5.

TIJD(EN), Ps 1:3 vrucht geeft als juiste t. is
Sp 15:23 een woord te rechter t.
Pr 3:1 Voor alles is er een vastgestelde t.
Pr 9:11 t. en onvoorziene gebeurtenissen
Jes 49:8 In een t. van goede wil geantwoord
Da 4:16 laten er zeven t. over hem voorbĳgaan
Da 7:25 voor een t. en t. en een halve t.
Da 11:27 het einde is nog voor de bestemde t.
Da 12:4 verzegel boek, tot t. van het einde
Hab 2:3 visioen is nog voor de bestemde t.
Mt 16:3 tekenen der t. niet uitleggen
Mt 24:45 hun te rechter t. voedsel geven?
Lu 21:24 de bestemde t. der nati

¨
en

Han 1:7 kennis verkrĳgen van t. of tĳdperken
Han 3:19 er t. van verkwikking mogen komen
1Kor 7:29 de overgebleven t. is kort geworden
Ga 4:10 Gĳ onderhoudt nauwgezet vaste t.
Ga 6:9 te zĳner t. zullen wĳ oogsten



1617 TIJDELIJK—TOORN
Ef 5:16 de gelegen t. uitkopend
1Th 5:1 Wat de t. en tĳdperken betreft
2Th 2:6 geopenbaard op eigen bestemde t.
2Ti 3:1 in de laatste dagen kritieke t.
1Pe 5:6 opdat hĳ u te zĳner t. moge verhogen
Opb 12:14 gedurende een t. en t. en halve t.
Ps 31:15; 145:15; Jes 33:2; Jer 5:24; Han 3:21; 17:30;
1Kor 4:5; 1Ti 2:6; 1Pe 1:20; 4:17; Opb 11:18.

TIJDELIJK, 2Kor 4:18 dingen die men ziet, zĳn t.
TIJDELIJKE INWONERS, Heb 11:13; 1Pe 2:11.
TIJDGENOTEN, Ge 6:9 onberispelĳk onder t.
TIJDGRENS, Ga 4:4.
TIJDPERK(EN), Ge 1:14 tot tekenen en t.

Da 2:21 hĳ verandert tĳden en t.
Han 1:7 t. die de Vader heeft gesteld
1Th 5:1 Wat de tĳden en t. betreft
1Pe 1:11 onderzoeken welk speciale t.

TIJDSLIMIET, Job 14:13 mĳ een t. zoudt stellen
TIJDSPERIODE(S), 1Ti 4:1 in latere t.

Opb 12:12 Duivel weet dat hĳ korte t. heeft
TIJD VAN WELEER, Ne 12:46 in de t.
TIMMERMAN, Mr 6:3 Is dit niet de t.
TIMOTHE

¨
US, Han 16:1; 1Kor 4:17; 1Ti 1:2.

TIRANNEN, Job 27:13 het erfdeel van de t.
Sp 11:16 de t. grĳpen rĳkdom aan
Ez 31:12 de t. zullen hem omhouwen

TIRANNIE, Ex 1:13; Le 25:43; Ez 34:4.
TIRANNIEK(EN), Ps 86:14; Jer 15:21.

De 24:7 op t. wĳze behandeld
TIRANNISEREN, Jes 3:5 de een de ander t.
TITEL, Job 32:21 geen t. verlenen

Jo 19:19 Pilatus schreef ook een t.
TITUS, 2Kor 2:13; 12:18; Ga 2:1; Tit 1:4.
TOCHT, Ge 33:14 t. op mĳn gemak vervolgen
TOEBEDELEN, Ps 16:5 deel van wat mĳ t. is

Ro 12:3 mate van geloof die God hem heeft t.
Heb 7:2 aan wie Abraham een tiende t.
De 4:19; Ne 9:22; Jes 34:17.

TOEBEHOREN, Jo 15:19 gesteld op wat haar t.
Ro 14:8 of wĳ nu leven of sterven, Jehovah t.

TOEBEREID, Lu 1:17 voor Jehovah t. volk
2Ti 2:21 t. voor ieder goed werk

TOEBEREIDSELEN, Jer 46:14; Ez 38:7.
TOEDIENEN, 2Kor 3:9 t. van rechtvaardigheid

2Kor 10:6 bestraffing t. voor ongehoorzaamheid
TOEGANG, Ro 5:2 door geloof onze t. verkregen

Ef 2:18 door hem beide volken t. tot de Vader
Ef 3:12 vol vertrouwen t. hebben

TOEGEVEN, Han 24:14 Dit ik u echter t.
TOEGEVEND, Ne 9:30 vele jaren t. jegens hen
TOEGEWEZEN, 2Kor 10:13 niet buiten t. grenzen
TOEGEWEZEN DEEL, 2Kon 25:30.
TOEKENNEN, 2Sa 7:23; 1Kr 17:21 een naam t.
TOEKNIJPEN, Sp 16:30 Hĳ t. zĳn ogen
TOEKOMEN, Sp 3:27.

Ro 13:7 Geeft aan allen wat hun t.:
1Kor 7:3 zĳn vrouw geven wat haar t.

TOEKOMENDE, Ro 8:38 tegenwoordige noch t.
TOEKOMST, Ps 37:37 t. van die man vredig

Ps 37:38 t. der goddelozen afgesneden
Sp 24:20 geen t. voor al wie slecht is
Jes 41:22 opdat wĳ de t. ervan weten
Lu 13:9 in de t. vruchten voortbrengt
Ps 73:17; Sp 5:11; 20:21; 23:18; Jer 29:11.

TOEKOMSTIG, Heb 10:1; 13:14.
TOELACHEN, Job 29:24 ik t. hun altĳd
TOELEGGEN, Han 2:42 zich t. op onderwĳs

1Ti 4:13 Ga voort u t. op het voorlezen
TOELICHTEN, Ne 8:8 de wet werd t.
TOEMETEN, Jes 65:7.

Ro 12:6 het geloof dat ons is t.
2Kor 10:13 grens van gebied dat God heeft t.

TOENEMEN, Mt 24:12 t. der wetteloosheid
Jo 3:30 Hĳ moet blĳven t., maar ik afnemen
Han 6:7 het aantal discipelen bleef sterk t.
2Kor 9:10; Kol 1:6, 10.

TOEPLAKKEN, Job 14:17 gĳ mĳn dwaling t.
TOEREKENEN, Ro 4:5, 24.

Ro 4:8 man wiens zonde Jehovah geenszins t.
Ro 5:13 zonde niemand t. wanneer geen wet
Jak 2:23 het werd hem als rechtvaardigheid t.

TOERUSTEN, 2Ti 3:17 t. voor ieder goed werk
Heb 13:21 u t. om zĳn wil te doen

TOERUSTING, Ef 6:15 met t. van goede nieuws
TOESCHRIJVEN, 2Kor 12:6 niemand mĳ meer t.
TOESLUITEN, Mt 23:13 gĳ het koninkrĳk t.
TOESNELLEN, Jes 55:5.
TOESPRAAK, Han 15:32 met menige t.
TOESTAAN, Lu 4:41; Han 19:30; 28:4.
TOESTAND, Da 8:14 in haar juiste t. gebracht

1Kor 7:24 blĳven in t. waarin geroepen
TOESTANDEN, DESOLATE, Da 9:18.
TOESTEMMEN, Sp 1:10.
TOESTROMEN, Jer 51:44.
TOETSEN, Job 34:36; Ps 7:9.

1Sa 2:3 door hem worden daden get.
Job 23:10 Nadat hĳ mĳ heeft get.
Sp 21:2 Jehovah t. harten
Sp 24:12 juist hĳ die de harten t.
Za 13:9 hen t. zoals men goud t.

TOEVAL, 1Sa 6:9.
2Sa 1:6 Bĳ t. was ik op de berg Gilboa
Lu 10:31 Bĳ t. daalde een priester af

TOEVERTROUWDE PAND, 2Ti 1:14 Behoed dit t.
TOEVERTROUWEN, 1Kor 9:17; 2Kor 5:19.

Lu 16:11 wie zal u dan het ware t.?
Ro 3:2 hun de heilige uitspraken Gods t.
1Th 2:4 geschikt om ons het goede nieuws t.
1Pe 4:19 ziel blĳven t. aan Schepper
Ga 2:7; 2Ti 2:2; Tit 1:3.

TOEVLUCHT, Ps 57:1; Sp 14:26.
Ps 18:2 Tot hem zal ik mĳn t. nemen
Ze 3:12 t. zoeken bĳ de naam van Jehovah

TOEVLUCHTSOORD, Jer 16:19.
Jer 25:35 En een t. is de herders ontvallen

TOEVLUCHTSSTAD, Nu 35:25; Joz 21:13, 21.
TOEVLUCHTSSTEDEN, Nu 35:6; Joz 20:2.
TOEVOEGEN, De 4:2 niets t. aan het woord

Sp 16:23 aan zĳn lippen overredingskracht t.
Lu 12:25 Wie kan el aan zĳn levensduur t.?
De 12:32; Sp 19:4; 30:6; Mt 6:27.

TOEVOEGING, Opb 22:18 Indien iemand t. maakt
TOEWIJDING. Zie ook EXCLUSIEVE TOEWIJDING,

GODVRUCHTIGE TOEWIJDING.
Pr 12:12 veel t. eraan is afmattend

TOEWIJZEN, Mt 24:51 hĳ zal hem zĳn deel t.
1Ti 1:12 door mĳ aan een bediening t.

TOEZICHT, Nu 3:32; Ez 44:11.
TOEZIEN, Heb 12:15 gĳ er zorgvuldig op t.
TOEZINGEN, Kol 3:16 in uw hart Jehovah t.
TOFETH, 2Kon 23:10; Jes 30:33; Jer 7:31.
TOL, Ezr 4:13.
TOLLENAAR(S). Zie BELASTINGINNER(S).
TONEEL, 1Kor 7:31 het t. van deze wereld
TONEN, Ex 9:16 om u mĳn kracht te t.

2Kr 16:9 om zĳn sterkte te t.
Ge 12:1; Ro 9:22; Ef 2:7; Opb 22:6.

TONEN (de), 1Kor 14:7 tussen t. intervallen
TONG(EN), 2Sa 23:2 zĳn woord was op mĳn t.

Ps 31:20 hen verbergen voor geruzie van t.
Ps 34:13 Beveilig uw t. voor wat slecht is
Ps 39:1 om niet te zondigen met mĳn t.
Sp 18:21 Dood en leven in macht van de t.
Jes 32:4 t. der stamelenden zal vaardig zĳn
Jes 35:6 de t. van de stomme
Jes 54:17 elke t. die tegen u zal opstaan
Za 14:12 t. zal in zĳn mond wegrotten
Han 2:3 werden t. als van vuur zichtbaar
Fil 2:11 iedere t. erkennen dat Jezus Heer is
Jak 1:26 zĳn t. niet in toom houdt
Jak 3:6 de t. is een vuur
Sp 16:1; 1Kor 14:9; Jak 3:8.

TOOI, 1Pe 3:4 de onverderfelĳke t.
TOOIEN, Job 40:10 T. u met superioriteit

Mt 6:29; Opb 17:4; 19:8.
TOOM, Jes 30:28 zĳn geest is als een t.

Jak 1:26 zĳn tong niet in t. houdt
Jak 3:3 paarden een t. in de bek leggen

TOONBROOD, Ex 25:30; 1Sa 21:6; 2Kr 4:19.
TOORN, Ps 37:8 Laat af van t.

Ps 103:8 Jehovah is langzaam tot t.
Ps 106:32 t. bĳ de wateren van Meriba



Ps 110:5 koningen verpletteren op dag van t.
Ze 2:2 voordat de dag van Jehovah’s t. komt
2Kor 11:29 en ik ontsteek niet in t.?
Job 16:9; Ps 2:5; 55:3; Sp 14:29; Jes 30:27; Ze 3:8;
Kol 3:8; Opb 14:10; 15:1.

TOORNIG, Sp 22:24 met iemand die snel t. is
Ef 4:26 Weest t. en zondigt toch niet
Opb 12:17 de draak werd t. op de vrouw

TOREN, Ge 11:4 t. waarvan top tot hemel reikt
Sp 18:10 naam van Jehovah is een sterke t.
2Kon 9:17; Ps 61:3; Mi 4:8; Lu 13:4.

TORSEN, Jes 53:4 smarten, hĳ heeft ze get.
Za 12:3 Jeruzalem zwaar te t. steen maken

TOTAAL, 2Kor 4:8 niet t. zonder uitweg
TOUW(EN), Jo 2:15 een zweep van t. gemaakt

Joz 2:15; Ps 129:4; Jer 38:13.
TOVENAAR(S), Ex 7:11; Da 2:2; Han 13:6.

Jer 27:9 luistert niet naar t.
Mal 3:5 een snelle getuige tegen de t.

TOVENARES, Ex 22:18 t. niet in leven laten
TOVERIJ(EN), Mi 5:12 ik wil t. afsnĳden

2Kon 9:22; 2Kr 33:6; Jes 47:9; Na 3:4.
TRAAG, Mt 25:26 Slechte en t. slaaf

Ro 12:11 Doet uw werk niet t.
2Pe 3:9 Jehovah is niet t.
Re 18:9; Lu 24:25; Heb 6:12.

TRAAN, Opb 7:17; 21:4 elke t. wegwissen
TRANCE, Han 10:10; 11:5; 22:17.
TRANEN, Ps 126:5 met t. zaaien

Jes 25:8; Lu 7:38; Heb 5:7.
TRANSFIGURATIE, Mt 17:2.
TRANT, Ps 73:8.
TRED, Sp 4:12 uw t. niet belemmerd worden
TREDEN, Jes 63:3; Opb 14:20.

Jes 28:28 nooit zonder ophouden t.
Jer 25:30 juichkreet van hen die wĳnpers t.

TREFFEN, 1Kon 22:34 hĳ t. de koning
Pr 2:14

´
e

´
en afloop die hen allen t.

TREKKEN, Joz 6:3 om de stad heen t.
Pr 4:12 niet snel in twee

¨
en get.

Jo 6:44 tenzĳ de Vader hem t.
TREKSPRINKHAAN, Le 11:22 Daarvan eten: t.
TREUREN, Jer 4:28 Hierom zal het land t.

Jo
¨
e 1:9 de dienaren van Jehovah hebben get.

Am 1:2 de weidegronden moeten gaan t.
Ez 7:12; Lu 6:25; Jak 4:9.

TREURENDEN, Jes 61:2 alle t. troosten
Mt 5:4 Gelukkig zĳn de t.

TREURIG, Ne 8:9.
TREUZELEN, Joz 18:3 Hoe lang zult gĳ nog t.
TRILLEN, Jes 6:4 de dorpels t. van de stem
TRIOMF, Ps 41:11 niet in t. over mĳ juicht

Ps 47:1 Juicht God in t. toe
Ps 81:1 Juicht in t. de God van Jakob toe
Jak 2:13 juicht in t. over oordeel

TRIOMFTOCHT, 2Kor 2:14 in een t. meevoert
Kol 2:15 heeft ze in een t. meegevoerd

TROEPEN, 2Kr 25:10; Job 29:25.
TROETELEN, Jes 66:12 op de knie

¨
en get.

TROMPET(TEN), 1Kor 15:52 gedurende laatste t.
1Kor 14:8; 1Th 4:16; Heb 12:19; Opb 8:2.

TROMPETGESCHAL, Mt 24:31 met een luid t.
TROMPETTEN, Mt 6:2 t. het niet voor u uit
TRONEN, Kol 1:16.

Da 7:9 tot er t. werden geplaatst
Lu 22:30 op t. zitten om te oordelen
Opb 20:4 ik zag t., en die daarop gingen zitten

TRONK, Jes 11:1 rĳsje uit de t. van Isa
¨
ı

TROON, 1Kr 29:23 op Jehovah’s t.
Ps 45:6 God is uw t. tot onbepaalde tĳd
Ps 97:2 rechtvaardigheid de plaats van zĳn t.
Jes 14:13 Boven de sterren Gods mĳn t.
Jes 66:1 De hemel is mĳn t.
Opb 7:9 staande voor de t. en voor het Lam
Jes 9:7; Jer 3:17; Mt 25:31; Heb 4:16; 12:2; Opb 3:21.

TROOSTBEKER, Jer 16:7.
TROOSTEN. Zie ook VERTROOSTEN.

Ge 37:35 weigerde zich te laten t.
Jes 49:13 Jehovah heeft zĳn volk get.
Jo 11:19 joden naar Martha om te t.
Job 2:11; Jes 40:1; 61:2; Jer 31:15.

TROOSTER. Zie HELPER.
TROOSTERS, Ps 69:20; Na 3:7.
TROTS, Sp 16:18 T. v

´
o

´
or ineenstorting

Za 11:3 het t. struikgewas is geplunderd
2Th 1:4 Vandaar dat wĳzelf t. op u zĳn
1Ti 3:6 niet opgeblazen wordt van t.
Ps 59:12; Sp 8:13; 16:5; Jer 13:9; 48:29.

TROTSEREN, 2Pe 2:7; 3:17 de wet t.
TROUW, De 32:20 zonen in wie geen t. is

Tit 2:10 ten volle goede t. tonen
TROUWELOOS, Jer 5:11; Mal 2:14.

Mal 2:16 gĳ moogt niet t. handelen
TROUWELOZE, Sp 14:14 t. van hart
TROUWEN, Lu 14:20 pas een vrouw get.

1Kor 7:39 vrĳ te t., alleen in de Heer
1Ti 4:3 die verbieden te t.
1Kor 7:9, 28, 36; 1Ti 5:14.

TUBERCULOSE, Le 26:16; De 28:22.
TUCHTIGEN, Le 26:18 zevenmaal t.

Sp 19:18 T. zoon terwĳl er nog hoop bestaat
Sp 29:17 T. zoon en hĳ zal u rust verschaffen

TUCHTIGING, Jer 30:14.
TUIG, 1Kon 19:21 met het t. van de stieren
TUIN(EN), Jer 31:12 een welbesproeide t.

Am 9:14 t. aanleggen en vrucht ervan eten
Ge 2:8, 15; 3:24; Jes 51:3; 58:11; Ez 36:35.

TUMULT, Ps 2:1 nati
¨
en in t. geweest

Jes 32:14 het t. van de stad is uitgestorven
Jes 16:14; Han 4:25; 21:34.

TUREN, Ob 13; 1Pe 1:12.
TURKOOIS, Ex 28:18; Ez 27:16; 28:13.
TUSSEN, Mt 10:35.
TUSSENBEIDE, Ps 106:30 Toen Pinehas t. kwam

Jes 59:16 niemand die t. trad
TWAALF, Ge 49:28 de t. stammen van Isra

¨
el

Mt 10:2 de namen van de t. apostelen:
Jak 1:1 de t. stammen die verstrooid zĳn:

TWEEDE DOOD, Opb 2:11; 20:6, 14.
Opb 21:8 Dit betekent de t.

TWEE DELEN, 2Kon 2:9 t. van uw geest
TWEELING, Ge 25:24; 38:27; Jo 11:16; 20:24.
TWEEMAAL, 1Kon 11:9 die hem t. verschenen was
TWEEMAAL ZOVEEL, Opb 18:6 Vergeldt haar t.
TWEESNIJDEND, Ps 149:6; Heb 4:12.
TWIJFELEN, Mt 21:21; Mr 11:23.

Jak 1:6 zonder ook maar enigszins te t.
TWIJFELS, Ju 22.

Ro 14:23 Indien hĳ t. heeft
TWIJFELVRAGEN, Ro 14:1 innerlĳke t.
TWIST(EN), Sp 6:19 ieder die t. ontketent

Sp 28:25 die arrogant van ziel is, verwekt t.
1Kor 3:3 aangezien er t. onder u is
Ps 80:6; Sp 16:28; 18:19; 22:10.

TWISTEN, De 33:8 met hem gaan t.
Job 40:2 t. met de Almachtige?
Mt 12:19 Hĳ zal niet t., noch luid roepen
Jes 49:25; 50:8; Ho 4:4.

TWISTGESPREKKEN, 1Ti 6:5.
TWISTGIERIGHEID, Fil 1:17; 2:3; Jak 3:16.
TWISTVRAGEN, 1Ti 6:4; 2Ti 2:23.

Tit 3:9 mĳd dwaze t. en geslachtsregisters
TWISTZAKEN, Klg 3:58.
TWISTZIEK, Sp 21:9 met een t. vrouw

Sp 21:19 Beter dan met een t. vrouw
Sp 26:21 Als hout voor het vuur, is een t. man
Sp 27:15 lekkend dak en een t. vrouw
Ro 2:8 die t. en ongehoorzaam zĳn

TYRUS, Jes 23:1 uitspraak over T.:
Jes 23:17 Jehovah zĳn aandacht op T. richten
2Sa 5:11; 1Kon 7:13; Ps 45:12; Ez 27:2.

U
UIEN, Nu 11:5 de u. en het knoflook!
UITBLAZEN, Job 11:20 hun hoop een u. van de ziel
UITBLAZEN, LAATSTE ADEM, Ge 6:17.

Ge 7:21 Alle vlees op de aarde l.
Ge 25:8 Abraham l. en stierf
Ps 104:29 Neemt gĳ hun geest weg, zĳ l.
Lu 23:46 Nadat hĳ dit had gezegd, hĳ l.
Job 14:10; 34:15.
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UITBLIJVEN, Heb 10:37 hĳ die komt, niet u.
UITBLINKEN, Da 6:3 deze Dani

¨
el aanhoudend u.

UITBLUSSEN, Job 18:5 licht zal worden u.
Ps 118:12 u. als een vuur van doornbossen
Sp 13:9 lamp van de goddelozen zal worden u.
Jes 66:24 hun vuur zal niet u. worden
Mt 12:20 een smeulende vlaspit niet u.
2Sa 21:17; Sp 20:20; 24:20; Jes 42:3; Ez 20:48; Am 5:6.

UITBOTTEN, Heb 9:4 staf van A
¨
aron u.

UITBRAAKSEL, Jes 28:8 tafels vol u.
2Pe 2:22 De hond is tot zĳn u. teruggekeerd
Sp 26:11; Jes 19:14; Jer 48:26.

UITBRAKEN, Le 20:22; Opb 3:16.
UITBREIDEN, De 19:8 Jehovah uw gebied u.
UITBREKEN, Ga 4:27.
UITBUITEN, Jer 25:14; 27:7; 30:8.

2Pe 2:3 zullen u met vervalste woorden u.
UITBUNDIG, Jes 35:1 zich u. verheugen

Jes 65:18 verheugt u u. en weest blĳ
UITBUNDIGE VREUGDE, 1Kr 16:35.

1Sa 2:1 Mĳn hart heeft u. in Jehovah
Ps 25:2 Mogen vĳanden geen u. over mĳ hebben
Ps 45:7 u gezalfd met de olie van u.
Ps 94:3 Hoe lang zullen goddelozen u. hebben?
Ps 105:43; 106:47; 119:111; Sp 11:10; 28:12; Jes 65:18;
Jer 32:41; Ho 2:11.

UITDAGEN, Jer 49:19; 50:44 wie mĳ u.
UITDAGEND, Ps 40:4 niet gewend tot u. mensen
UITDELEN, Han 4:35; Ro 12:8; 1Kor 12:11.

1Ti 1:4 iets u. in verband met geloof
UITDOSSEN, Mr 15:17.
UITDOVEN, Mr 9:48 vuur niet wordt u.

1Th 5:19 het vuur van de geest niet u.
UITDRUKKELIJK, Ro 9:19 zĳn u. wil weerstaan?
UITDRUKKEN, Ga 4:15 gĳ uw ogen u.
UITEENVALLEN, Jes 51:6; Jer 49:23.
UITEENZETTING, 2Kr 13:22; 24:27.
UITEINDEN, Job 38:13 de u. der aarde grĳpen
UITEN, Han 13:27 dingen door Profeten geu.
UITERLIJK, 1Sa 16:7; Jo 7:24.

2Kor 4:16 vervalt de mens die wĳ u. zĳn
UITERLIJKE VERSCHIJNING, Mt 22:16; 28:3.

2Kor 5:12 roemen over de u.
Ga 2:6 God gaat niet op de u. af

UITERLIJKE WAARDE, 2Kor 10:7 dingen naar u.
UITERSTE, Job 34:36 Job tot u. getoetst
UITERSTE BEST, 2Ti 2:15 Doe uw u.

Heb 4:11 ons u. doen die rust in te gaan
2Pe 1:10 uw u. om uw roeping vast te maken
2Pe 3:14 u. om onbevlekt bevonden te worden

UITGELATEN, Jes 22:2 een u. stad
Jes 61:6 zult gĳ u. over uzelf spreken
Jes 23:7; Ze 2:15.

UITGELEIDE, 2Sa 19:31 hem u. doen
UITGELEZEN(EN), Jer 2:21 u. rode wĳnstok

Da 11:15 noch het volk van zĳn u.
UITGEPUT, Job 3:17.

1Kon 17:16 de kruik raakte niet u.
Da 8:27 ik voelde mĳ u. en werd ziek

UITGETEERD, Ps 102:7 Ik ben u.
UITGIETEN, Le 17:13 het bloed u.

Mal 3:10 een zegen over u zal u.
Opb 16:1 de zeven schalen van de toorn u.

UITHOUWEN, Sp 9:1 wĳsheid heeft zuilen u.
UITHUWELIJKEN, 1Kor 7:38.
UITING, 1Ti 5:12 eerste u. van geloof
UITKIEZEN, De 7:6

´
U heeft God u.

Han 26:16 om u u. als dienaar en getuige
1Kor 1:27 God heeft het dwaze u.
2Th 2:13 omdat God u heeft u. voor redding
De 12:11; Ne 1:9; Za 1:17; Jo 15:16.

UITKIJKPOST, Jes 21:6 stel een u. op
UITKLEDEN, Kol 2:15 regeringen naakt u.
UITKOPEN, Kol 4:5 de gelegen tĳd u.
UITLACHEN, Ps 59:8.

Ps 37:13 Jehovah zelf zal hem u.
UITLEGGEN, Mt 16:3.

1Kor 12:10 aan ander het u. van talen
UITLEGGING(EN), Ge 40:8 u. zaak van God?

1Kor 14:26 een ander heeft een u.

2Pe 1:20 geen profetie door eigen u. ontstaat
Pr 8:1; Da 2:4; 5:16, 26.

UITLENEN, Ps 37:26; 112:5.
Sp 22:7 een knecht van de man die u.

UITLENER, Jes 24:2 hetzelfde voor de u.
UITLOPEN, Ro 5:18 op veroordeling u.
UITMERGELEN, Ze 2:11 alle goden der aarde u.
UITMUNTEND, Ro 2:18 dingen die u. zĳn
UITNEMEND(ER), Heb 1:4; 8:6.

Fil 3:8 u. waarde van de kennis van Christus
UITNEMENDHEID, Ps 68:34.

De 33:26 God in zĳn u.
Klg 3:18 Mĳn u. is vergaan
Ez 7:11 noch is er enige u. in hen

UITNODIGEN, Mt 22:14 er zĳn velen u.
Ex 34:15; Jo 2:2; Opb 19:9.

UITOEFENEN, Heb 4:12 woord van God kracht u.
UITROEIEN, Ex 33:5; Nu 25:11; De 28:21.

Ps 18:37 niet terugkeren totdat zĳ zĳn u.
Jer 9:16 totdat ik hen u. zal hebben
Joz 24:20; 2Sa 21:5; 22:38; Ne 9:31; Ez 20:13.

UITROEPEN, Le 25:10 vrĳheid u.
Jes 61:1 vrĳheid u. tot de gevangenen
Jer 34:17 door vrĳlating te blĳven u.
Lu 19:40 zouden de stenen het u.
Ex 33:19; De 32:3; Jes 61:2; Jer 19:2; 34:8.

UITRUSTING, Ge 45:20 geen leed wegens u.
UITSCHIFTEN, Ez 20:38 de opstandigen u.
UITSCHOT, 1Kor 4:13 als het u. der wereld
UITSCHREEUWEN, Jer 25:34.
UITSCHUDDEN, Ne 5:13.
UITSLUITEN. Zie ook UITWERPEN.

Jes 66:5 die u u. wegens mĳn naam
UITSPANSEL, Ge 1:6; Ps 150:1; Ez 1:22; 10:1.

Ps 19:1 u. vertelt van werk van zĳn handen
Da 12:3 stralen als glans van u.

UITSPRAAK, Mt 4:4 elke u. uit Jehovah’s mond
UITSPRAKEN, HEILIGE, Han 7:38; Ro 3:2.

Heb 5:12 elementaire dingen van de h. Gods
1Pe 4:11 hĳ spreke de h. Gods

UITSPRUITEN, Jes 4:2; 61:11.
Ps 72:7 In zĳn dagen zal de rechtvaardige u.
Ps 92:7 goddelozen u. als de plantengroei
Jes 42:9 voordat ze u., doe ik ze horen
Jes 66:14 uw beenderen zullen u. als gras

UITSTEKEN, Re 16:21 hem de ogen u.
UITSTEL, Ez 12:25, 28 Er zal geen u. zĳn
UITSTELLEN, Sp 13:12; Da 9:19.
UITSTORTEN, Ps 22:14 Als water ben ik u.

Jes 53:12 zĳn ziel in de dood u.
Ze 3:8 mĳn openlĳke veroordeling u.
Han 2:17 zal ik wat van mĳn geest u.
Ps 45:2; 62:8; Ez 21:31; Jo

¨
e 2:28; Na 1:6; Ze 1:17;

Han 2:33.
UITSTREKKEN, Jes 14:27 zĳn hand is u.

Fil 3:13 mĳ u. naar de dingen v
´
o

´
or mĳ

UITSTROOIEN, Sp 11:24 bestaat er een die u.
Sp 15:7 lippen van wĳzen blĳven kennis u.
Ez 10:2 kolen vuur u. over de stad

UITTOCHT, Heb 11:22 u. van zonen van Isra
¨
el

UITVAAGSEL, 1Kor 4:13 het u. van alle dingen
UITVERKOREN, 1Th 1:4.

Mt 22:14 velen uitgenodigd, weinigen u.
1Pe 2:4 u., kostbaar, bĳ God
1Pe 2:9 gĳ zĳt een u. geslacht

UITVERKORENE(N), Jes 42:1 Mĳn u.
Jes 65:22 werk van handen zullen u. verbruiken
Mt 24:24 ten einde de u. te misleiden
Mt 24:31 engelen zullen u. bĳeenvergaderen
Mr 13:20 ter wille van de u. dagen verkort
Mr 13:27 u. bĳeenvergaderen van windstreken
Lu 18:7 recht doen wedervaren aan zĳn u.
Opb 17:14 de geroepenen en u.
Ps 89:3; Mt 24:22; Ro 8:33; Kol 3:12; 2Ti 2:10.

UITVINDING, 2Kr 26:15 u. van werktuigkundigen
UITVOEREN, Ps 21:11 denkbeelden niet u.
UITVORSEN, Ps 64:6; Sp 25:2.
UITWASEMING, Opb 18:2 elke onreine u.
UITWEG, 1Kor 10:13 zal hĳ ook voor u. zorgen
UITWENDIG, 2Kor 11:28 dingen van u. aard
UITWERKEN, Ro 7:18 vermogen om u.
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UITWERPEN, Mt 10:1; Jo 16:2.
Jo 9:22; 12:42 uit de synagoge gew.

UITWERPSELEN, De 23:13; Ez 4:12.
Sp 30:12 geslacht dat van u. niet gewassen is

UITWIJZEN, 1Kor 3:13 het vuur zal u.
UITWISSELING, Ro 1:12 u. van aanmoediging
UITWISSEN, Ps 51:1 mĳn overtredingen u.

Jer 18:23 die zonde van hen niet u.
Opb 3:5 zĳn naam geenszins u.
De 9:14; Han 3:19; Kol 2:14.

UITZENDEN, Ps 43:3 uw licht en waarheid u.
Mt 10:16 Ik u u. als schapen
Ro 10:15 Hoe prediken indien niet u.?
Ga 4:4 tĳdgrens gekomen, God zĳn Zoon u.
Mt 10:5; 13:41; Lu 10:1; Han 3:20; 1Kor 1:17; 1Jo 4:9.

UITZIEN, Mi 7:7 naar Jehovah blĳven u.
UITZINNIG, Lu 6:11 zĳ werden geheel en al u.
UITZINNIGHEID, 2Ti 3:9 u. allen duidelĳk
UNIEK, Ez 7:5 een u. rampspoed komt
UR, Ge 11:28; 15:7.
URIA, Jer 26:21 U. werd bevreesd
URIM EN TUMMIM, Ex 28:30; Ezr 2:63.
UUR, Mt 24:36 Van die dag en dat u.

Lu 22:53 uw u. en autoriteit der duisternis
Jo 17:1 het u. is gekomen; verheerlĳk uw zoon
1Jo 2:18 kinderen, het is het laatste u.
Opb 17:12 ontvangen voor

´
e

´
en u. autoriteit

Mt 24:44, 50; 26:45; Opb 3:10; 14:7, 15; 18:10.
UZELF, Jo 18:34.

Ex 32:13 aan wie gĳ bĳ u. gezworen hebt
Jo 17:5 verheerlĳk mĳ naast u. met heerlĳkheid
1Kor 6:19 Ook behoort gĳ u. niet toe

UZZA, 2Sa 6:6 U. stak hand uit naar ark
UZZIA, 2Kr 26:21 U. bleef een melaatse

2Kr 26:1; Jes 6:1; Mt 1:8.

V
VAAG, 1Kor 13:12 zien v. omtrekken
VAAL, Opb 6:8 ik zag, en zie! een v. paard
VACHT, Re 6:37-40.
VADER(EN, S), Ps 2:7 ben

´
ık uw v. geworden

Ps 89:26 Gĳ zĳt mĳn V., mĳn God
Sp 17:6 de luister der zonen zĳn hun v.
Jes 64:8 Jehovah, gĳ zĳt onze V.
Mt 6:9 Onze V. in de hemelen
Mt 23:9 Noemt niemand op aarde uw v.
Jo 8:44 Gĳ zĳt uit uw v. de Duivel
Jo 14:28 de V. is groter dan ik
Ef 6:4 v., irriteert uw kinderen niet
Jak 1:17 de V. der hemelse lichten
Ge 2:24; Sp 6:20; 23:22; Jes 38:19; Mal 4:6; Mt 10:37;
26:29; Lu 2:49; Jo 10:30; 14:6, 24; 1Kor 4:15; Ga 1:14;
Ef 4:6; Opb 14:1.

VADERLIJKE HUIZEN, 1Kr 24:4, 31; 26:13.
VADERLIJK HUIS, Joz 22:14; 1Kr 23:11.

Nu 17:2 neem voor elk v.
´
e

´
en staf

VADERLOZE JONGEN(S), Ps 68:5 vader van v.
Ex 22:22; De 10:18; Ps 10:14; Jer 5:28.

VAL, Joz 23:13; Ro 11:9.
VALLEIVLAKTE, Ez 37:1.

Jes 40:4 het oneffen landschap tot een v.
VALLEN, Sp 11:28 op rĳkdom vertrouwt zal v.

Sp 24:16 rechtvaardige kan zevenmaal v.
Lu 11:17 huis tegen zichzelf verdeeld v.
Ro 14:4 staat of v. voor eigen meester
1Kor 10:12 moet oppassen dat hĳ niet v.
Heb 10:31 in de handen van de levende God v.
Ps 37:24; Lu 23:30; Ro 14:13; 1Ti 6:9.

VALLENDE ZIEKTE, Mt 4:24; 17:15.
VALS, Ex 20:16 geen v. verklaring afleggen

Mt 24:24 v. christussen en v. profeten
Lu 3:14 beschuldigt niemand v.
2Kor 11:13 zulke mensen zĳn v. apostelen
Le 6:3; Ps 27:12; Sp 6:19; 19:5; Jes 9:15; Mt 26:59; Ga 2:4.

VALSELIJK, Za 5:4 v. een gezworen eed doet
1Ti 6:20 v. zo genoemde kennis

VALSE PROFEET, Opb 16:13.
VALSE PROFETEN, Mt 7:15 v. in schaapsklederen

Mt 24:11 En vele v. zullen opstaan
2Pe 2:1 Er stonden ook v. onder het volk op
1Jo 4:1 want er zĳn vele v. uitgegaan

VALSTRIKKEN, Ps 11:6 v., vuur en zwavel
Re 2:3; Ps 64:5; Jer 18:22.

VALS VOORKOMEN, 1Th 2:5.
VANEENBRENGEN, Mt 19:6; Mr 10:9.
VANEENSCHEUREN, Pr 3:7.

Jes 64:1 dat gĳ slechts de hemel hadt v.
VANEENSPLIJTEN, Nu 16:31.
VANGEN, 1Kor 3:19 v. wĳzen in hun listigheid
VANGST, Lu 5:4 laat netten neer voor een v.
VAREN, Han 27:5; Opb 18:17.
VARKENSSNUIT, Sp 11:22 neusring in v.
VAST(ER), 1Kon 8:49 uw v. woonplaats

Jes 28:16 kostbare hoek van een v. fundament
Heb 6:19 als een anker, zowel zeker als v.
2Pe 1:10 uw roeping en verkiezing v. maken
2Pe 1:19 profetische woord des te v. gemaakt
Ps 89:14; 2Ti 2:19; Heb 5:12, 14; 1Pe 5:9.

VASTEN, Es 4:16; Jer 14:12.
Mt 6:16 Wanneer gĳ v.
Lu 5:33 De discipelen van Johannes v.
Lu 5:34 vrienden van bruidegom laten v.

VASTEN (de, het), 2Kr 20:3; Jon 3:5.
Jes 58:5 het v. dat ik verkies
Mr 2:18 onderhouden discipelen de v. niet?

VASTENTIJD, Jo
¨
e 1:14 Heiligt een v.

VASTGESTELDE TIJD, Pr 3:1 Voor alles een v.
VASTHEID, Kol 2:5 de v. van uw geloof
VASTHOUDEN, Heb 3:6 hoop stevig v.
VASTKLEMMEN, Jo 20:17 u niet aan mĳ v.
VASTSTAAN, 1Kor 16:13 v. in het geloof

Fil 4:1 v. in de Heer, geliefden
2Th 2:15 v. en houdt u aan overleveringen
Ga 5:1; Fil 1:27; 2Pe 1:12.

VASTSTELLEN, Han 17:31 een dag v.
VAT(EN), Mt 25:4 olie in hun v. meenamen

Han 9:15 deze man is mĳ een uitverkoren v.
Ro 9:21 het ene v. voor een eervol gebruik
2Kor 4:7 Wĳ hebben schat in aarden v.
Es 1:7; Jer 25:34; Ro 9:22; Opb 2:27.

VATTEN, Ef 3:18 in staat geestelĳk te v.
VEE, Ex 9:3 Jehovah’s hand komt over uw v.

De 3:19 ik weet heel goed dat gĳ veel v. hebt
Ps 107:38 hĳ laat hun v. niet weinig worden
Jes 30:23 Uw v. zal grazen
1Kor 15:39 er is ander vlees van v.

VEELHEID, Sp 11:14; 15:22 v. van raadgevers
VEELVRAAT, Mt 11:19.
VEELVRATEN, Tit 1:12 werkeloze v.
VEELVULDIG, Pr 6:1 rampspoed die v. voorkomt
VEERKRACHT, Jes 18:2 een natie van v.
VEERTIG, Ge 7:4 v. dagen en v. nachten

De 29:5 Terwĳl ik u v. jaar bleef leiden
Mr 1:13 v. dagen in de wildernis
Ex 16:35; Ez 4:6; Mt 4:2; Han 1:3.

VEGEN, Lu 15:8 v. haar huis en zoekt
VEILIG, Han 28:4.
VEILIGE HOOGTE, Ps 59:17 God is mĳn v.

Ps 9:9; 18:2; 62:6; 144:2.
VEILIGHEID, Fil 3:1 het dient u tot v.

Ps 12:5; Han 27:34; 28:1.
VEL, Ge 3:21 lange kleren van v.
VELD(EN), Mt 13:38 het v. is de wereld

Jo 4:35 ziet de v., dat ze wit zĳn
Jes 55:12; Mt 6:30; 13:44; 24:18, 40.

VELDFLES, 1Sa 26:11, 16; 1Kon 19:6.
VELDTOCHT, MILITAIRE, Nu 31:14.
VELEN, Mt 22:14 v. uitgenodigd
VENSTER, Han 20:9 Eutychus zat aan het v.

Ge 8:6; Re 5:28; Sp 7:6; 2Kor 11:33.
VENTERS, 2Kor 2:17 wĳ zĳn geen v.
VERACHTELIJK, Es 3:6; Mt 5:22.

Jo 5:29 zĳ die v. dingen hebben beoefend
2Kor 10:10 en zĳn spreken v.
Tit 2:8 niets v. over ons te zeggen
Jo 3:20; Ro 9:11; Jak 3:16.

VERACHTEN, Ps 51:17 gebroken hart niet v.
Jes 53:3 Hĳ was v. en werd gemeden
Tit 2:15 Laat niemand u ooit v.
Sp 1:7; 6:30; 11:12; 23:9, 22; 30:17; Pr 9:16; Ez 17:19; Ob 2.
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VERACHTING, Sp 12:8 tot v. komen
Ga 4:14 hebt gĳ niet met v. behandeld
Heb 10:29 de geest met v. heeft gekrenkt?
Job 31:34; Ps 107:40; Sp 18:3; Jes 23:9.

VERADEMING, Es 4:14 vanuit andere plaats v.
VERAFSCHUWEN, Ps 22:24; Sp 3:11.
VERANDEREN, Han 6:14; Fil 3:21.

Ps 15:4 en toch v. hĳ het niet
Jer 13:23 Kan een Kuschiet zĳn huid v.?
Jer 23:36 gĳ hebt de woorden van God v.
Da 7:25 eropuit zĳn tĳden en wet te v.
Mal 3:6 ik ben Jehovah; ik ben niet v.
Ro 12:2 wordt v. door uw geest te hervormen
1Kor 7:31 toneel van wereld is bezig te v.
2Kor 3:18 in hetzelfde beeld v.
2Kor 11:14 Satan zelf blĳft zich v.

VERANDERING, Sp 24:21; Heb 7:12.
Jak 1:17 en bĳ hem is geen v.

VERANTWOORDELIJKHEID, 1Kr 9:33.
VERARMD, Ps 79:8 want wĳ zĳn zeer v.

Ps 116:6 Ik was v., en voorts gered
VERBAASD, Mt 15:31.

Job 26:11 v. wegens bestraffing
Ps 48:5 daarom stonden zĳ v.
Jer 4:9 profeten zelf zullen v. zĳn
Lu 2:47 stonden v. over zĳn begrip
Han 2:7 zĳ waren v. en zeiden:

VERBANNEN, Ge 4:11 nu zĳt gĳ vervloekt en v.
VERBANNING, Ezr 7:26.

Za 14:11 er zal geen v. meer plaatsvinden
VERBAZEN, Han 9:21 allen v. zich
VERBAZING, 2Th 1:10 die dag met v. beschouwd
VERBEELDING, Sp 18:11 in zĳn v. als een muur
VERBERGEN, Job 14:13 mĳ in Sjeool zoudt v.

Ps 27:5 mĳ v. in zĳn plaats van beschutting
Sp 22:3 en zich vervolgens v.
Jer 16:17 Ze zĳn niet v. geweest
Ze 2:3 Wellicht zult gĳ v. worden
Mt 5:14 Een stad kan niet v. worden
Mt 11:25 voor de wĳzen v.
Lu 8:17 niets v. dat niet openbaar zal worden
Lu 9:45 Ja, het was voor hen v.
Ef 3:9 heilige geheim v. geweest in God
Kol 1:26 het heilige geheim, dat v. was
Kol 3:3 uw leven is v. met de Christus
Ps 9:15; Jes 26:20; 28:15; 30:20; Jer 23:24; 1Ti 5:25;
Opb 6:16.

VERBIDDEN, Jes 19:22 zich door hen laten v.
VERBIJSTERD, Jes 19:3 geest van Egypte v.

Han 2:6 Toen geluid ontstond, menigte v.
VERBIJSTERING, De 28:28; Za 12:4.
VERBINDEN, Jes 61:1 gebrokenen van hart v.

Da 11:23 omdat men zich met hem v. heeft
1Sa 2:36; 2Kon 12:20; 14:19; Da 11:6.

VERBITTERD, Ge 45:24 Wordt niet v.
VERBITTERING, Heb 3:16 v. veroorzaakten?
VERBLEKEN, Ze 2:1 die niet van schaamte v.
VERBLIJDEN, Za 9:9.
VERBLIJFPLAATS(EN), Jer 25:37; Ez 34:14.

Jes 32:18 mĳn volk moet in vredige v. wonen
VERBLIJVEN, Han 3:21 die in de hemel moet v.
VERBLINDEN, Jo 12:40; 1Jo 2:11.

De 16:19 steekpenningen v. de ogen der wĳzen
2Kor 4:4 god van dit samenstel de geest v.

VERBOD, Da 6:7, 9, 12, 13, 15.
VERBOLGEN, Sp 14:16 verstandeloze v.

Ps 78:59; 89:38; Sp 26:17.
VERBOLGENHEID, Sp 11:4 dag der v.
VERBOND(EN), Ge 9:9 ik richt mĳn v. op

Ps 50:5 die mĳn v. sluiten over slachtoffer
Ps 89:3 een v. gesloten jegens David
Jes 28:15 Wĳ hebben een v. met de Dood
Jer 31:31 ik zal een nieuw v. sluiten
Da 11:30 verdoemenissen tegen het heilig v.
Ho 2:18 v. in verband met het wild gedierte
Mal 3:1 de boodschapper van het v.
Mt 26:28 dit betekent mĳn bloed van het v.
Lu 22:29 ik sluit een v. met u
1Kor 11:25 Deze beker betekent het nieuwe v.
2Kor 3:6 dienaren van een nieuw v.
Ga 4:24 deze vrouwen betekenen twee v.:

Heb 8:6 beter v., dat wettelĳk bevestigd is
Heb 9:17 v. geldig over dode slachtoffers
Heb 12:24 Jezus, middelaar van nieuw v.
Ge 15:18; Ex 19:5; Joz 9:6; Ps 25:10; Jes 24:5; Am 1:9;
Han 7:8; Ro 9:4; 2Kor 3:14; Ga 3:15; Heb 7:22; 9:16.

VERBONDENHEID, 1Kor 7:24 in v. met God
VERBORGEN(E), De 29:29; Mt 6:4; Ro 2:16.

Ps 51:6 in mĳn v. binnenste wĳsheid doen kennen
Sp 27:5 Beter terechtwĳzing dan v. liefde
Da 2:22 Hĳ openbaart de v. dingen
Mt 6:6 uw Vader, die in het v. is
1Kor 2:7 wĳ spreken de v. wĳsheid
Opb 2:17 wat van het v. manna geven

VERBORGEN HOUDEN, Joz 6:25; Ps 89:46.
VERBRANDEN, Na 2:13; Mt 13:30.

Ez 5:4 en ze in het vuur tot as v.
Mi 1:7 geschenken zullen in vuur v. worden
1Kor 3:15 indien iemands werk v.
Opb 17:16 de hoer haten en met vuur v.
Opb 18:8 ze zal geheel v. worden

VERBRANDING, Opb 18:9.
VERBREKEN, Re 2:1; Jes 28:13.

Ps 119:126 Zĳ hebben uw wet v.
Jes 8:15 velen zullen vallen en v. worden
Jes 24:5 zĳ hebben het verbond v.

VERBREKING, Jer 50:22.
Jes 65:14 jammeren wegens v. des geestes

VERBRIJZELDE(N), Jes 57:15 verblĳf bĳ de v.
Ps 9:9; Jes 58:6; Lu 4:18.

VERBRIJZELEN, Jes 8:9 Omgordt u en wordt v.!
Jes 53:5 hĳ werd v. om onze dwalingen
Da 2:44 Het zal al deze koninkrĳken v.
Jo 19:36 Geen been van hem zal worden v.
Ro 16:20 God zal Satan onder uw voeten v.
Ps 72:4; 74:14; 89:23; 94:5; Jes 53:10; Jer 46:5; Za 11:6.

VERDAMPEN, Ex 16:14; Jes 44:27.
VERDEDIGEN, 2Kon 20:6 ik wil deze stad v.

Fil 1:7 het v. van het goede nieuws
1Pe 3:15 altĳd gereed u te v. voor ieder
2Kon 19:34; Jes 31:5; Za 9:15; 2Kor 12:19.

VERDEDIGING, Za 12:8 zal Jehovah een v. zĳn
Lu 12:11 wat gĳ ter v. zult spreken
Fil 1:16 voor de v. van het goede nieuws
2Ti 4:16 Bĳ mĳn eerste v. is niemand
Han 19:33; 25:16.

VERDEELD, Mr 3:24 als koninkrĳk v. raakt
Da 2:41; 5:28; 11:4; 1Kor 1:13.

VERDEELDHEID, Mt 10:35 om v. te brengen
Lu 12:51 Volstrekt niet, veeleer v.
Ro 16:17 hen in oog houden die v. veroorzaken
1Kor 1:10 dat er geen v. onder u is
Jo 9:16; 1Kor 11:18; Ga 5:20.

VERDELEN, Joz 18:5; Re 7:16.
Jes 53:12 met machtigen zal hĳ de buit v.

VERDELGEN, 2Kr 32:21 engel v. iedere man
Ps 92:7 opdat zĳ voor eeuwig v. worden
Ps 145:20 alle goddelozen zal hĳ v.
Da 11:44 hĳ zal uitgaan ten einde te v.
Ga 5:15 dat gĳ niet door elkaar wordt v.
Ge 34:30; Ex 9:15; 23:23; De 6:15; 28:63; Ps 37:38; 83:4;
106:23.

VERDELGER, 1Kor 10:10 omkwamen door de v.
Heb 11:28 v. eerstgeborenen niet zou aanraken

VERDELGING, Jes 28:22; Da 9:27.
Jes 10:22 Een v. waartoe besloten is
Ze 1:18 bewoners aan een v. prĳsgeven

VERDERF, 2Kr 22:4; Ez 9:6.
Ro 8:21 vrĳgemaakt van de slavernĳ des v.
Ga 6:8 uit zĳn vlees v. oogsten
2Pe 2:19 zĳn zelf slaven van het v.
Han 2:27, 31; 13:36; 2Pe 1:4.

VERDERFELIJK, De 9:12 uw volk v. gehandeld
1Kor 15:53, 54 wat v. is

VERDERFELIJKE SEKTEN, 2Pe 2:1 v. invoeren
VERDERFELIJKHEID, 1Kor 15:42, 50.
VERDERVEN, Opb 11:18 om te v. die aarde v.

Opb 19:2 die met haar hoererĳ de aarde v.
VERDERVER, Jes 54:16 Ikzelf heb v. geschapen
VERDIENEN, Mt 26:66 Hĳ v. de dood

Han 26:31 beoefent niets wat dood v.
Lu 23:15; Han 23:29; Ro 1:32.
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VERDIENSTE(N), 1Kor 8:8.
Sp 11:18 wie rechtvaardigheid zaait, ware v.
Lu 6:32, 34 wat voor v. hebt gĳ dan?
1Pe 2:20 welke v. steekt erin

VERDOEMENISSEN, Da 11:30 v. tegen verbond
VERDORD, Mr 3:3 de mens met de v. hand
VERDORREN, Mt 13:6; 21:19; 1Pe 1:24.

Jak 1:11 de zon doet de plantengroei v.
VERDORVEN, Ps 14:3 zĳ zĳn allen v.

Ez 20:44 overeenkomstig uw v. handelingen
2Kor 11:3 bevreesd dat uw geest v. zou worden
Ef 4:29 geen v. woord uit uw mond voortkomen
2Ti 3:8 mensen die volkomen v. van geest zĳn
Ge 6:11; 1Ti 6:5.

VERDRAAGZAAMHEID, Ro 2:4.
VERDRAAID, De 32:5 krom en v. geslacht!

Sp 12:8 maar wie v. van hart is
Mt 17:17; Fil 2:15 v. geslacht
Han 20:30 mannen die v. dingen zullen spreken

VERDRAAIEN, Ga 1:7 het goede nieuws v.
2Pe 3:16 die de niet-onderwezenen v.
Ex 23:6; Job 33:27; Sp 31:5; Han 13:10.

VERDRAAIING, Sp 11:3; 15:4.
VERDRAGEN, Mal 3:2 de dag van zĳn komst v.

Ro 9:22 vaten der gramschap v.
Ef 4:2 elkaar in liefde v.

VERDREVENEN, Jes 11:12 de v. vergaderen
Ps 147:2; Jes 16:3, 4; 27:13; 56:8.

VERDRIJVEN, Re 11:24 uit zĳn bezit v.
VERDRINGEN, Jer 9:4 iedere broeder zou v.
VERDRINGERS, Ps 49:5 de dwaling van mĳn v.
VERDRINKEN, Opb 12:15 de rivier haar zou v.
VERDRUKKEN, Jer 50:33; Heb 11:37.

Ex 23:9 gĳ moogt een vreemdeling niet v.
Jer 7:6 indien gĳ weduwe niet zult v.

VERDRUKKER(S), Re 6:9; Jes 16:4.
VERDRUKKING(EN), Mt 24:9 overleveren aan v.

Mt 24:21 grote v. zoals niet is voorgekomen
Jo 16:33 In de wereld v., maar schept moed!
Ro 12:12 Volhardt onder v.
1Kor 7:28 Zĳ zullen v. hebben in hun vlees
2Kor 1:4 die ons vertroost in al onze v.
2Kor 4:17 v. van korte duur en licht
1Th 1:6 onder veel v. met vreugde aanvaard
2Th 1:6 v. vergelden aan die v. veroorzaken
Heb 10:33 soms aan v. blootgesteld
Jak 1:27 voor weduwen zorgen in hun v.
Opb 2:10 opdat gĳ tien dagen v. hebt
Opb 7:14 die uit de grote v. komen
Jer 6:6; Mr 4:17; Han 7:10; 14:22; 20:23; Ro 2:9; 5:3;
8:35; 2Kor 6:4; Kol 1:24; 1Th 3:3.

VERDUISTERD, Ef 4:18.
Jo

¨
e 2:10 De zon en de maan zĳn v. geworden

Ro 1:21 hun onverstandig hart werd v.
Ro 11:10 laat hun ogen v. worden

VERDUISTEREN, Job 38:2 bezig raad te v.
VERDUREN, Heb 12:7.

Jes 53:7 Hĳ kreeg het zwaar te v.
1Pe 2:20 Indien gĳ het v., is dat aangenaam

VERDWAALD, Mt 18:12 honderd schapen en
´
e

´
en v.

1Pe 2:25 gĳ waart v. als schapen
VERDWIJNEN, Heb 8:13 verouderd, op punt te v.
VEREISTE, Ro 8:4 rechtvaardige v. van de Wet
VERENIGD, Ge 49:6; Jes 14:20.

1Kor 1:10 nauw v. in geest
VERENIGEN, Ps 86:11 V. mĳn hart

1Kor 6:16 die zich met een hoer v.
1Kor 6:17 Hĳ die zich met de Heer v.

VERENIGEND, Ef 4:3 v. band van vrede
VEREREN, Ro 1:25 zĳ die de schepping hebben v.
VERERING, 2Th 2:4 voorwerp van v. genoemd
VERF, Jer 4:30 uw ogen met v. vergroten?
VERFOEIEN, Ps 5:6 bedrog door Jehovah v.

De 7:26; Job 19:19; Ps 106:40; 119:163.
VERFOEILIJK, De 14:3 niets v. eten

De 27:15 een beeld, iets v. voor Jehovah
Sp 3:32 slinkse persoon iets v. voor Jehovah
Sp 12:22 Leugenlippen zĳn iets v.
Sp 16:5 die trots van hart is, is iets v.
Tit 3:3 ook wĳ waren eens v., elkaar hatend
Ge 43:32; Le 20:13; Sp 28:9; Jes 41:24; Mal 2:11; Tit 1:16.

VERFOEILIJKHEDEN, Ez 9:4 kermen over de v.
De 18:9; 2Kr 28:3; 33:2; Jer 7:10; Ez 23:36.

VERGAAN, Nu 16:33 in Sjeool, zodat zĳ v.
2Sa 1:27 Hoe zĳn de oorlogswapens v.!
Ps 2:12 opdat gĳ niet van de weg v.
Ps 9:6 de vermelding van hen zal stellig v.
Ps 10:16 De nati

¨
en zĳn van zĳn aarde v.

Ps 68:2 Laten z
´
o goddelozen van voor God v.

Ps 146:4 op die dag v. zĳn gedachten
Sp 11:15 slecht v. wanneer borg gesteld
Jes 29:14 de wĳsheid van wĳze mannen moet v.
Mt 18:14 dat een van deze kleinen v.
1Kor 1:18 dwaasheid voor hen die v.
2Th 2:10 met bedrog voor degenen die v.
De 30:18; Ps 37:20; Pr 9:6; Jes 60:12; Jer 7:28; 10:11;
Han 8:20; Ju 11.

VERGADEREN, Ps 50:5 V. mĳ mĳn loyalen
Ze 3:8 rechterlĳke beslissing, nati

¨
en te v.

Mt 23:37 uw kinderen v., zoals een hen
Mt 25:32 nati

¨
en zullen v

´
o

´
or hem v. worden

Heb 10:25 het onderling v. niet nalatend
Opb 16:16 ze v. hen tot Har–Magedon
Jes 11:12; Jer 29:14; Mi 2:12; 4:6; Jo 11:52; 1Kor 5:4;
Opb 16:14.

VERGADERING(EN), Ps 1:5 noch zondaars in v.
Jes 1:13 magische kracht te zamen met de v.
Am 5:21 ik zal mĳ niet verheugen in uw v.
Nu 27:16; Ps 82:1; Han 19:39.

VERGANKELIJK, Ps 39:4 weten hoe v. ik ben
Ro 1:23 beeld van een v. mens
1Kor 9:25 om een v. kroon te verkrĳgen
1Pe 1:18 gĳ niet met v. dingen werdt bevrĳd
1Pe 1:23 niet door v., maar onvergankelĳk

VERGELDEN, Ps 35:12 Zĳ v. mĳ kwaad voor goed
Ps 116:12 Wat zal ik Jehovah v.
Sp 20:22 Zeg niet: Ik wil kwaad v.!
Mt 16:27 een ieder v. naar zĳn gedrag
Ro 11:35 zodat het hem v. moet worden?
Ro 12:17 V. niemand kwaad met kwaad
2Th 1:6 rechtvaardig verdrukking te v.
Heb 10:30 Aan mĳ is de wraak; ik wil v.
Sp 17:13; Jes 59:18; 66:15; Jer 51:24; Ro 12:19;
2Ti 4:14; Opb 18:6.

VERGELDING(EN), Jes 34:8 jaar van v.
Jes 35:4 God zal komen met v.
Jer 51:56 Jehovah is een God van v.
2Kor 6:13 Bĳ wĳze van v., verruimt u
2Th 2:10 voor degenen die vergaan, als een v.
De 32:41; Ps 94:2; Ro 1:27; 11:9; Heb 2:2.

VERGELIJKEN, Ps 49:12; Sp 27:15.
Ps 89:6 wie kan met Jehovah worden v.?
Jes 40:18 met wie kunt gĳlieden God v.
Jes 46:5 Met wie wilt gĳlieden mĳ v.
2Kor 10:12 zich onderling met elkaar v.

VERGELIJKING(EN), Ro 8:18; Ga 6:4.
Jo 16:25 niet meer in v. spreken

VERGETELHEID, Ps 88:12 land van v.?
VERGETEN, De 4:23 dat gĳ het verbond niet v.

Ps 9:17 alle nati
¨
en die God v.

Jes 49:15 vrouwen v., maar
´
ık zal u niet v.

Jes 65:16 vroegere benauwdheden v.
Jer 23:27 mĳn volk mĳn naam te doen v.
Ho 8:14 Isra

¨
el ging zĳn Maker v.

Fil 3:13 De dingen achter mĳ v.
Heb 6:10 zodat hĳ uw werk en liefde zou v.
2Pe 1:9 v. dat hĳ van zonden gereinigd is
De 6:12; Job 19:14; Ps 9:18; 10:11; 45:10; 78:7;
Jer 30:14; 50:5; Ho 4:6; Heb 13:16.

VERGEVEN, Ex 32:32 hun zonde v.
1Kon 8:50 gĳ moet uw volk v.
Jer 31:34 ik zal hun dwaling v.
Mi 7:18 een God als gĳ, die dwaling v.
Mt 6:12 v. ons onze schulden
Mt 12:31 zonde tegen de geest niet v.
Jo 20:23 zonden van wie maar ook v.
Jak 5:15 zal het hem v. worden
1Jo 1:9 zodat hĳ ons onze zonden v.
Ex 23:21; 34:9; Nu 14:19; 1Sa 15:25; 1Kon 8:36;
Ps 25:11, 18; Jes 55:7; Mt 9:6; Mr 2:7; 11:25; 2Kor 2:10;
Heb 10:18.
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VERGEVING, Mt 26:28 bloed vergoten tot v.
Mr 1:4 doop van berouw tot v. van zonden
Han 2:38 gedoopt in naam van Jezus tot v.
Kol 1:14 verlossing door losprĳs, de v.
Heb 9:22 geen bloed vergoten, geen v.
Ne 9:17; Lu 1:77; 24:47; Han 10:43.

VERGEWISSEN, Ro 12:2 u v. wat wil van God is
Ga 6:4 zich ervan v. wat eigen werk is
Fil 1:10 u van de belangrĳker dingen v.
1Th 5:21 V. u van alles

VERGEZELLEN, Ro 15:24 een eindweegs v.
VERGIETEN, Ge 9:6 wie bloed van een mens v.
VERGIFFENIS, Ps 99:8.
VERGISSING, Le 4:2 bĳ v. zondigt

Nu 15:25 want het was een v.
VERGOEDEN, Le 24:18; 2Sa 12:6.
VERGOEDING, Ex 21:34; Ez 29:20.

1Ti 5:4 passende v. aan hun ouders betalen
VERGROTEN, Mt 23:5 v. de franjes van klederen
VERGUNNEN, Heb 6:3 indien God het v.
VERHALEN, Re 5:11 de daden van Jehovah v.

Ps 78:4 ze aan het komende geslacht v.
Han 15:14 Simeon heeft uitvoerig v.
Ge 40:8; 41:12; Ex 24:3; 2Kon 8:4; 1Kr 16:24; Ps 22:30;
40:5; 48:13; Jer 51:10.

VERHALEN (de), 1Ti 1:4; 4:7 onware v.
2Ti 4:4 zich tot onware v. keren
2Pe 1:16 kunstig verzonnen onware v.

VERHARDEN, De 15:7 uw hart niet v.
Ne 9:16 voorvaders hebben hun nek v.
Sp 29:1 terechtgewezen maar zĳn nek v.
Heb 3:13 v. door de kracht der zonde
Heb 4:7 v. uw hart niet
Sp 28:14; Da 5:20; Han 19:9; Heb 3:8, 15.

VERHEERLIJKEN, Ps 50:15; 86:12; Jes 25:3.
Jo 15:8 Hierin wordt mĳn Vader v.
Jo 17:5 Vader, v. mĳ naast uzelf
Ro 8:17 opdat wĳ ook te zamen worden v.
1Kor 6:20 V. God in ulieder lichaam
Heb 5:5 heeft ook Christus zichzelf niet v.
Da 5:23; Jo 7:39; 12:28; 17:1, 4, 10; Ro 1:21; 15:6;
1Pe 2:12; Opb 18:7.

VERHEFFEN, Sp 14:29 v. dwaasheid
Sp 14:34 Rechtvaardigheid v. een natie
Sp 15:25 Het huis van wie zich v.
Jes 14:13 Boven de sterren mĳn troon v.
Da 11:36 hĳ zal zich v. boven elke god

VERHEFFING, Ge 4:7 zal er dan geen v. zĳn?
VERHELEN, Job 27:11.

Ps 40:10 uw goedheid niet v. in de gemeente
VERHEUGD, 1Kon 8:66 v. en vrolĳk van hart

Han 5:41 gingen van Sanhedrin vandaan, v.
VERHEUGEN, 1Kr 29:9 David v. zich

Ps 97:1 Laten de vele eilanden zich v.
Ps 104:15 wĳn, die het hart v.
Sp 27:11 Wees wĳs, mĳn zoon, en v. mĳn hart
Sp 29:2 rechtvaardigen vele, v. zich het volk
Mt 5:12 V. u en springt op van vreugde
Ro 12:15 V. u met mensen die zich v.
Fil 4:4 V. u altĳd in de Heer
Pr 8:15; Jes 65:13; Lu 13:17; Jo 8:56; 16:20; Han 7:41;
2Kor 6:10; Fil 4:10; Kol 1:24; 1Pe 1:8.

VERHEUGING, Ps 97:11 v. voor oprechten
Ps 100:2 Dient Jehovah met v.

VERHEVEN(E), Ex 15:1 hoog v. geworden
Jes 2:2 v. worden boven de heuvels
Jes 2:11 Jehovah moet hoog v. worden
Jes 57:15 de Hoge en V., wiens naam heilig is
Ps 57:5; 139:6; Jes 26:5; Ez 17:22.

VERHEVENHEID, Ps 93:1 Met v. bekleed
VERHINDEREN, 1Th 2:16.

Ga 5:7 Wie heeft u v. te gehoorzamen?
1Pe 3:7 opdat uw gebeden niet worden v.

VERHIT, Sp 24:19 niet v. over boosdoeners
Ro 1:27 v. in hun wellust jegens elkaar
Ps 37:1, 7, 8; Jes 41:11; 45:24.

VERHITTEN, Da 3:19.
VERHOGEN, 1Sa 2:7 Jehovah vernedert en v.

1Sa 2:10 de hoorn van zĳn gezalfde v.
Ps 34:3 laten wĳ te zamen zĳn naam v.

Da 6:3 koning was van plan hem te v.
Mt 23:12 wie zich v., zal vernederd worden
Han 5:31 Hem heeft God tot rechterhand v.
Fil 2:9 God hem tot superieure positie v.
1Pe 5:6 opdat hĳ u te zĳner tĳd moge v.
Ps 37:34; 46:10; 118:28; Jes 2:12; 25:1; Mt 11:23; Han 2:33.

VERHOGING, Jak 1:9 geringe juichen over v.
VERHONGERD, Jes 5:13 v. mannen
VERHOREN, Lu 23:14 hem in uw bĳzĳn v.

Han 22:29 hem onder pĳniging v.
VERIJDELEN, Ezr 4:5 raad v.

Jes 44:25 die tekenen van zwetsers v.
VERJAARDAG, Ge 40:20; Mt 14:6; Mr 6:21.
VERKEER, Re 5:6 op de paden geen v.
VERKEERD, Sp 2:12; 19:1; 30:20.

De 32:20 zĳ zĳn een v. geslacht
Sp 8:13 de v. mond heb ik gehaat
Sp 23:33 uw eigen hart zal v. dingen spreken

VERKEERDE(N), Ps 18:26; Sp 11:20.
VERKEERDHEID, Sp 4:24 v. van spraak

Sp 6:14 V. is in zĳn hart
Sp 10:31 tong van v. zal worden afgesneden
Jes 29:16 O die v. van u!
Jes 57:17 de v. van onrechtvaardige winst

VERKEERD OPVATTEN, De 32:27.
VERKENNEN, Joz 2:3 gekomen om het land te v.
VERKIESLIJKER, Sp 16:16.

Sp 21:3 Rechtvaardigheid v. dan slachtoffer
VERKIEZEN, Sp 22:1; Jes 43:10.
VERKIEZING, Ro 9:11; 11:5, 28; 2Pe 1:10.
VERKLAPPEN, Han 23:22 V. aan niemand
VERKLAREN, Ps 94:21.

Job 32:3 zĳ God schuldig v.
Mt 7:23 zal ik openlĳk v.: Gaat weg van mĳ

VERKLARING, 1Ti 4:9 Die v. is betrouwbaar
VERKOELEN, Mt 24:12 liefde van de meesten v.
VERKONDIGEN, Lu 8:39 v. wat Jezus had gedaan

1Kor 11:26 blĳft gĳ de dood des Heren v.
Fil 1:18 Christus wordt v.
Sp 20:6; Jes 52:7; Jer 4:15; 5:20; 31:7; Am 4:5; Mr 5:20;
Han 15:36; Fil 1:16; Kol 1:28.

VERKONDIGERS, 1Kor 9:14 v. van goede nieuws
VERKOPEN, Ge 25:31 V. uw eerstgeboorterecht!

Sp 23:23 Koop w
´
a

´
arheid en v. ze niet

Jo
¨
e 3:8 ik wil uw zonen en dochters v.

Mt 19:21 ga, v. uw bezittingen
Le 25:14, 25; Re 4:9; Mt 25:9; Lu 12:33.

VERKORT, Nu 11:23 Is de hand van Jehovah v.?
VERKORTEN, Sp 10:27; Mr 13:20.

Mt 24:22 Indien die dagen niet werden v.
Ro 9:28 afrekening houden, welke hĳ zal v.

VERKRACHTEN, Re 19:24; 20:5; Es 7:8.
Za 14:2 vrouwen zullen v. worden

VERKRIJGEN, Jes 40:31 nieuwe kracht v.
VERKWIJNEN, Jes 19:8.
VERKWIKKEN, 1Kor 16:18; Flm 7.

Ps 23:3 Mĳn ziel v. hĳ
Mt 11:28 Komt en ik zal u v.

VERKWIKKING, Mt 11:29 v. voor uw ziel
Han 3:19 opdat er tĳden van v. mogen komen

VERKWISTEN, Lu 15:13 zoon v. zĳn bezit
VERLAGEN, Ez 21:26 v. de hoge
VERLAMDE(N), Mt 4:24; 9:2; Lu 5:24.
VERLANGEN, De 12:20 ziel v. vlees te eten

Ps 84:2 Mĳn ziel heeft vurig v. naar Jehovah
Fil 1:8 hoezeer ik naar u allen v.
Ge 31:30; Ps 45:11; Sp 21:10; Am 5:18; Ro 1:11;
Fil 1:23; 2Ti 1:4.

VERLANGEN (het), Ps 37:7 wacht vol v. op hem
2Sa 23:15; Job 14:15; Ho 10:10; 1Pe 2:2.

VERLATEN, De 31:8 noch u geheel en al v.
Ps 27:10 Ingeval vader en moeder mĳ v.
Ps 37:25 geen rechtvaardige v. gezien
Ps 37:28 hĳ zal zĳn loyalen niet v.
Sp 6:20 v. de wet van uw moeder niet
Sp 10:17 hĳ die terechtwĳzing v.
Jes 32:14 zelfs de woontoren is v.
Jes 54:7 Voor een klein ogenblik heb ik u v.
Jes 62:4 niet meer een geheel v. vrouw heten
Ez 9:9 Jehovah heeft het land v.
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Da 11:30 hen die het heilig verbond v.
Ze 2:4 een v. stad zal ze worden
Mt 19:29 ieder die vader of moeder heeft v.
Mt 27:46 mĳn God, waarom hebt gĳ mĳ v.?
2Pe 2:15 Doordat zĳ het rechte pad hebben v.
Sp 1:8; 15:10; Jes 1:4, 28; Jer 17:13; Am 5:2.

VERLATENHEID, Na 2:10 Leegte en v.
VERLEGEN, 2Kon 2:17; 8:11; Ezr 9:6.
VERLEGENHEID, Han 5:24 geraakten in v.

Lu 9:7; Han 2:12; 10:17.
VERLEIDEN, Sp 1:10; 16:29.

Ex 22:16 Ingeval een man een maagd v.
Sp 7:21 Door gladheid van lippen v. zĳ hem
Ro 7:11 zonde v. mĳ en doodde mĳ
Ro 16:18 v. de harten van de argelozen
2Kor 11:3 zoals de slang Eva v. heeft

VERLENEN, Sp 9:9 V. kennis aan rechtvaardige
Fil 4:13 sterkte door hem die mĳ kracht v.

VERLENGEN, Ps 85:5 Zult gĳ uw toorn v.
Jes 54:2 V. uw tentkoorden
Sp 28:16; Pr 8:13; Jes 53:10.

VERLEVENDIGEN, Fil 4:10 uw denken v.
VERLICHT, Ef 1:18 ogen van uw hart v.

Heb 6:4 hen die eens voor al v. zĳn geweest
VERLICHTEN, Ps 77:18; 97:4.

Job 33:30 hĳ v. moge worden met het licht
2Kor 4:6 op ons hart geschenen om het te v.
Heb 10:32 na v. te zĳn, strĳd hebt verduurd
Opb 18:1; 21:23; 22:5.

VERLICHTEND, 2Kor 4:4 het v. licht
VERLICHTING, 1Sa 16:23; Job 32:20.

2Th 1:7 v. bĳ de openbaring van de Heer
Da 5:11, 14; Han 24:23.

VERLIES, Jes 47:9 v. van kinderen
1Kor 3:15 v. lĳden, maar hĳzelf gered worden
Fil 3:7 alles wat winst was, als v. beschouwd

VERLIEZEN, Mt 10:39; Lu 9:24 wie zĳn ziel v.
VERLOF, Ne 13:6 vroeg ik de koning v.

Pr 8:8 noch is er enig v. tĳdens oorlog
1Th 4:7 niet geroepen met v. tot onreinheid

VERLOKKEN, Jak 1:14 door eigen begeerte v.
2Pe 2:14 zĳ v. onstandvastige zielen
De 11:16; 13:6; 2Kon 18:32; Job 31:27; Sp 20:19; Jes
36:18.

VERLOOCHENEN, Joz 24:27 opdat gĳ God niet v.
Jer 5:12 Zĳ hebben Jehovah v.
Mr 8:34 dan moet hĳ zichzelf v.
Lu 12:9 wie mĳ v., zal voor engelen v.
1Ti 5:8 dan heeft hĳ het geloof v.
Job 8:18; 31:28; Sp 30:9; Mt 10:33; Mr 14:30; Lu 9:23;
Jo 13:38; Han 3:14; 7:35; 2Ti 2:12; Tit 1:16.

VERLOOFD, Ex 22:16; De 22:23, 25, 27, 28.
VERLOREN(E), Ez 34:4; Mt 15:24; Jo 18:9.

Ps 119:176 rondgedoold als een v. schaap
Lu 15:24 deze zoon van mĳ was v.
Lu 19:10 zoeken en redden wat v. was

VERLOSSEN, Ps 34:22 v. ziel van zĳn knechten
Jes 1:27 Sion zal v. worden
Da 3:17 kan onze God ons v.
Ho 13:14 Uit Sjeool zal ik hen v.
Ro 7:24 Wie zal mĳ v. van het lichaam
2Kor 1:10 Van de dood heeft hĳ ons v.
Opb 1:5 door zĳn eigen bloed van zonden v.
Ps 31:5; 44:26; 49:15; 69:18; 71:23; 72:14; 78:42; Jer
15:21; Ro 8:23; Heb 9:15.

VERLOSSER. Zie ook TERUGKOPER.
Job 19:25; Ps 19:14; Sp 23:11.

VERLOSSING, Ps 111:9; 130:7.
VERLOSSING DOOR LOSPRIJS, Ro 3:24.

Ef 1:7 hebben wĳ de v. door diens bloed
Heb 11:35 geen v. wilden aanvaarden
1Kor 1:30; Ef 4:30; Kol 1:14.

VERLOST, Jes 66:7 van mannelĳk kind v.
VERLOVEN, De 28:30 u met een vrouw v.

Ho 2:19, 20 ik wil u aan mĳ v.
VERMAKEN, Ge 26:8; Ex 32:6; Re 16:25.
VERMANEN, 1Th 2:11 een ieder van u bleven v.

1Th 5:12 respect voor hen die u v.
2Th 3:15 blĳft hem v. als een broeder
2Ti 4:2 v., met alle lankmoedigheid

Tit 2:15 Blĳf v. en terechtwĳzen
Heb 3:13 blĳft elkaar elke dag v.
Ju 3 u v. onvermoeid te strĳden
Han 20:31; Ro 12:8; 15:14; 1Kor 4:14; 16:15; 2Kor 2:8;
Fil 4:2; Kol 1:28; 3:16; 1Th 4:1; 5:14; Tit 1:9; Heb
13:19.

VERMANING(EN), 2Kon 17:15 verwierpen zĳn v.
Ps 19:7 De v. van Jehovah is betrouwbaar
Ps 119:46 Ik wil over uw v. spreken
Ps 119:129 Uw v. zĳn wonderbaar
1Ti 6:2 Blĳf onderwĳzen en deze v. geven
Tit 3:10 na een eerste en tweede ernstige v.
Job 20:3; 36:10; Ps 93:5; 119:14, 31, 99, 119; Jer 44:23;
Ho 5:2.

VERMEERDEREN, Le 25:16; 2Kr 28:13.
2Kor 4:15 onverdiende goedheid werd v.

VERMELDING, Jes 26:14 elke v. van hen
VERMENGEN, Ezr 9:2 met volken der landen v.
VERMENIGVULDIGEN, Ge 26:4 uw zaad v.

Hab 2:6 Wee hem die v. wat niet van hem is
Ge 17:2; 26:24; De 8:1; Jer 33:22.

VERMETEL, Nu 14:44 zo v. om berg te beklimmen
Job 41:10 Niemand is zo v.

VERMINDEREN, Ez 5:11.
VERMINDERING, Ro 11:12.
VERMINKEN, Fil 3:2 die het vlees v.
VERMINKT, Ex 22:10; Mt 18:8.
VERMOEDEN, Ge 34:25 zonder dat iemand iets v.
VERMOEDENS, 1Ti 6:4 boze v.
VERMOEID(E), Re 8:4 Gideon, wel v.

Sp 25:25 Als koud water voor een v. ziel
Jes 40:29 Hĳ geeft de v. kracht

VERMOGEN, Job 6:13 v. om mĳzelf te helpen
Job 15:29 zĳn v. zal niet vermeerderen
Jes 60:11 tot u het v. der nati

¨
en brengen

Jes 61:6 v. der nati
¨
en zult gĳ eten

Ro 7:18 v. om te wensen is bĳ mĳ aanwezig
2Pe 3:1 uw v. om helder te denken opwek
1Jo 5:20 het verstandelĳke v. gegeven
Ex 15:6; Sp 13:22; Jer 15:13; 17:3; Ez 26:12; Mr 5:26.

VERMOMMEN, 1Kon 22:30; 2Kr 35:22.
Sp 28:12 v. een mens zich

VERMOORDEN, Jak 5:6 de rechtvaardige v.
VERMORZELEN, Ge 3:15 u in de kop v.
VERNEDERD, Fil 3:21 ons v. lichaam
VERNEDEREN, De 8:2 om u te v.

1Sa 2:7 Het is Jehovah die v.
Ps 147:6 Hĳ v. de goddelozen
Da 4:37 hen die in trots wandelen, kan v.
Mt 23:12 al wie zich v., zal verhoogd worden
Fil 2:8 zich v. en gehoorzaam geworden
Jak 4:10 V. u in de ogen van Jehovah
1Pe 5:6 V. u onder de machtige hand van God
1Kr 17:10; Sp 29:23; Mt 18:4; Lu 14:11.

VERNEDERING, Jak 1:10 de rĳke over zĳn v.
VERNIELEN, Jer 1:10 om af te breken en te v.
VERNIELER, Jes 22:5 v. van de muur
VERNIETIGEN, Mt 10:28 ziel

´
en lichaam v.

Jak 4:12 hĳ die kan redden en v.
2Pe 2:12 als dieren, geboren om v. te worden
2Pe 3:9 niet wenst dat er iemand v. wordt
Ps 49:12; Lu 17:27; Jo 3:16; 2Kor 4:9.

VERNIETIGENDE KRACHT, Ho 13:14 Waar is uw v.
VERNIETIGING, Mt 7:13 weg naar de v.

Jo 17:12 behalve de zoon der v.
Ro 9:22 vaten der gramschap voor de v.
1Th 5:3 Vrede en zekerheid!, dan v.
2Th 1:9 gerechtelĳke straf van eeuwige v.
2Th 2:3 de zoon der v.
1Ti 6:9 die mensen in v. en verderf storten
2Pe 2:3 hun v. sluimert niet
Opb 17:8 wilde beest moet v. tegemoet gaan
Job 28:22; Heb 10:39; 2Pe 2:1; 3:7, 16.

VERNIEUWEN, Ps 103:5 uw jeugd blĳft zich v.
Jes 61:4 zĳ zullen de verwoeste steden v.
2Kor 4:16 mens die wĳ innerlĳk zĳn, wordt v.

VERONACHTZAMEN, Mt 23:23 gewichtiger zaken v.
1Ti 4:14 V. de gave in u niet
Heb 2:3 indien wĳ zo grote redding hebben v.

VERONACHTZAMING, Jer 23:39.
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VERONTREINIGD, Ro 14:14.
Mal 1:7 op altaar v. brood aan te bieden
Mal 1:12 tafel van Jehovah is iets v.
Tit 1:15 voor hen die v. zĳn, is niets rein

VERONTREINIGEN, Ps 79:1 uw tempel v.
Mt 15:18 wat de mond uitgaat, v. de mens
Nu 35:34; Jes 30:22; Jer 32:34; Ez 20:7.

VERONTREINIGING, Heb 13:4.
VERONTRUSTEND, Ps 94:19 v. gedachten
VERONTSCHULDIGEN, Ro 2:15; Heb 12:25.

Lu 14:18, 19 ik vraag u: V. mĳ
Ro 1:20 zodat zĳ niet te v. zĳn
Ro 2:1 niet te v. wanneer gĳ oordeelt

VERONTSCHULDIGING, Jo 15:22; Ju 4.
VERONTWAARDIGD, Ge 41:10; Nu 16:22.

Ex 16:20 derhalve werd Mozes v. op hen
Mr 10:14 Toen Jezus dit zag, werd hĳ v.
Pr 5:6; Jes 57:17; Mt 21:15; Mr 14:4.

VERONTWAARDIGING, 2Kr 29:8 Jehovah’s v. kwam
Jes 34:2 Jehovah koestert v. tegen nati

¨
en

Mr 3:5 vol v. zĳn blik had laten rondgaan
De 29:28; Jer 10:10; 50:13.

VEROORDELEN, Jes 54:17 elke tong tegen u, v.
Lu 6:37 gĳ zult geenszins v. worden
Han 22:25 een Romein die niet v. is, geselen?
Ro 8:3 de zonde in het vlees v.
Jak 5:6 Gĳ hebt v., gĳ hebt vermoord
Mt 12:7, 37, 41, 42; 20:18; Ro 8:34; 1Kor 11:32; Tit 2:8;
3:11; Heb 11:7; 1Jo 3:20.

VEROORDELEN, TER DOOD, 2Kor 3:6.
VEROORDELING, Ro 8:1; 2Kor 3:9.

Ro 5:18 door overtreding op v. uitgelopen
VEROORZAKEN, Heb 2:14 middel bezit dood te v.
VEROOTMOEDIGEN, 1Kon 21:29; 2Kon 22:19; 2Kr 7:14;

12:6.
VERORBEREN, Sp 30:8.
VERORDENEN, Sp 8:15 rechtvaardigheid v.

Han 10:42 door God v. tot rechter
Han 17:26 hĳ heeft de gezette tĳden v.
1Kor 7:17 zo v. ik het in alle gemeenten
1Kor 9:14 v. dat zĳ van goede nieuws leven

VERORDENING(EN), Es 1:20; Mi 7:11.
Ps 94:20 moeite beraamt op gezag der v.?
Ro 1:32 op de hoogte van de v. van God
Ef 2:15 uit v. bestaande Wet der geboden
Lu 2:1; Han 16:4; Kol 2:14, 20.

VEROUDERD, Heb 8:13 het vroegere v.
VEROVERAARS, 1Kon 8:47 in land van hun v.
VERPLAATSEN, Mt 17:20 V. u van hier
VERPLETTEREN, Da 12:7; Mt 21:44.

Ex 15:6 Uw rechterhand kan een vĳand v.
Ps 68:21 God zal zĳn vĳanden v.
Jer 51:20 door u zal ik nati

¨
en v.

VERPLETTERINGSWAPEN, Ez 9:2.
VERPLICHT, Ro 8:12 niet aan het vlees v.

Ga 5:3 v. de gehele Wet na te komen
2Th 1:3 v. God altĳd voor u te danken
1Jo 2:6 v. ook zelf z

´
o te wandelen

VERPLICHTE DIENST, 1Kon 11:28.
VERPLICHTING, Pr 12:13 v. van de mens
VERPULVEREN, 2Sa 22:43 als slĳk zal ik hen v.

2Kr 15:16 hieuw afgodsbeeld om en v. het
Mi 4:13 gĳ zult stellig vele volken v.

VERRAAD, Jer 12:1 allen die v. plegen
Ze 3:4 Haar profeten waren mannen van v.

VERRADEN, Mt 26:21 Een van u zal mĳ v.
Mt 27:3 Judas, die hem had v.
Lu 22:22 de Zoon des mensen wordt v.!
Jes 16:3; Jo 6:64; 13:2.

VERRADER(S), Ps 59:5; Lu 6:16.
Jo 18:2 Judas, zĳn v., kende de plaats

VERRADERLIJK(EN), Sp 2:22 v. weggerukt
Jes 21:2 De verrader handelt v.
Jes 33:1 Wee u, gĳ die v. handelt
Hab 2:5 omdat de wĳn v. werkt
Ps 119:158; Sp 11:3; 13:2; 21:18; Jes 24:16; Hab 1:13.

VERROTTEN, Sp 10:7 naam goddelozen zal v.
Jes 40:20 een boom die niet v. is
Jak 5:2 Uw rĳkdom is v.

VERROTTING, Sp 12:4; 14:30.

VERRUKKELIJK, Pr 12:10 zocht v. woorden
VERRUKKING(EN), Sp 8:11 alle andere v.

Jes 58:14 uw heerlĳke v. in Jehovah vinden
Ps 37:11; Pr 2:8; Mr 5:42; Han 3:10.

VERRUKT, Lu 10:21 v. in de heilige geest
VERSAAGD, Joz 2:9 v. geworden wegens u

De 20:3; Job 23:16; Jes 7:4.
VERSCHAFFEN, Ps 40:17 ontkoming v.

Ro 12:17 V. voortreffelĳke dingen
2Kor 9:10 Hĳ die zaaier overvloedig zaad v.
Ga 3:5 Hĳ die u de geest v.
1Ti 1:4 vragen ter navorsing v.
2Sa 22:2; Ps 18:2; 144:2.

VERSCHANST, 2Kor 10:4 sterk v. dingen
VERSCHEIDENHEID, 1Kor 12:4 v. van gaven
VERSCHEUREN, Ps 2:3 Laten wĳ hun banden v.
VERSCHIJNEN, Ge 12:7 v. Jehovah aan Abram

Ex 16:10 Jehovah’s heerlĳkheid v. in de wolk
De 31:15 Toen v. Jehovah bĳ de tent
1Kon 11:9 die hem tweemaal v. was
Ps 102:16 Jehovah moet v. in zĳn heerlĳkheid
1Pe 4:18 waar zal dan de zondaar v.?
Ex 3:16; Re 6:12; 1Sa 3:21; 2Kr 3:1; Mt 24:30; Lu 9:31;
Han 9:17; Heb 9:24.

VERSCHIJNING, Mt 14:26; Mr 6:49.
VERSCHIJNSEL, Ex 3:3 dat grote v.
VERSCHILLEND, Da 7:3, 7, 19, 23, 24.
VERSCHRIKKEN, Fil 1:28 zonder u te laten v.
VERSCHRIKKING(EN), Ge 9:2 v. zal blĳven

Ps 55:4 v. van de dood zĳn op mĳ gevallen
Jer 8:15 een tĳd van genezing, maar ziet! v.!
Ez 3:9 gĳ moet niet met v. geslagen zĳn
Mal 2:5 wegens mĳn naam met v. geslagen
Ps 73:19; Jes 51:7; Jer 10:2; Ez 26:21.

VERSCHRIKT, Joz 1:9 wees niet v.
VERSCHROEID, Jes 34:10.
VERSCHROEIEN, Jes 43:2 noch zal de vlam u v.
VERSCHROEIEND, Jer 4:11 Er is een v. wind
VERSCHULDIGD, Ro 4:4 loon als iets wat v. is
VERSIEREN, Lu 21:5 tempel met stenen v.

Opb 21:2 een bruid voor haar man v.
VERSIERING, 1Pe 3:3.

Mi 2:8 van een kleed rukt gĳlieden de v. af
VERSLAGENE(N), Jes 66:2 de v. van geest

Ez 9:7 vult de voorhoven met de v.
Jes 66:16; Jer 51:49; Ez 6:13.

VERSLAGENHEID, Ex 23:28 gevoel van v.
De 7:20 het gevoel van v. over hen zenden
Joz 24:12 zond het gevoel van v. voor u uit

VERSLAPPEN, 2Kr 15:7.
Ex 5:8 zĳ zĳn aan het v.
Ex 5:17 hĳ zei: Gĳ zĳt aan het v.
Joz 10:6 Laat uw hand niet v.
Jer 38:4 v. de handen van de krĳgslieden
Ze 3:16 Mogen uw handen niet v.

VERSLAPPING, Klg 2:18 Gun u geen v.
VERSLIJTEN, De 29:5; Jes 51:6.
VERSLINDEN, Jer 30:16 allen die u v., zelf v.

Da 7:7 vierde beest v. en verbrĳzelde
Ze 3:8 zal heel de aarde v. worden
Mal 4:1 de dag die komt, zal hen v.
Ga 5:15 als gĳ elkaar blĳft bĳten en v.
1Pe 5:8 als een leeuw, op zoek om te v.
Opb 12:4 draak bleef staan om haar kind te v.
Opb 20:9 vuur daalde neer en v. hen
Jes 31:8; Jer 46:10; Ez 34:28; Am 5:6; Ze 1:18; Za 9:4.

VERSLINDER, Mal 3:11 de v. bestraffen
VERSMADEN, Ez 16:31 hoerenloon v.

Ps 78:59; 89:38; 106:24.
VERSMELTEN, Joz 2:11 v. ons hart

Joz 14:8; Ps 46:6; 107:26; Jes 13:7; Na 1:5.
VERSPIEDEN, Nu 13:2 om het land te v.
VERSPIEDERS, Ge 42:14, 31; Joz 2:1.

Heb 11:31 Rachab v. in vrede ontvangen
VERSPREID LIGGEN, Re 7:12 in laagvlakte v.
VERSTAAN, Ps 119:27 Doe mĳ

´
uw bevelen v.

Da 12:10 geen der goddelozen zal het v.
VERSTAND, Job 32:8 de geest die hun v. geeft

Ps 14:1 De persoon zonder v. heeft gezegd:
Ps 119:34 Geef mĳ v.
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Ps 147:5 zĳn v. is onmetelĳk
Sp 3:5 steun niet op uw eigen v.
Sp 9:10 de kennis van Allerheiligste is v.
Jes 29:14 v. van beleidvolle mannen
Da 11:33 zĳ zullen v. verlenen aan velen
Mt 22:37 God liefhebben met geheel uw v.
Heb 8:10 Ik wil mĳn wetten in hun v. leggen
1Kr 22:12; Ps 74:18; Sp 4:7; Da 9:22; Ro 7:25.

VERSTANDELIJKE VERMOGEN(S), 1Kor 14:20.
1Jo 5:20 hĳ heeft ons het v. gegeven

VERSTANDELOOS, Sp 9:13 Een v. vrouw
VERSTANDELOZE(N), Sp 13:20; 14:16.
VERSTANDIG, Ps 119:104 gedraag ik mĳ v.

Sp 26:16 zeven die een v. antwoord geven
Jak 3:13 Wie is wĳs en v. onder u?

VERSTANDIGHEID, Sp 11:22 afkeert van v.
Da 2:14 richtte Dani

¨
el zich met v.

VERSTELD, Mt 7:28 de scharen v. stonden
VERSTERKEN, Am 2:14.

Ps 68:9 uw erfdeel — gĳzelf hebt het v.
Sp 24:5 een man van kennis v. kracht
Na 2:1 V. de kracht zeer

VERSTERKING, Lu 19:43 v. rondom u
VERSTERKT, Jes 17:3; 25:12; 34:13.
VERSTIKKEN, Mt 13:22; Mr 4:7, 19; Lu 8:7, 14.
VERSTIKKING, Job 7:15 zodat ziel v. verkiest
VERSTOKT, Ex 7:3; 14:17.

Joz 11:20 hun hart v. te laten worden
Ro 9:18 laat hĳ v. worden wie hĳ wenst

VERSTOKTHEID, Jer 3:17 de v. van hun hart
Jer 7:24; 9:14; 11:8; 13:10; 18:12.

VERSTOMD, Jes 44:8 en staat niet v.
VERSTOMMEN, 1Pe 2:15 onwetende praat doet v.
VERSTOORD, Sp 1:33 niet v. door angst
VERSTOORDHEID, Pr 7:3 v. van het aangezicht
VERSTOPT, Joz 7:22 in zĳn tent v.
VERSTOTEN, Ps 27:9; Jes 2:6.

2Kon 21:14 ik zal het overblĳfsel v.
Ps 94:14 Jehovah zal zĳn volk niet v.

VERSTOUTEN, Es 7:5; Han 5:3.
VERSTRIKKEN, Sp 12:13 slechte persoon v.

Heb 12:1 de zonde die ons gemakkelĳk v.
VERSTROOIEN, Ge 11:9 had Jehovah hen v.

Ps 68:1 laten zĳn vĳanden v. worden
Jer 23:2 Gĳ zĳt het die mĳn schapen hebt v.
Za 13:7 laten schapen van de kudde v. worden
Mt 12:30 wie niet met mĳ bĳeenbrengt, v.
Han 8:4 Zĳ echter die v. waren
Jak 1:1 de twaalf stammen die overal v. zĳn:
1Pe 1:1 de tĳdelĳke inwoners die v. zĳn
Ge 11:4; Ps 144:6; Jer 30:11; Ez 5:10; 34:5, 12, 21;
Hab 3:14; Za 1:19; Jo 10:12.

VERTALEN, 1Kor 14:13 bidden dat hĳ kan v.
Ezr 4:7; Jo 1:42; 9:7; 1Kor 14:27.

VERTALER(S), 1Kor 12:30; 14:28.
VERTEGENWOORDIGER(S), Ex 18:19 v. van volk

Ezr 10:14 vorsten als v. voor de gemeente
Lu 8:49 een v. van de presiderende dienaar
Jo 7:29 ken hem, omdat ik een v. van hem ben

VERTELLEN, Ps 40:9 het goede nieuws v.
Ps 68:11 de vrouwen die het goede nieuws v.
Jer 50:2 V. het onder de nati

¨
en

VERTEREN, Jes 24:6 de vloek het land v.
Mt 6:19 waar mot en roest v.
Ge 41:30; Ex 3:2; Jes 27:10; Heb 10:27.

VERTEREND VUUR, De 4:24; 9:3; Heb 12:29.
VERTOEVEN, Ex 12:48 vreemdeling bĳ u v.

Le 25:45 die als vreemdelingen bĳ u v.
Re 17:8 om voor enige tĳd ergens te v.
Jes 52:4 om daar als vreemdeling te v.
Fil 1:25 bĳ u allen v. tot uw vooruitgang
Heb 11:9 v. hĳ als vreemdeling in het land
Ge 12:10; 26:3; 47:4; Nu 9:14; Jes 23:7; Jer 42:17;
Ez 47:22.

VERTONEN, Sp 23:31 wĳn een rode kleur v.
Jo 21:1 v. Jezus zich aan de discipelen

VERTOORND, Ps 2:12; 79:5.
1Kon 11:9 Jehovah werd v. op Salomo

VERTRAPPEN, Da 8:13 om het heerleger te v.?
Job 40:12; Ez 34:18, 19; Da 7:23.

VERTREDEN, Mal 4:3 de goddelozen v.
Lu 21:24 Jeruzalem zal door nati

¨
en worden v.

Ps 44:5; 60:12; Jes 25:10; 26:6; Opb 11:2.
VERTREDING, Jes 22:5 het is de dag van v.
VERTREKKEN, Han 18:2.
VERTROOSTEN, Mt 5:4; Kol 2:2.

1Kor 14:3 Maar wie profeteert, v. hen
2Kor 1:4 hen die in verdrukking zĳn, v.

VERTROOSTERS, Job 16:2.
VERTROOSTING, Lu 2:25 Isra

¨
els v. verwachtte

Ro 15:4 door middel van v. uit de Schriften
2Sa 3:35; Jes 66:11; 2Kor 1:3, 4; Fil 2:1.

VERTROUWD, Job 22:21 Maak u met hem v.
Ps 139:3 met al mĳn wegen zĳt gĳ v. geraakt
Jes 53:3 bestemd om v. te zĳn met ziekte

VERTROUWD VRIEND, Sp 2:17; Jer 3:4.
Mi 7:5 Stelt uw vertrouwen niet in een v.

VERTROUWELIJK, Am 3:7 v. aangelegenheid
VERTROUWELIJKE BESPREKING, Ps 83:3.
VERTROUWELIJKE OMGANG, Job 29:4.

Ps 25:14 v. met Jehovah behoort hun toe
Ps 55:14 wĳ genoten altĳd v. met elkaar
Sp 3:32 Zĳn v. is met de oprechten

VERTROUWELIJK(E) GESPREK(KEN), Ps 64:2.
Sp 15:22 mislukking waar geen v. is
Sp 11:13; 20:19; 25:9.

VERTROUWEN, Ps 84:12 gelukkig die op u v.
Sp 3:5 V. op Jehovah met heel uw hart
Sp 11:28 Wie op zĳn rĳkdom v. — zal vallen
Sp 29:25 hĳ die op Jehovah v.
Jes 26:3 ertoe wordt bewogen op

´
u te v.

Jes 31:1 Wee hun die v. in strĳdwagens
Jer 17:5 Vervloekt die op aardse mens v.
Ps 9:10; 32:10; 49:6; Sp 28:26; Jes 12:2; Jer 46:25.

VERTROUWEN (het), Ps 56:11 Op God v. gesteld
Ps 146:3 Stelt uw v. niet op edelen
Sp 3:26 Jehovah zal uw v. blĳken te zĳn
Sp 28:1 rechtvaardigen zĳn vol v.
Jer 7:4 Stelt v. niet in bedrieglĳke woorden
Mi 7:5 Stelt uw v. niet in een vriend
2Kor 1:9 v. niet op onszelf zouden stellen
Ef 3:12 en vol v. toegang hebben
Fil 3:3 ons v. niet in het vlees stellen
Sp 14:26; Pr 9:4; Jes 36:4; Jer 12:5; 2Kor 1:15; 2Th 3:4;
Heb 3:14.

VERTROUWENSPOSITIE, 1Kr 9:22.
VERVAARDIGERS, Jes 45:16 v. afgodsgestalten
VERVALLEN, Jer 14:2; 2Kor 4:16.
VERVALSEN, 2Kor 4:2 noch woord van God v.

2Pe 2:3 u met v. woorden uitbuiten
VERVLOEKEN, Job 2:5 zie of hĳ u zal v.

Ge 12:3; Job 2:9; Ro 12:14.
VERVLOEKING, De 11:26; Sp 26:2.

Opb 22:3 er zal geen enkele v. meer zĳn
VERVLOEKT, Ge 3:17 aardbodem v.

De 21:23 gehangene is iets wat door God v. is
Jo 7:49 deze schare, v. zĳn zĳ
Ga 3:13 V. is ieder die aan paal is gehangen
1Kor 12:3; 16:22; Ga 1:8.

VERVOER, 2Kr 28:15 gaven hun v. op ezels
VERVOLGEN, Mt 5:11 u smaadt en v.

Mt 10:23 Wanneer men u in de ene stad v.
Lu 21:12 u v., door u over te leveren
Jo 15:20 mĳ hebben v., zullen zĳ ook u v.
Han 7:52 Wie van de profeten zĳn niet v.?
Ro 12:14 Blĳft zegenen die u v.
1Kor 4:12 worden wĳ v., wĳ houden stand
2Kor 4:9 v., maar niet in de steek gelaten
Ga 1:13 ik de gemeente bleef v.
2Ti 3:12 in vereniging met Jezus leven, v.
De 30:7; Job 19:22; Ps 119:86, 161; Jer 20:11; Mt 5:10,
12, 44; 23:34.

VERVOLGER(S), 1Ti 1:13 ofschoon vroeger een v.
Ps 119:157; 142:6; Jer 15:15; 17:18.

VERVOLGING(EN), Jes 14:6 met een v.
Mt 13:21 wegens het woord v. is ontstaan
Ro 8:35 v. of honger of naaktheid
2Kor 12:10 Daarom heb ik behagen in v.
Mr 10:30; Han 13:50; 2Th 1:4; 2Ti 3:11.

VERVOLMAKEN, 2Kor 7:1 heiligheid v.
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VERVREEMD, Ef 2:12; 4:18.
Kol 1:21 u, die eens v. en vĳanden waart

VERVULLEN, 2Kr 36:21 Jehovah’s woord v.
Ps 20:5 Moge Jehovah al uw beden v.
Hab 2:14 Want de aarde zal v. zĳn
Hag 2:7 dit huis met heerlĳkheid v.
Mt 5:17 niet om teniet te doen, maar te v.
Ef 5:18 blĳft v. worden met geest
Ge 6:11; 1Kon 8:11; Job 39:2; Ps 20:4; Mt 2:15; 12:17;
Lu 21:22; Han 4:31; Ga 6:2; Kol 1:9.

VERVULLING, 2Kr 6:4, 15; Jer 44:25.
1Kon 8:15 met zĳn eigen hand v. gebracht
Han 26:7 hopen tot v. van belofte te komen

VERWAANDHEID, Ps 10:4 goddeloze in zĳn v.
VERWAARDIGEN, Ps 113:6 Hĳ v. zich te zien
VERWACHTEN, Ga 5:5; Fil 3:20; 1Th 1:10.

Jes 8:17 ik wil Jehovah blĳven v.
Da 12:12 Gelukkig hĳ die blĳft v.

VERWACHTEND, Ps 33:20 v. uitgezien
VERWACHTING, Sp 13:12 V. uitgesteld

Ro 8:19 de vurige v. van de schepping
Heb 11:1 Geloof is de verzekerde v.
Sp 10:28; Lu 3:15; 21:26; Heb 10:27.

VERWANT, Ru 3:2 is niet Boaz onze v.?
VERWARREN, Ge 11:7 hun taal v.
VERWARRING, Za 14:13 v. wĳdverbreid

De 28:20; Sp 15:16; Jes 22:5; Ez 7:7; Han 19:29.
VERWEKKEN, De 32:18 Rots die u v.

Jes 41:25 Ik heb iemand v. uit het noorden
Jes 41:2; 45:13; Jer 25:32.

VERWELKEN, 1Sa 2:5; Jak 1:11.
VERWENNEN, Sp 29:21 zĳn knecht v.
VERWENSEN, Nu 23:8; Job 3:8; Sp 11:26.

Sp 24:24 de volken zullen hem v.
VERWERPELIJK, 1Ti 4:4.

Ro 1:28 aan v. geestestoestand overgegeven
VERWERPEN, 1Sa 8:7 mĳ hebben zĳ v.

1Sa 15:23 Daar gĳ woord van Jehovah hebt v.
Job 5:17 v. strenge onderricht niet!
Ps 89:39 het verbond vol verachting v.
Jer 8:9 Zĳ hebben Jehovah’s w

´
o

´
ord v.

Mt 21:42 steen die de bouwlieden hebben v.
1Pe 2:4 levende steen, door de mensen v.
1Sa 10:19; Jer 7:29; Mr 8:31; Heb 12:17.

VERWERVEN, Sp 15:32 v. hart
Lu 20:35 waardig gerekend de opstanding te v.
Lu 21:19 Door volharding uw ziel v.
1Th 5:9; 2Th 2:14; 1Ti 3:13.

VERWEZENLIJKT, Sp 13:19 Een v. begeerte
VERWIJDEREN, Jes 29:13 hart ver van mĳ v.

Ez 21:26 V. de tulband
1Kor 5:13 V. de goddeloze man

VERWIJDERING, Heb 12:27 duidt op de v.
VERWIJLEN, Sp 15:31 v. onder wĳzen
VERWIKKELEN, 2Ti 2:4.

2Pe 2:20 in deze zelfde dingen v. raken
VERWILDEREND, Ho 10:1 Isra

¨
el is v. wĳnstok

VERWISSELEN, Ge 35:2.
VERWOESTEN, Jes 24:1 Jehovah v. het

Ez 6:6 zullen de steden v. worden
Ga 1:13 ik de gemeente bleef v.
Sp 14:11; Jer 26:9; Ga 1:23; Opb 18:19.

VERWOESTING(EN), Jes 60:12; Da 9:2.
Mt 12:25 tegen zichzelf verdeeld, komt tot v.
Mt 24:15 walgelĳke ding dat v. veroorzaakt
Han 9:21 man die in Jeruzalem v. aanrichtte

VERWONDERD, Lu 2:18.
VERWONDEREN, Lu 4:22; Han 7:31.
VERWONDERING, Opb 17:6 met grote v.
VERWONDERLIJK, Da 11:36 v. dingen spreken
VERWRONGEN, Ez 27:35 Gezichten v. worden
VERZADIGD, Ps 22:26 zachtmoedigen v. worden

Ps 37:19 in dagen van hongersnood v. worden
Sp 27:20 evenmin raken ogen van mens v.
Sp 30:15 drie dingen die niet v. raken
Jer 31:14 met goedheid zal mĳn volk v. worden
Mi 6:14 Gĳ zult eten en niet v. worden
Hab 2:16 Gĳ zult v. worden met oneer
Job 10:15; 14:1; Ps 17:15; Sp 19:23; Jo

¨
e 2:19, 26.

VERZADIGEN, Ps 107:9; Jes 43:24.
Ps 91:16 met lengte van dagen zal ik hem v.
Ps 145:16 v. de begeerte van al wat leeft
Jes 58:10; Ez 7:19; 32:4.

VERZADIGING, Sp 13:25 eet tot v.
VERZAMELEN, Es 9:18; Da 11:10; Ze 2:1.

Le 11:36 een put waarin zich water v.
Mt 13:41 uit zĳn koninkrĳk v.
Jo 4:36 v. vrucht voor het eeuwige leven

VERZAMELINGEN, Pr 12:11.
VERZAMELPLAATSEN, Ex 7:19 v. van water
VERZEGELEN, Jes 29:11 het boek dat is v.

Da 12:9 v. tot de tĳd van het einde
Ef 4:30 v. voor een dag van verlossing
Opb 7:4 v., honderd vierenveertig duizend
Da 12:4; Ef 1:13; Opb 7:3; 22:10.

VERZEKERD, Heb 11:1 de v. verwachting
VERZEKERDE BEWARING, Jer 37:21; Han 4:3.
VERZEKERDHEID, Kol 2:2; Heb 10:22.

Heb 6:11 de volle v. van de hoop
VERZEKERING, 2Kor 9:4.
VERZENGEN, Jes 43:2 zult gĳ niet v. worden
VERZETTEN, De 19:14 grenstekens niet v.

1Kor 13:2 zodat ik bergen kan v.
2Th 2:4 Hĳ v. zich en verheft zich

VERZINNEN, 1Kon 12:33 maand die hĳ v. had
Ne 6:8 gĳ v. ze uit uw eigen hart

VERZOEK, Jo 17:9 een v. betreffende hen
Jo 17:20 Niet alleen betreffende dezen een v.

VERZOEKEN, 1Kor 7:5 Satan u niet blĳft v.
Ga 6:1 opdat ook gĳ niet v. wordt

VERZOEKER, Mt 4:3; 1Th 3:5.
VERZOEKING, Mt 6:13 breng ons niet in v.

1Kor 10:13 Geen v. is over u gekomen behalve
Mt 26:41; Lu 4:13; 1Ti 6:9.

VERZOENDAG, Han 27:9.
VERZOENDEKSEL, 1Kr 28:11; Heb 9:5.
VERZOENEN, Ro 5:10 met God v.

Ef 2:16 beide volken met God v.
Kol 1:20 alle dingen weer v. door het bloed
Sp 16:6; Jes 6:7; 22:14; 27:9.

VERZOENING, Ex 30:10 eenmaal per jaar v.
Le 17:11 bloed dat v. doet door de ziel erin
De 32:43 v. doen voor de bodem van zĳn volk
Ez 16:63 wanneer ik v. voor u doe
Ro 5:11 door wie wĳ de v. hebben ontvangen
Le 16:6, 16, 30, 33, 34; 2Sa 21:3; Da 9:24; Ro 11:15;
2Kor 5:18, 19.

VERZORGEN, Han 17:25 door mensenhanden v.
VERZORGSTER, Ru 4:16; 2Sa 4:4.
VERZUCHTINGEN, Klg 1:22.

Ro 8:26 de geest pleit voor ons met v.
VERZWAGEREN, 1Sa 18:23.
VERZWAREN, 2Kr 10:14.
VERZWELGEN, 2Kor 5:4 door het leven v.
VESTE, Ps 28:8 een v. van grootse redding
VESTING, Ps 18:2 Jehovah is mĳn v.

Da 11:31 ze zullen de v. ontwĳden
Na 1:7 Jehovah, een v. op dag der benauwdheid
Ps 31:4; 37:39; 91:2; Sp 10:29; Jes 25:4; Za 9:12.

VESTINGWERKEN, Ps 89:40 v. in puin gelegd
VET, Sp 28:25; Jer 5:28; Ez 34:3.

1Sa 15:22 beter dan het v. van rammen
VETMESTEN, Jak 5:5 Gĳ hebt uw hart v.
VEULEN, Mt 21:5; Lu 19:30.
VIER, Da 8:8 v. voor in de plaats
VIEREN, Ex 12:14; Za 14:16.

Heb 11:28 Door geloof had hĳ het Pascha gev.
VIERHONDERD, 1Kon 22:6 profeten, v. man
VIJAND(EN), 1Kon 8:33 nederlaag lĳdt voor v.

Ps 8:2 om de v. te doen ophouden
Ps 110:2 Ga onderwerpen te midden van uw v.
Mi 7:6; Mt 10:36 ’s mensen v. zĳn huisgenoten
Mt 13:39 de v. die het zaaide, is de Duivel
Ro 12:20 Maar indien uw v. honger heeft
1Kor 15:25 alle v. onder zĳn voeten gelegd
1Kor 15:26 laatste v. de dood tenietgedaan
Jak 4:4 vriend van de wereld, v. van God
Mi 4:10; Mt 22:44; Ro 11:28.

VIJANDIGE GEZINDHEID, Ge 50:15; Job 16:9; Ps 55:3.
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VIJANDIN, Mi 7:8 Verheug u niet gĳ v.
VIJANDSCHAP, Ge 3:15 v. tussen u en vrouw

Ps 23:5 die blĳk geven van v. jegens mĳ
Ro 8:7 bedenken van vlees v. met God
Jak 4:4 vriendschap met wereld v. met God

VIJGENBOOM, Mi 4:4 onder v. zitten
Mt 24:32 Leert nu van de v. als illustratie
1Kon 4:25; Mt 21:19-21; Lu 13:6, 7.

VIJZEL, Sp 27:22 met stamper in een v.
VINDEN, Ps 21:8 Uw hand zal uw vĳanden v.

Sp 8:35 wie mĳ v., zal het leven v.
Sp 18:22 goede vrouw gev.? iets goeds gev.
Pr 9:10 Alles wat uw hand te doen v.
Mt 7:7 blĳft zoeken, en gĳ zult v.
Mt 7:8 al wie zoekt, v.
Mt 7:14 weinigen zĳn er die hem v.
Mt 10:39 Wie zĳn ziel v., zal ze verliezen
Lu 12:37 Gelukkig die de meester wakend v.!
Sp 1:28; 2:5; Jer 29:13; Han 17:27; Opb 9:6.

VINGER(S), Ex 8:19 de v. van God!
Ex 31:18 tafelen beschreven door Gods v.
Da 5:5 v. schreven op de wand
Lu 11:20 door de v. Gods demonen uitwerp
Ps 8:3; Jes 58:9; Mt 23:4; Jo 20:25.

VINGERBREEDTEN, Jer 52:21 vier v.
VIS(SEN), Ez 47:9 er veel v. zullen zĳn

Jon 1:17 Nu beschikte Jehovah een grote v.
Mt 12:40 Jona drie dagen in buik van v.
Ps 105:29; Pr 9:12; Ez 29:4, 5; Mt 14:19.

VISIOEN(EN), Sp 29:18 Waar geen v. is
Ez 13:16 die een v. van vrede schouwen
Jo

¨
e 2:28 jonge mannen, v. zullen zĳ zien

Hab 2:3 het v. is nog voor de bestemde tĳd
Za 13:4 beschaamd worden, ieder om zĳn v.
Mt 17:9 Vertelt het v. aan niemand
Ez 1:1; Da 10:14; Mi 3:6; Han 16:9.

VISIONAIR(S), 2Sa 24:11 Gad, Davids v.
2Kr 33:19 beschreven in de woorden van v.
Jes 29:10 hĳ heeft uw hoofden, de v., omhuld
Mi 3:7 v. zullen beschaamd moeten worden
2Kon 17:13; 1Kr 25:5; 2Kr 9:29; 35:15.

VISSERS, Jer 16:16 ik ontbied vele v.
Ez 47:10 dat er v. langs zullen staan
Mt 4:19 ik zal u v. van mensen maken

VITALE KRACHT, 1Sa 2:4; 2Sa 22:40.
Ps 60:12 Door God zullen wĳ v. verwerven
Sp 31:3 Geef uw v. niet aan vrouwen
Jo

¨
e 2:22 vĳgenboom en wĳnstok moeten v. geven

Ps 18:32; 84:7; 118:15; Jer 48:14; Na 2:3.
VITTER, Job 40:2 v. twisten met Almachtige?
VLAM(MEN), Hgl 8:6 de v. van Jah

Da 11:33 struikelen door zwaard en v.
Jo

¨
e 2:3 achter hen verteert een v.

Ps 83:14; Jes 5:24; 10:17; 43:2; Ez 20:47.
VLAMMEND, 2Th 1:8 in een v. vuur

Ge 3:24; Jes 4:5; Klg 2:3.
VLECHTEN, 1Pe 3:3 v. van het haar

Mt 27:29; Mr 15:17; Jo 19:2.
VLEES, Ge 2:24 zĳ moeten

´
e

´
en v. worden

Jo
¨
e 2:28 mĳn geest op alle soorten van v.

Za 14:12 Iemands v. zal wegrotten
Jo 1:14 Het Woord nu is v. geworden
Ro 8:5 die in overeenstemming met het v. zĳn
Ro 8:7 bedenken van v. vĳandschap met God
1Kor 15:39 Niet alle v. is hetzelfde v.
1Kor 15:50 v. en bloed koninkrĳk niet be

¨
erven

2Kor 10:3 datgene wat wĳ zĳn in het v.
Ef 2:3 die het v. en de gedachten wilden
Ef 5:31 de twee zullen

´
e

´
en v. worden

Ef 6:12 onze strĳd is niet tegen bloed en v.
Ge 2:23; 9:11; Ps 56:4; Jes 40:6; 49:26; Mr 10:8;
Han 2:17; 1Kor 1:29; 6:16; Ga 5:19.

VLEESMARKT, 1Kor 10:25.
VLEIEN, Sp 28:23; 29:5.
VLEIEND, Sp 26:28.

1Th 2:5 nooit met v. woorden gekomen
VLEK(KEN), Ef 5:27; 2Pe 2:13.
VLESELIJK, Ro 7:14; 1Kor 3:3; Kol 2:18.

2Kor 1:12 ons niet met v. wĳsheid gedragen
VLESELIJKE BEGEERTE(N), 1Pe 2:11.

Ga 5:16 gĳ zult geen v. volvoeren

VLEUGELEN, Mal 4:2 genezing in haar v.
VLEUGELS, Ru 2:12; Ps 18:10; Opb 12:14.
VLIEGEN, Opb 12:14.
VLIEGENDE SCHEPSELEN, Ge 1:20; Le 11:13.
VLIJTIGE(N), Sp 10:4; 13:4; 21:5.
VLO, 1Sa 24:14.
VLOED, Ge 7:7; 10:1, 32; Ps 29:10.

Ge 7:17 v. hield veertig dagen aan
Ge 9:11 nooit meer zal er een v. komen
Da 9:26 einde ervan zal door de v. zĳn
Na 1:8 door de v. een verdelging aanrichten
Mt 24:38 zoals zĳ in dagen v

´
o

´
or de v. waren

2Pe 2:5 toen hĳ een v. over wereld bracht
VLOEIEND, Hab 2:2 wie voorleest, dit v. kan
VLOEK, Jes 24:6.

Ga 3:13 ons losgekocht van de v. der Wet
VLOOT, 1Kon 9:26; 10:11.
VLOT, Ex 4:10 ik ben geen v. spreker
VLUCHT, Mt 24:20 v. niet in de wintertĳd

De 7:23; 32:30; 1Sa 14:20; Jes 52:12.
VLUCHTELING(EN), Ge 4:12; Ez 17:21.
VLUCHTELINGSCHAP, Ge 4:16 land der V.
VLUCHTEN, Nu 35:15; Sp 28:1.

Jer 51:6 V. uit Babylon
Mt 24:16 die in Judea zĳn, naar de bergen v.

VLUG, Jak 1:19 v. zĳn om te horen
VOEDEN, Opb 12:6, 14.

Mt 25:37 u hongerig gezien en u gev.
Jo 21:17 Jezus zei: V. mĳn schaapjes
1Kor 3:2 Ik heb u met melk gev.

VOEDSEL, 1Kon 19:8 in de kracht van dat v.
Mt 24:45 hun te rechter tĳd hun v. geven?
Jo 4:34 Mĳn v. is, dat ik de wil doe
Jo 6:27 Werkt niet voor v. dat vergaat
Jo 6:55 mĳn vlees is waar v.
Ro 14:15 vanwege v. tot droefheid gestemd
1Ti 6:8 v., kleding en onderdak
Heb 5:14 Vast v. behoort bĳ rĳpe mensen
Ps 136:25; Jer 40:5; Mt 6:25; Han 14:17; 1Kor 8:13.

VOEDSELTEKORT(EN), Ne 5:3 tĳdens het v.
Mt 24:7 in ene plaats na andere v.
Mr 13:8; Lu 21:11; Opb 6:8.

VOEDSELVERDELING, Han 6:1.
VOEDSELZAK, Mt 10:10; Lu 22:35, 36.
VOEDSTER(S), Ex 2:7; Jes 49:23.
VOET(EN), Ps 119:105 woord is lamp voor v.

Jes 52:7 Hoe lieflĳk zĳn de v.
Ro 16:20 Satan onder uw v. verbrĳzelen
1Kor 15:25 alle vĳanden onder zĳn v. gelegd
Ef 6:15 v. geschoeid met toerusting
Heb 10:29 Zoon van God met v. getreden
Jes 59:7; Lu 1:79; Ro 10:15; Heb 2:8.

VOETBANK, Ps 110:1 vĳanden tot een v.
Jes 66:1 hemel is mĳn troon en aarde mĳn v.
Jak 2:3 Ga daar onder aan mĳn v. zitten
Ps 99:5; 132:7; Klg 2:1; Han 2:35; Heb 10:13.

VOETSTAPPEN, Ro 4:12; 2Kor 12:18.
1Pe 2:21 nauwkeurig in zĳn v. treden

VOETZOLEN, Jes 37:25; Ez 43:7; Mal 4:3.
VOGEL(S), Mt 8:20 v. des hemels

Opb 18:2 schuilplaats van elke onreine v.!
Le 14:4; De 14:11; Jes 31:5; Han 10:12.

VOGELVERSCHRIKKER, Jer 10:5.
VOLBRENGEN, Ps 148:8.

2Kr 34:31 de woorden van het verbond v.
Mt 23:3 zĳ zeggen het wel, maar v. het niet
Lu 12:50 benauwt mĳ totdat het is v.!
Lu 18:31 alles zal v. worden
2Th 1:11 al het goede dat hem behaagt v.
2Ti 4:5 v. uw bediening ten volle
2Ti 4:17 opdat de prediking v. zou worden
1Pe 4:3 de wil van de nati

¨
en hebt v.

VOLDOEND, Mt 28:12 een v. aantal zilverstukken
VOLDOENDE, 2Kor 12:9 Mĳn goedheid is v.

Han 17:9; 2Kor 2:6, 16; 3:5; 2Ti 2:2; 1Pe 4:3.
VOLEINDIGEN, Jo 4:34 en zĳn werk v.

Jo 17:4 het werk v. dat gĳ mĳ hebt gegeven
Han 20:24 mĳn loopbaan en de bediening mag v.

VOLGEN, Mt 4:20; Jo 10:5, 27.
1Kon 18:21 Indien Jehovah God is, gaat hem v.
Mt 16:24 zĳn martelpaal opnemen en mĳ v.
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Mt 19:28 gĳ die mĳ zĳt gev.
Jo 8:12 Wie mĳ v., geenszins in duisternis
Opb 19:14 de legers v. hem op witte paarden
Han 3:24; 1Kor 10:4; 1Ti 4:6.

VOLHARDEN, 1Sa 23:22.
Mt 24:13 wie tot het einde heeft v.
Ro 12:12 V. onder verdrukking

VOLHARDING, Lu 21:19 Door v. van uw zĳde
Ro 2:7 door v. in werk dat goed is
Ro 5:3 verdrukking v. voortbrengt
Ro 15:4 door onze v. hoop zouden hebben
Heb 12:1 met v. de wedloop lopen
Jak 5:11 Gĳ hebt van de v. van Job gehoord
Lu 8:15; 1Th 1:3; 2Pe 1:6; Opb 13:10.

VOLHEID, Ef 1:23; 4:13; Kol 2:10.
VOLK(EN), Ex 19:5 uit alle v.

De 33:29 een v. dat redding geniet in Jehovah
1Sa 12:22 u tot zĳn v. maken
Sp 14:28 veelheid van v. sieraad van koning
Sp 29:2 goddeloze heerst, zucht het v.
Sp 29:18 Waar geen visioen is, v. bandeloos
Jes 2:3 vele v. zullen heengaan en zeggen:
Jes 62:10 Baant de weg van het v.
Jer 5:31 mĳn v. heeft het graag zo gehad
Jer 31:33 z

´
ı
´
j zullen mĳn v. worden

Ho 4:9 voor het v. net zo als voor priester
Han 15:14 een v. voor zĳn naam nemen
Ro 9:25 die mĳn v. niet waren, mĳn v. noemen
Tit 2:14 en zich een v. reinigen
Heb 11:25 met v. van God slecht behandeld
1Pe 2:9 een v. tot een speciaal bezit
Opb 7:9 uit alle nati

¨
en en stammen en v.

Opb 17:15 De wateren betekenen v. en scharen
Opb 18:4 Gaat uit van haar, mĳn v.
Ex 24:7; 2Sa 7:23; Es 8:17; Jes 6:5; 32:18; 56:7;
Ho 2:23; Ze 3:9; Za 8:22; Han 3:23; 4:25; Ro 15:11;
2Kor 6:16; Heb 2:17; 8:10; 10:30.

VOLKOMEN, Jo 17:23.
Jak 1:4 opdat gĳ v. moogt zĳn

VOLKOMENHEID, Kol 1:28 in v. aanbieden
VOLKRIJK, Ps 110:6 hoofd over v. land
VOLKSGENOOT, Le 6:2; 24:19.
VOLLEDIGE, 1Kor 13:10 wanneer v. gekomen is
VOLLEDIGE AANTAL, Ro 11:12 v. van hen
VOLLEDIGE GRENS, Ef 1:10 v. van tĳden
VOLLEDIGE TIJDGRENS, Ga 4:4 v. was gekomen
VOLLE MIDDAG, Jes 59:10.

Ze 2:4 op de v. zal men haar verdrĳven
VOLMAAKT(ER), De 32:4 v. is zĳn activiteit

Ps 19:7 De wet van Jehovah is v.
Ps 50:2 Sion, v. in schoonheid
Ez 28:12 vol van wĳsheid en v. in schoonheid
Mt 5:48 Gĳ moet v. zĳn, evenals Vader v. is
2Sa 22:31; Ps 18:32; Klg 2:15; Ro 12:2; Heb 9:11; Jak
1:17; 1Jo 4:18.

VOLMAAKTHEID, Ps 119:96; Lu 8:14.
Heb 2:10 door lĳden tot v. brengen
Heb 7:19 de Wet heeft niets tot v. gebracht
Heb 7:28 Zoon, die tot v. is gebracht
Heb 11:40 zonder ons niet tot v. gebracht
2Kor 12:9; Fil 3:12; Heb 5:9; 7:11; 10:14.

VOLMAKEN, Mt 23:32.
VOLMAKER, Heb 12:2 V. van ons geloof
VOLOP, 1Kor 15:58 v. te doen in het werk

2Kor 9:8 v. voor ieder goed werk
VOLTOOID, Ga 3:3 wordt gĳ v. in het vlees?
VOLTOOIING, Fil 1:6 werk in u tot v. brengen
VOLTREKKEN, Ju 15 aan allen oordeel v.

Ex 12:12; Ps 149:9; Ez 25:17.
VOLWASSEN, 1Kor 14:20 v. in vermogens

Ef 4:13 totdat wĳ geraken tot een v. man
VONNIS, Pr 8:11 v. niet spoedig voltrokken

Lu 23:24 Daarom sprak Pilatus het v. uit
VOORAFBEELDING, Heb 8:5.
VOORBARIGEN, Jes 32:4 het hart der v.
VOORBEDEN, 1Ti 2:1 gebeden, v.
VOORBEELD(EN), 1Kor 10:11 v. tot waarschuwing

Fil 3:17 het v. dat gĳ in ons hebt
1Th 1:7 een v. voor alle gelovigen
1Ti 1:16 zĳn lankmoedigheid tot een v.

1Ti 4:12 word een v. voor de getrouwen
Tit 2:7 uzelf in alle dingen een v. betoont
1Pe 5:3 door u v. voor de kudde te betonen
2Pe 2:6 voor goddelozen tot v. gesteld
Jo 13:15; 2Th 3:9; Ju 7.

VOORBEREIDING, Mt 27:62; Jo 19:14, 31, 42.
VOORBESTEMD, Ro 8:29.

Ro 8:30 Die hĳ heeft v., ook geroepen
1Kor 2:7 verborgen wĳsheid, die God heeft v.
Ef 1:5 v. als zonen te worden aangenomen
Ef 1:11 v. overeenkomstig het voornemen

VOORBIJ, Jer 8:20 De oogst is v.
VOORBIJGAAN, Ps 90:4.
VOORBIJGEGANE, 1Pe 4:3 in v. tĳd
VOORDEEL, Sp 14:23 Van arbeid komt v.

Pr 2:13 meer v. voor wĳsheid dan dwaasheid
2Kor 7:2 wĳ hebben van niemand v. getrokken
Pr 2:11; 7:11; 1Kor 7:35; 10:33.

V
´
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´

ORGAAN, 1Th 4:15 ontslapenen v.
VOORGESCHREVEN, Jer 5:24.
VOORHOF, Ex 27:9; 2Kr 4:9; Ez 8:16.
VOORHOOFD, 1Sa 17:49 de steen drong in zĳn v.

Ez 9:4 een kenteken zetten op het v.
Opb 14:1 de naam van zĳn Vader op hun v.
Opb 14:9 merkteken aan zĳn v. of op zĳn hand
Ez 3:9; Opb 7:3; 9:4; 17:5; 20:4; 22:4.

VOORINGENOMENHEID, NEIGING TOT,
1Ti 5:21 zonder vooroordeel en n.

VOORKENNIS, Han 2:23 raadsbesluit en v.
1Pe 1:2 overeenkomstig de v. van God

VOORKOMEN, 1Kor 7:2 v. van hoererĳ
1Th 2:5 noch met een vals v.

VOORLEZEN, Ne 8:8 bleven v. uit het boek
Jes 29:11 dit alstublieft v.
1Ti 4:13 u toe te leggen op het v.
Ex 24:7; Hab 2:2; Lu 4:16; Han 13:27.

VOORLEZING, Han 13:15.
VOORMANNEN, 2Kr 8:10 v. over het volk
VOORNAAMSTE, Mt 23:6; Lu 14:7, 8.

Ps 137:6 v. reden tot vreugdebetoon
Sp 4:7 Wĳsheid is het v.
1Ti 1:15 Van hen ben ik de v.

VOORNAAMSTE BEWERKER, Heb 2:10; 12:2.
Han 3:15 de V. van het leven hebt gĳ gedood

VOORNAAMSTE GEVOLMACHTIGDE, Han 5:31.
VOORNAAMSTE MANNEN, Han 13:50; 25:2.
VOORNAAMSTE VROUWEN, Han 17:4.
VOORNEMEN, Ef 1:9.
VOORNEMEN (het), Ro 9:11; Ef 1:11; 2Ti 1:9.

Sp 16:4 heeft Jehovah gemaakt voor zĳn v.
Ro 8:28 die volgens zĳn v. de geroepenen zĳn
Ef 3:11 overeenkomstig het eeuwige v.

VOORNEMENS, Han 17:31 v. aarde te oordelen
VOOROORDEEL, 1Ti 5:21 zonder v.
VOOROUDERS, De 19:14; Ps 79:8.
VOORRAAD, Sp 15:6, 16 een overvloedige v.
VOORRAADSCHUREN, Job 38:22; Mt 6:26.
VOORRAADSCHUUR, Mt 3:12.
VOORRAADSTEDEN, 2Kr 8:4; 17:12.
VOORRADEN, 2Kr 8:15 betreffende de v.

Jes 30:6 op de bulten van kamelen hun v.
VOORRECHT, Fil 1:29 aan u het v. gegeven

2Pe 1:1 als een even groot v. beschouwd
VOORSCHRIFT(EN), De 4:1 luister naar de v.

De 4:40 gĳ moet zĳn v. onderhouden
Re 11:39 het werd een v. in Isra

¨
el:

Ezr 6:18 naar het v. van het boek van Mozes
Ps 119:12 o Jehovah. Leer mĳ uw v.
Jes 10:1 Wee hun die schadelĳke v. verordenen
Jes 24:5 zĳ hebben het v. veranderd
Ex 18:20; Le 10:11; Ne 9:13; Ps 50:16; 119:5, 8, 48, 71,
80; Jer 31:36; Mal 3:7; 1Th 4:2; Heb 9:1.

VOORSCHRIJVEN, Job 23:12.
VOORSPELLEN, Han 16:16.
VOORSPOED, De 30:9; 1Kon 10:7; Ps 68:6.

De 28:11 in overvloedige mate v. schenken
VOORSTE ZITPLAATSEN, Mt 23:6; Lu 11:43.
VOORTBESTAAN, 2Sa 21:5.
VOORTBRENGEN, 2Kor 5:5 Hĳ die ons v., is God
VOORTDUREND, Jes 26:3 beveiligen in v. vrede
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VOORTEKEN(EN, S), De 18:10 iemand v. zoekt
Za 3:8 mannen die als v. dienen
Ge 30:27; 44:5; Nu 24:1; 2Kon 21:6; Ez 12:11; 24:24, 27.

VOORTGANG, 2Th 3:1 woord snel v. mag hebben
VOORTLEIDEN, Jes 3:12; 9:16.
VOORTPLANTINGSORGAAN, Ez 23:20.
VOORTREFFELIJK, 2Ti 1:14 Behoed dit v. pand

Tit 3:8 het blĳven doen van v. werken
1Th 5:21; Heb 10:24; Jak 3:13.

VOORTREFFELIJKHEDEN, 1Pe 2:9.
VOORTREFFELIJKHEID, 1Kr 29:11.
VOORTSPRUITEN, 1Jo 4:1, 6.

1Jo 2:16 niet v. uit Vader, maar uit wereld
VOORUITDRINGEN, 2Jo 9 ieder die v.
VOORUITGANG, Jo 8:37; Fil 1:25.

Fil 1:12 veeleer tot de v. bĳgedragen
1Ti 4:15 opdat uw v. openbaar moge zĳn

VOORUITZICHT, Ro 5:21 eeuwig leven in v.
VOORVADER(S), Ps 45:16 In plaats van uw v.

1Pe 1:18 door overlevering van uw v.
Ge 15:15; 2Kon 18:3; Ezr 4:15; Mi 7:20; Mt 23:32;
2Ti 1:3.

VOORVADERLIJK, Han 22:3 de v. Wet
VOORWAARTS, Jer 7:24 achterwaarts en niet v.
VOORWENDEN, Sp 13:7 die v. rĳk te zĳn
VOORWENDSEL, Re 9:31; Da 6:4; 2Kor 11:12.
VOORWERP(EN), Job 12:4 v. van spot

Sp 14:20 een v. van haat
Jes 8:12 v. van hun vrees niet vrezen
1Pe 3:14 Vreest niet het v. van hun vrees
Ge 24:53; Ex 3:22; 1Kon 7:51.

VOORZEGGING(EN), 1Ti 1:18; 4:14.
VOORZETTING, Mt 12:4; Lu 6:4.
VOORZIEN, 2Kor 9:8 van het nodige v.

Heb 11:40 God iets beters voor ons v.
VOORZIENINGEN, 2Kor 8:21 eerlĳke v.
VORDERINGEN, Ga 1:14; 2Ti 3:9.

Fil 3:16 in mate waarin wĳ v. hebben gemaakt
VORM, Jes 37:26; 1Th 5:22; 2Ti 3:5.
VORMELIJKE AANBIDDER, Jak 1:26.
VORMEN, Job 10:8 Uw handen hebben mĳ gev.
VORMLOOS, Ge 1:2 aarde bleek v. te zĳn
VORM VAN AANBIDDING, Han 26:5.

Jak 1:26 diens v. is waardeloos
Jak 1:27 De v. die rein en onbesmet is

VORM VAN LEER, Ro 6:17 gehoorzaam aan v.
VORST(EN), Ps 45:16 zonen tot v. aanstellen

Jes 32:1 zĳ zullen als v. heersen
Da 10:13 v. van koninklĳke gebied van Perzi

¨
e

Da 12:1 zal Micha
¨
el opstaan, de grote v.

Joz 5:14; Job 34:19; Da 8:11, 25; Ze 1:8.
VORSTELIJKE HEERSCHAPPIJ, Jes 9:6.
VORSTINNEN, 1Kon 11:3; Es 1:18; Jes 49:23.
VRAAGSTUKKEN, Han 23:29 inzake v. van Wet
VRAATZUCHTIG, Sp 23:20.
VRACHT(EN), De 1:12 Hoe kan ik uw v. dragen?

Mt 11:30 mĳn juk is weldadig en mĳn v. licht
Mt 23:4 Zĳ binden zware v. samen
Ga 6:5 ieder zal zĳn eigen v. dragen
Ex 23:5; Nu 11:11; Ps 38:4; Jes 10:27.

VRAGEN, De 10:12 wat v. Jehovah
Mt 7:7 Blĳft v., en het zal gegeven worden
Ef 3:20 die meer kan doen dan alles wat wĳ v.
Jak 1:6 in geloof v., zonder te twĳfelen
Jak 4:3 Gĳ v. en toch ontvangt gĳ niet
1Jo 5:14 v. overeenkomstig zĳn wil
De 4:29; Ps 2:8; 40:6; Mt 6:8; 22:46; Jo 14:13;
1Kor 1:22.

VRAGEN (de), 1Kon 10:1; 1Ti 1:4.
VREDE, 2Kon 9:22 Is het v., Jehu?

Ps 72:7 v., totdat de maan niet meer is
Sp 12:20 die tot v. raden, hebben verheuging
Pr 3:8 een tĳd voor oorlog en een tĳd voor v.
Jes 26:12 gĳ zult ons v. beschikken
Jes 60:17 v. tot uw opzieners aanstellen
Jer 6:14 Er is v.! terwĳl er geen v. is
Mi 3:5 de profeten die uitroepen: V.!
Mt 5:24 sluit v. met uw broeder
Mt 10:34 niet v., maar een zwaard
Lu 2:14 v. onder mensen van goede wil
Jo 14:27 mĳn v. geef ik u

Ro 14:19 dingen nastreven die v. bevorderen
Ro 16:20 de God die v. geeft
Ef 6:15 het goede nieuws van v.
Fil 4:7 v., die alle gedachte te boven gaat
Kol 1:20 v. maken door middel van het bloed
Kol 3:15 v. van Christus in uw hart heersen
1Th 5:3 Wanneer zĳ zeggen: V. en zekerheid!
1Pe 3:11 laat hĳ v. zoeken en die nastreven
Opb 6:4 de v. van de aarde weg te nemen
Joz 9:15; Ps 28:3; 29:11; 35:27; 37:11; 119:165; 122:8;
Jes 26:3; 52:7; 54:13; Mi 5:5; Jo 16:33; Jak 3:18.

VREDEBODEN, Jes 33:7 de v. bitter wenen
VREDELIEVEND(EN), Mt 5:9; Jak 3:17.

Ro 12:18 Zĳt v. jegens alle mensen
VREDESVERBOND, Nu 25:12; Ez 34:25; 37:26.
VREDEVORST, Jes 9:6.
VREDIG, Jes 32:18 in v. verblĳfplaats wonen
VREEDZAAM, 2Kor 13:11; Heb 12:11.
VREEMDE(N), Heb 11:13 dat zĳ v. waren

Ez 16:32; Mt 25:35; Jo 10:5; Ef 2:12.
VREEMDELING(EN), Lu 24:18.

Ef 2:19 geen vreemden en inwonende v. meer
Heb 11:9 Door geloof vertoefde hĳ als v.

VREEMD KIJKEN, 1Pe 4:4, 12.
VREES, Ps 111:10 v. voor Jehovah

Sp 8:13 v. voor Jehovah betekent kwade haten
Han 17:22 aan v. voor godheden overgegeven
Ro 13:7 hem die vraagt om v., die v.
Fil 2:12 met v. en beven redding bewerken
1Pe 3:14 Vreest niet voorwerp van hun v.
1Jo 4:18 Er is in de liefde geen v.

VREESACHTIG, De 20:8 Wie is man die v. is?
VREES INBOEZEMEN, Jes 18:2 volk dat v.
VREES INBOEZEMEND, Ex 34:10.

De 10:17 Jehovah is de grote, v. God
Ps 45:4 u onderrichten in v. dingen
Ps 111:9 Zĳn naam is heilig en v.
Ps 139:14 omdat ik op v. wĳze ben gemaakt
Jo

¨
e 2:11 dag van Jehovah is groot en v.

Ze 2:11 V. zal Jehovah tegen hen zĳn
Re 13:6; 1Kr 17:21; Ne 1:5; Jo

¨
e 2:31.

VREESWEKKEND, Da 7:7 vierde beest, v.
VRESELIJK, Heb 10:27, 31.
VREUGDE, Ne 8:10 v. van Jehovah

Heb 12:2 de in het vooruitzicht gestelde v.
1Sa 18:7; Lu 2:10; Jo 16:22; 2Kor 7:4; Heb 10:34.

VREUGDEBETOON, Es 8:16, 17.
VREUGDEDRONKEN, Sp 5:19.
VREUGDEGEROEP, Job 38:7 morgensterren v.

Ps 126:5 met tranen zaaien, met v. oogsten
Jes 54:1 Hef v. aan, gĳ onvruchtbare vrouw
Ps 20:5; 92:4; 95:1; Jes 49:13; 51:11; 65:14.

VREUGDEVOL, Ezr 3:12.
Heb 12:11 streng onderricht niet v.

VREZEN, 1Sa 15:24 omdat ik het volk v.
Ps 34:7 engel legert zich rondom die hem v.
Ps 118:6 ik zal niet v. Wat kan mens mĳ doen?
Sp 31:30 de vrouw die Jehovah v.
Lu 12:4 V. niet hen die het lichaam doden
Han 10:35 in elke natie is de mens die hem v.
1Kr 16:25; Ps 25:14; 33:8; Sp 14:16.

VRIEND(EN), Sp 14:20 vele zĳn de v. van rĳke
Sp 18:24 v. aanhankelĳker dan broeder
Mi 7:5 Stelt vertrouwen niet in vertrouwd v.
Lu 16:9 Maakt u v. door de rĳkdom
Jo 15:13 zĳn ziel ten behoeve van v.
Jak 2:23 Abraham Jehovah’s v. genoemd
Jak 4:4 v. van de wereld, vĳand van God
Mt 11:19; 20:13; 26:50; Jo 15:14; 19:12.

VRIENDELIJK, Sp 22:9; 1Kor 13:4.
1Th 2:7 v. geworden, zoals zogende moeder
2Ti 2:24 Een slaaf van de Heer moet v. zĳn

VRIENDELIJKHEID, Ga 5:22.
VRIENDSCHAP, Jak 4:4 v. met de wereld
VRIESKOU, Jer 36:30 in de v. ’s nachts
VRIJ, Jes 58:6; Heb 13:5.

Ga 4:26 het Jeruzalem dat boven is, is v.
VRIJE, Ga 3:28; Ef 6:8; Kol 3:11.
VRIJE GAVE, Ro 3:24.

Ro 5:17 v. van rechtvaardigheid
VRIJE WIL, Ho 14:4 hen uit v. liefhebben
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VRIJGELATENE, Ex 21:2 als v. weggaan
1Kor 7:22 de v. van de Heer

VRIJGESTELD, 2Kon 15:5; 2Kr 26:21.
VRIJGEVIGHEID, Ro 12:8 uitdeelt, met v.
VRIJHEID, Le 25:10 v. uitroepen

Jes 61:1 om v. uit te roepen
Ro 8:21 v. van de kinderen Gods
2Kor 3:17 waar geest van Jehovah is, is v.
Ga 5:1 Voor zulk een v. vrĳgemaakt
Ga 5:13 Gĳ werdt tot v. geroepen, broeders
Jak 1:25 volmaakte wet, die tot v. behoort
1Pe 2:16 gebruikt uw v. niet als dekmantel
Le 19:20; 1Kor 10:29; Ga 2:4; 2Pe 2:19.

VRIJKOMEN, 1Kor 7:27 Zoek niet langer v.
VRIJLATEN, Ps 88:5; Mt 27:21; Lu 6:37; Han 3:13.
VRIJLATING, Jer 34:17 een v. aan het zwaard

Ez 46:17 moet van hem worden tot jaar der v.
Lu 4:18 gezalfd om v. te prediken

VRIJMAKEN, Ro 8:2.
Jo 8:32 de waarheid zal u v.
Ro 6:18 daar gĳ v. werdt van de zonde
Ro 8:21 schepping v. zal worden van slavernĳ

VRIJMOEDIG, Han 9:27 v. gesproken
Ef 6:20 v. spreken zoals ik behoor te spreken

VRIJMOEDIGHEID, 1Th 2:2 door onze God v.
Han 4:29, 31; 14:3; Heb 10:19.

VRIJMOEDIGHEID VAN SPREKEN, Han 2:29; Fil 1:20;
1Ti 3:13; Heb 3:6.

VRIJSPREKEN, Ro 6:7 gestorven, van zonde v.
VRIJSTELLEN, 1Sa 3:14 niet van straf v.
VRIJUIT SPREKEN, Mr 8:32; Han 4:13.
VRIJWILLIG, 1Kr 29:17 v. geschonken

Ne 11:2 v. aanboden om in Jeruzalem te wonen
Re 5:9; 2Kr 17:16; Ezr 1:6; 7:16.

VROEG, Pr 6:3; 1Kor 15:8 te v. geborene
VROEGER, Jes 65:17 de v. dingen

Fil 3:11 de v. opstanding uit de doden
Pr 1:11; Ef 4:22; 1Pe 1:14.

VROLIJK, De 32:43 Weest v., gĳ nati
¨
en

Ga 4:27 Wees v., gĳ onvruchtbare vrouw
Opb 12:12 Weest hierom v., gĳ hemelen
Re 16:25; Sp 8:30; Lu 12:19; 16:19; Ro 15:10; Opb
11:10; 18:20.

VROLIJKHEID, Sp 21:17 Hĳ die v. liefheeft
Han 14:17 uw hart met v. vervullen

VROUW(EN), Ge 1:27 als man en als v.
Ge 2:22 bouwde de rib tot een v.
Ge 2:24 man moet zich hechten aan zĳn v.
Ge 3:15 vĳandschap tussen u en de v.
Ge 6:2 zĳ gingen zich v. nemen
Le 18:23 v. dient niet voor dier te staan
2Sa 1:26 wonderlĳker dan de liefde van v.
Ps 128:3 v. als vruchtdragende wĳnstok
Sp 5:18 verheug u met de v. van uw jeugd
Jes 54:6 als een v. uit de jeugdtĳd
Mal 2:14 tussen u en de v. van uw jeugd
Jo 2:4 V., wat heb ik met u te maken?
Jo 19:26 V., zie, uw zoon!
Ro 1:26 v. hebben natuurlĳke gebruik verruild
1Kor 7:2 iedere man zĳn eigen v. hebben
1Kor 7:39 v. gebonden al de tĳd dat man leeft
1Kor 11:3 de man het hoofd van de v.
1Kor 11:10 v. teken van gezag op hoofd
1Kor 14:34 v. zwĳgen in de gemeenten
Ef 5:22 v. onderworpen aan hun man
1Ti 2:11 Een v. lere in stilheid
Tit 2:4 jonge v. tot bezinning brengen
Opb 12:1 een v. getooid met de zon
Opb 12:17 de draak werd toornig op de v.
Opb 14:4 die zich niet met v. hebben bevlekt
Opb 17:3 v. op scharlakengekleurd wild beest
Opb 21:9 de bruid, de v. van het Lam
De 29:11; 31:12; Re 5:24; 1Kon 11:3, 4; 2Kr 20:13;
Sp 18:22; Jer 16:2; 51:30; Da 11:37; Mt 11:11; 24:41;
1Kor 9:5; 11:12; Ef 5:23, 28; 1Ti 2:12; 3:2.

VROUWE, 1Kon 11:19; 15:13; Jer 13:18; 29:2.
VROUWELIJK, 1Pe 3:7 zwakker vat, het v.
VRUCHT(EN), Ps 127:3 v. van buik is beloning

Jes 65:21 wĳngaarden planten en hun v. eten
Ez 34:27 geboomte van het veld moet v. geven
Ez 47:12 hun v. moet tot voedsel zĳn

Mt 7:19 boom die geen v. voortbrengt
Mt 7:20 Aan hun v. herkennen
Mt 21:43 een natie die de v. voortbrengt
Jo 15:2 rank die geen v. draagt
Ga 5:22 v. van de geest is liefde
Kol 1:10 in ieder goed werk v. dragen
Heb 13:15 slachtoffer brengen, v. der lippen
Ge 3:3; Sp 13:2; Lu 3:8; Jo 4:36; 15:8, 16; Ro 7:4;
Fil 1:11.

VRUCHTBAAR, Ge 1:28 Weest v.
Ge 17:6 ik wil u zeer, zeer v. maken
Jak 1:15 baart begeerte, als ze v. is, zonde;
Ge 9:1, 7; 35:11; Le 26:9; Jer 23:3.

VRUCHTDRAGEND, Ps 128:3 vrouw als v. wĳnstok
VRUCHTELOOSHEID, Ef 4:17 v. van denken
VUIL(E), Jak 2:2; Opb 22:11.

Fil 3:8 beschouw ze als een hoop v.
VUILHEID, Jak 1:21 Doet alle v. weg
VUILIGHEID, 1Pe 3:21 wegdoen van v.
VUIST, Jes 58:4 de v. der goddeloosheid
VULLEN, Ge 1:28 v. de aarde

Ge 9:1 wordt tot velen en v. de aarde
Ps 24:1 de aarde en dat wat haar v.
Ps 96:11 de zee en dat wat haar v.
Ps 81:10; Jes 27:6; Jer 51:14; Da 2:35.

VURIG, Sp 26:23 v. lippen met slecht hart
Han 18:25; Ro 12:11 v. van geest

VURIGE IJVER, De 29:20; Ez 23:25; 38:19.
VURIGGEKLEURD, Opb 6:4; 12:3.
VUUR, Ne 3:20 Na hem werkte Baruch vol v.

Ze 3:8 door het v. van mĳn ĳver
Za 3:2 een houtblok uit het v. gerukt?
Mal 3:2 als het v. van een louteraar
Mt 3:11 u dopen met heilige geest en v.
1Kor 3:13 v. zal uitwĳzen hoe ieders werk is
Heb 12:29 onze God is een verterend v.
2Pe 3:7 voor v. opgespaard en bewaard
Opb 17:16 zullen haar met v. verbranden
1Kon 18:38; Jes 66:16; Mt 3:12.

VUURBEWERKING, Nu 31:23 wat een v. ondergaat
VUURFAKKEL(S), Ge 15:17; Da 10:6.
VUUROFFER, Nu 15:14.
VUUROVEN, Mt 13:42.

Da 3:17 Uit de v. zal hĳ ons verlossen
VUURVLAM, Da 3:22; Heb 1:7.
VUURZUIL, Ex 13:22.

W
WAAKZAAM, 1Pe 4:7 w. met oog op gebeden

1Pe 5:8 Houdt uw zinnen bĳ elkaar, weest w.
WAANZIN, Pr 2:2 tot het lachen: W.!

Han 26:24 geleerdheid drĳft u tot w.!
Pr 1:17; 2:12; 7:25; 9:3; 10:13.

WAANZINNIG, Jes 44:25 waarzeggers w.
Ho 9:7 w. wegens de overvloed van uw dwaling
1Kor 14:23 ongelovigen zeggen dat gĳ w. zĳt?
Pr 7:7; Jer 50:38; 51:7; Jo 10:20; 2Pe 2:16.

WAANZINNIGE(N), 1Sa 21:15; Jer 25:16.
2Kor 11:23 Ik antwoord als een w.

WAAR, Jo 1:9; 4:23; 15:1; 17:3.
WAARACHTIG(E), Ps 19:9 beslissingen zĳn w.

Sp 14:25 Een w. getuige bevrĳdt zielen
Da 2:45 En de droom is w.
Jo 3:33 er zĳn zegel op gedrukt dat God w. is
Ro 3:4 God worde w. bevonden
2Kor 6:8 als bedriegers en toch w.
1Jo 5:20; Opb 3:14; 19:11.

WAARACHTIGHEID, Ps 40:10 uw w. niet verheeld
Ps 91:4 Zĳn w. zal een schild en bolwerk zĳn
Ps 51:6; 85:10, 11; 117:2; Za 8:3.

WAARBORG, Han 17:31 mensen een w. verschaft
Heb 6:16 eed een wettelĳke w. voor hen

WAARBORGEN, 2Kor 1:21 hĳ die w.
WAARD, 1Ti 1:15; 5:18.

Sp 12:11 wie dingen najaagt die niets w. zĳn
Mt 10:10 de werker is zĳn voedsel w.

WAARDE(N), 1Pe 1:7; 3:4.
Sp 8:18 erfelĳke w. en rechtvaardigheid
Sp 31:10 Haar w. gaat koralen ver te boven
Jes 1:13 graanoffers die geen w. hebben
Mt 13:46

´
e

´
en parel van grote w. gevonden
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Han 19:19 w. van vĳftigduizend zilverstukken
Fil 3:8 uitnemende w. van kennis van Christus
Heb 10:29 bloed als van gewone w. geacht

WAARDELOOS, Ro 3:12; 1Kor 3:20; Tit 3:9.
Ps 60:11 redding door de aardse mens is w.

WAARDELOOSHEID, Ps 24:4 niet naar w. gevoerd
WAARDERING, Ps 27:4 met w. zĳn tempel bezien
WAARDEVOLLE DINGEN, Sp 3:9; 28:22.

Sp 11:4 W. dingen zullen niet baten
WAARDIG, Lu 20:35 zĳ die w. gerekend zĳn

Han 5:41 w. gerekend oneer te lĳden
Han 13:46 het eeuwige leven niet w.
Fil 1:27 gedraagt u het goede nieuws w.
1Th 2:12 wandelen op wĳze welke God w. is
1Ti 5:17 oudere mannen dubbele eer w. geacht
Heb 11:38 de wereld was hun niet w.
Opb 4:11 Gĳ zĳt w. de eer te ontvangen
Ge 32:10; Ef 4:1; Kol 1:10; 2Th 1:5.

WAARDIGHEID, 1Kr 16:27 W. en pracht
Job 37:22 De w. welke God omgeeft
Ps 111:3 Zĳn activiteit is w. en pracht
Jes 30:30 de w. van zĳn stem doen horen
Job 40:10; Jer 22:18; Da 2:6, 37; Za 6:13.

WAARHEID, Ps 43:3 Zend uw licht en w. uit
Ps 119:160 gehele inhoud van uw woord is w.
Sp 23:23 Koop w. en verkoop ze niet
Jes 43:9 horen en zeggen: Het is de w.!
Za 8:16 Spreekt de w. met elkaar
Jo 4:24 God met geest en w. aanbidden
Jo 8:32 de w. kennen en de w. zal u vrĳmaken
Jo 14:6 Ik ben de weg en de w. en het leven
Jo 17:17 Heilig hen door w.; uw woord is w.
Jo 18:37 om getuigenis af te leggen van de w.
2Kor 13:8 wĳ kunnen niets tegen de w. doen
1Ti 3:15 pilaar en ondersteuning van de w.
2Ti 2:15 die het woord der w. juist hanteert
Heb 10:26 nauwkeurige kennis van de w.
2Pe 1:12 de w., die in u aanwezig is
Jer 10:10; Jo 8:44; Ro 1:25; 1Kor 5:8; Ef 6:14;
2Th 2:10; 1Ti 2:7; 2Ti 3:7.

WAARNEEMBAAR, 2Kor 2:14 de geur w. maakt!
WAARNEEMBAARHEID, Lu 17:20.
WAARNEMEN, Ro 1:20 worden w.
WAARNEMINGSVERMOGEN,

Heb 5:14 hun w. hebben geoefend
WAARSCHUWEN, Ez 3:17 gĳ moet hen w.

Ez 33:7 het woord horen en hen namens mĳ w.
Ga 5:21 Aangaande deze dingen w. ik u
2Kr 19:10; Ez 33:4, 5, 8, 9; Mt 24:25.

WAARSCHUWING, Heb 12:25.
1Kor 10:11 opgeschreven tot w. voor ons

WAARZEGGEN, De 18:14; Ez 13:9.
WAARZEGGER(S), Joz 13:22 Bileam, de w.

1Sa 6:2; Jes 44:25; Mi 3:7.
WAARZEGGERIJ, De 18:10 die aan w. doet

1Sa 15:23 weerspannigheid is hetzelfde als w.
Mi 3:11 profeten beoefenen w. om geld
2Kr 33:6; Jes 3:2; Jer 27:9; Ez 13:23; Za 10:2.

WAARZEGGING, Nu 22:7; Ez 13:6.
WACHT, Sp 8:34; Hab 2:1.

Ge 31:49 Moge Jehovah de w. houden
Job 21:32 over grafheuvel de w. gehouden
Ps 141:3 Stel een w. voor mĳn mond
Mt 27:66 steen verzegelen en w. erbĳ plaatsen

WACHTEN, Job 13:15; Hab 2:3; Ro 8:25.
Jes 42:4 op zĳn wet zullen eilanden blĳven w.
Mt 7:15 W. u voor valse profeten
1Kor 1:7 verlangend w. op de openbaring
1Th 3:4 ons verdrukking te w. stond

WACHTER(S), Jes 56:10 Zĳn w. zĳn blind
Jes 62:6 Op uw muren heb ik w. aangesteld
Ez 3:17 tot een w. heb ik u gemaakt
Ez 33:6 de w. niet op de hoorn blaast
Jes 21:11; 52:8; Jer 6:17; 51:12; Mi 7:4.

WACHTTOREN, 2Kr 20:24; Jes 32:14.
Ge 31:49 De W.: Moge Jehovah de wacht houden
Jes 21:8 Op de w., o Jehovah, sta ik

WAGEN, Ro 15:18 ik zal het niet w.
Ro 16:4 voor mĳn ziel hun eigen hals gew.

WAGEN(S), Ge 46:5; Nu 7:3; Jer 46:9.
2Kon 10:15 liet hem bĳ zich op de w. klimmen

WAGENTOUWEN, Jes 5:18.
WAGGELEN, Ps 60:3; 107:27; Jes 28:7.
WAKEN, Sp 8:34 dag aan dag aan mĳn deuren w.

Mt 26:41; Lu 12:37.
WAKKER, Jes 26:19 Wordt w.

1Th 5:6 laten wĳ w. blĳven
Opb 16:15 Gelukkig is hĳ die w. blĳft
Hab 2:19; Lu 21:36; 1Kor 16:13; Ef 6:18; Kol 4:2.

WAL, Ps 48:13 Richt uw hart op zĳn w.
WALGELIJK, Lu 16:15 iets w. in Gods ogen
WALGELIJKE DING(EN), Na 3:6.

Da 11:31 het w. dat verwoesting veroorzaakt
Mt 24:15 het w. in heilige plaats ziet staan

WALGELIJKHEDEN, Jer 7:30.
Da 9:27 op de vleugel van w. komen
Opb 17:4 een gouden beker, vol van w.
De 29:17; 2Kon 23:24; Za 9:7; Opb 17:5.

WAND, Da 5:5 vingers schreven op de w.
WANDEL, Heb 13:7 lettend op einde van w.
WANDELEN, Ge 6:9 Noach w. met God

Ps 26:11 ik zal in mĳn rechtschapenheid w.
Jes 30:21 Dit is de weg. W. daarop
Jes 35:9 de teruggekochten moeten daarop w.
Jer 10:23 Het staat niet aan een man die w.
Mi 6:8 bescheiden te w. met uw God?
Ef 4:1 zo w. dat gĳ roeping waardig toont
Ef 5:15 Ziet nauwlettend toe hoe gĳ w.
1Jo 2:6 verplicht z

´
o te w. als hĳ gew. heeft

Ge 3:8; 5:24; Ps 23:4; Sp 10:9; Han 9:31; Ef 2:2;
2Th 3:11.

WANG(EN), Lu 6:29 iemand u op ene w. slaat
Job 16:10; Klg 3:30; Mi 5:1.

WANHOPEN, Pr 2:20 om mĳn hart te doen w.
WANHOPIGE, Job 6:26 woorden van een w.
WANKELEN, Ps 38:16 wanneer mĳn voet w.

Ps 46:2 al w. de bergen en vallen ze in zee
Ps 46:5 stad zal niet aan w. worden gebracht
Ps 55:22 Nooit toelaten dat rechtvaardige w.
1Th 3:3 niemand door verdrukkingen aan het w.
Heb 10:23 Laten wĳ zonder w. vasthouden
Ps 13:4; 15:5; 93:1; 121:3; 125:1; Sp 24:11; 25:26;
Jes 24:19; 40:20; 54:10; Am 8:12; Lu 6:48.

WANKELEND, Jes 35:3 de w. knie
¨
en

WANNEN, Ru 3:2; Jer 4:11.
WANORDE, De 7:23; Jak 3:16.

1Kor 14:33 geen God van w., maar van vrede
WANORDELIJK(EN), 1Th 5:14 wĳst w. terecht

Han 19:40; 2Th 3:6, 7, 11.
WANORDELIJKHEDEN, 2Kor 12:20.
WANSCHOP, Mt 3:12; Lu 3:17.
WANTROUWEN, 1Sa 18:9.
WAPEN(EN), Ro 6:13; 2Kor 6:7.

Jes 54:17 Geen w. tegen u, zal succes hebben
Jer 50:25 w. van zĳn openlĳke veroordeling
Ro 13:12 de w. van het licht aandoen
2Kor 10:4 de w. van onze oorlogvoering

WAPENDRAGER, 1Sa 14:6; 31:4.
WAPENEN, 1Pe 4:1 w. u met dezelfde gezindheid
WAPENRUSTING, Ef 6:11 Doet w. van God aan
WAR, IN DE, Klg 3:11 Mĳn wegen i. gebracht

2Th 2:2 uw denken niet vlug i. laten brengen
WAS, Ps 68:2 zoals w. smelt wegens vuur

Ps 97:5 bergen smolten als w. vanwege Jehovah
WASDOM, 1Kor 3:7 God, die de w. geeft
WASSEN, Ps 51:2 W. mĳ van mĳn dwaling

Jer 2:22 al zoudt gĳ u w. met alkali
Mt 15:2 Zĳ w. bĳvoorbeeld hun handen niet
1Kor 6:11 Maar gĳ zĳt rein gew.
Opb 7:14 zĳ hebben hun lange gewaden gew.
Sp 30:12; Jer 4:14; Jo 9:11; 13:5.

WASSERS, Mal 3:2 als het loog van de w.
WATER(EN), Ex 14:21 w. in twee

¨
en gespleten

Sp 25:25 Als koud w. voor een vermoeide ziel
Jes 11:9 zoals de w. de zee bedekken
Jes 55:1 Komt tot het w. Komt, koopt en eet
Jer 2:13 regenbakken, die het w. niet houden
Mt 10:42 een beker koud w. te drinken geeft
Jo 4:14 wie het w. drinkt dat ik zal geven
Jo 7:38 stromen van levend w.
Opb 17:15 De w. betekenen volken en nati

¨
en
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Opb 22:17 neme het w. des levens om niet
Nu 20:10; Sp 20:5; Jes 12:3; 30:20; Am 8:11; Jo 5:7;
Opb 7:17; 17:1; 22:1.

WATERBRON(NEN), Ge 16:7; Jes 41:18.
Jes 35:7 de dorstige bodem als w.
Jes 49:10 aan w. zal hĳ hen voeren
Opb 16:4 goot zĳn schaal uit in de w.

WATERDIEPTE, Ge 1:2 oppervlak van de w.
Job 38:30 oppervlakte van w. pakt zich samen
Ps 36:6 uw rechterlĳke beslissing is een grote w.
Ge 7:11; 8:2; Job 28:14; Ps 42:7.

WATERKRUIKEN, Re 7:19.
WATERLEIDING, 2Kon 18:17; Jes 7:3; 36:2.
WATERMELOENEN, Nu 11:5.
WATERPASINSTRUMENT, 2Kon 21:13.

Jes 28:17 rechtvaardigheid tot het w.
WATERPUTTEN, Ge 26:18.
WATERPUTTERS, Joz 9:27.
WATERRIJK, Ps 23:2 aan w. rustplaatsen
WATERTUNNEL, 2Sa 5:8.
WATERVLOED, Ge 6:17 ik breng de w.
WEDERGEBOREN, Jo 3:3 iemand niet w. wordt
WEDERKEREN, Nu 10:36 w. tot de myriaden
WEDERVOORTBRENGEND, 1Pe 1:23; 1Jo 3:9.
WEDIJVER, Pr 4:4.

Ga 5:26 onderlinge w. aanwakkeren
Fil 1:15 prediken de Christus door w.

WEDLOOP, Pr 9:11 niet snellen de w. hebben
1Kor 9:24 hardlopers in w. allen hardlopen
Heb 12:1 de w. lopen die voor ons ligt

WEDSTRIJD, 1Kor 9:25.
WEDUWE(N), Lu 20:47 huizen der w. verslinden

Lu 21:2 zag w. twee geldstukken daarin werpen
1Ti 5:3 Eer w. die werkelĳk w. zĳn
Jak 1:27 voor wezen en w. zorgen
Jes 47:8; Za 7:10; Mr 12:43; Lu 18:3; 1Kor 7:8;
Opb 18:7.

WEDUWSCHAP, Ge 38:14; Jes 47:9.
Jes 54:4 de smaad van uw w. niet gedenken

WEE, Opb 12:12 W. de aarde en de zee
Jes 6:5; 31:1; Am 6:1; 1Kor 9:16.

WEE
¨
EN, Jes 66:7 Voordat zĳ w. kreeg

Jes 66:8 land op
´
e

´
en dag met w. voortgebracht?

Opb 12:2 zĳ schreeuwt het uit in haar w.
Ps 48:6; Jes 23:4; Jer 6:24; 22:23.

WEE
¨
EN DER BENAUWDHEID, Mt 24:8.

WEEFSEL, 1Kr 4:21; 2Kr 2:14; Es 1:6.
WEEGSCHAAL, Job 31:6 op een w. wegen

Ps 62:9 Wanneer zĳ op de w. worden gelegd
Sp 20:23 een bedrieglĳke w. is niet goed
Jes 40:15 nati

¨
en zĳn als stoflaagje op de w.

Sp 11:1; Da 5:27; Opb 6:5.
WEEK, Ge 29:27, 28.

Da 9:27 op de helft van de w. doen ophouden
WEEKLAGEN, Pr 3:4; Za 12:10.

Jer 25:33 Er zal niet over hen gew. worden
Mi 1:8 Hierom wil ik w. en jammeren
Jo 16:20 Gĳ zult wenen en w.

WEELDE, Lu 7:25; Jak 5:5; Opb 18:7.
Sp 19:10 W. voor geen verstandeloze passend

WEELDERIG, Ne 9:25 een w. leven leiden
2Pe 2:13 beschouwen w. leven als een lust

WEERBARSTIG, Sp 7:11.
WEERGALMEND, Ps 92:3 w. muziek op de harp
WEERHOUDEN, Ps 40:9.

1Pe 3:10 w. zĳn tong van wat slecht is
WEERKAATSEN, 2Kor 3:18 gelĳk spiegels w.
WEERKLANK, Pr 10:19 geld is wat w. vindt
WEERKLINKEN, 2Kr 29:28 terwĳl het lied w.
WEERSPANNIG(EN), Nu 20:10; De 9:23.

Nu 14:9 Weest niet w. tegen Jehovah
Ps 107:11 zĳ hadden zich w. gedragen
1Ti 1:9 de wet wordt afgekondigd voor w.
Tit 1:6 kinderen die niet w. waren
Tit 1:10 er zĳn vele w., zinloze praters
Joz 1:18; 1Sa 12:14; Job 24:13; Ps 78:8, 17, 40, 56;
105:28; 106:7; Jes 1:20; 3:8; 63:10; Ez 2:3; 20:8, 13;
Da 9:5; Ze 3:1.

WEERSPANNIGHEID, Nu 17:10; De 31:27
1Sa 15:23 w. is hetzelfde als waarzeggerĳ
Job 23:2; Sp 17:11; Ez 2:7; 44:6.

WEERSPIEGELING, Heb 1:3 Hĳ is de w.
WEERSTAAN, Lu 21:15 wĳsheid niet kunnen w.

Han 7:51 gĳ w. altĳd de heilige geest
Ga 2:11 Cefas w. ik omdat hĳ te laken was
2Ti 3:8 Jannes en Jambres Mozes w.
2Ti 4:15 hĳ heeft onze woorden w.
Jak 4:6 God w. de hoogmoedigen
Jak 4:7 w. de Duivel en hĳ zal wegvluchten
Jak 5:6 W. hĳ u niet?
Ps 38:20; 71:13; 109:4, 20, 29; Za 3:1.

WEERSTAND, Ps 13:2; Mt 5:39; Heb 12:4.
Nu 22:32 uitgetrokken om w. te bieden
Ef 6:13 opdat gĳ w. kunt bieden

WEERZINWEKKEND, Jes 66:24 w. voor alle vlees
WEG(EN), De 32:4 al zĳn w. zĳn gerechtigheid

Ps 2:12 en gĳ niet van de w. vergaat
Ps 25:4 Maak mĳ

´
uw w. bekend

Ps 39:1 Ik wil mĳn w. behoeden
Sp 6:23 terechtwĳzingen zĳn de w. des levens
Sp 16:25 Er bestaat een w. die recht is
Sp 22:6 Leid knaap op overeenkomstig de w.
Jes 2:3 ons onderrichten omtrent zĳn w.
Jes 30:21 Dit is de w. Wandelt daarop
Jes 55:8 noch zĳn mĳn w. uw w.
Mal 3:1 hĳ moet een w. banen
Mt 7:14 smal de w. die naar het leven voert
Mt 22:9 Gaat naar w. die uit de stad leiden
Jo 14:6 Ik ben de w. en de waarheid
Han 9:2 allen die tot De W. behoorden
Han 19:9 nadelig spraken over De W.
Han 24:14 de w. die zĳ een sekte noemen
Ro 11:33 hoe onnaspeurlĳk zĳn w.!
Opb 15:3 Rechtvaardig en waarachtig zĳn uw w.
De 30:16; Job 13:15; Jes 62:10; Ez 28:15; Mt 3:3; 10:5;
13:4; Mr 11:8; Han 8:26; 22:4; 2Pe 2:2.

WEG, UIT DE, 2Ti 2:21 de laatste u. blĳft
WEGDOEN, 1Kor 5:7 het oude zuurdeeg w.
WEGEN, Job 6:2; Da 5:27.

Job 31:6 mĳ op een nauwkeurige weegschaal w.
Jes 40:12 Wie heeft de bergen gew.

WEGGAAN, 1Kor 7:15.
1Kor 7:10 een vrouw niet van haar man w.

WEGGELEGD, Sp 13:22; Kol 1:5; 1Pe 1:4.
Heb 9:27 voor de mensen w. te sterven

WEGGEVLOEID, Ge 8:13 de wateren waren w.
WEGKAPPEN, Ro 11:22 zult ook gĳ worden w.
WEGKWIJNEN, Ps 88:9 Mĳn eigen oog is w.

Jer 31:12 zĳ zullen voortaan niet meer w.
Ho 4:3 een ieder zal moeten w.

WEGLOKKEN, Ps 62:4 van waardigheid w.
WEGROTTEN, Jes 34:4.

Za 14:12 Iemands vlees zal w.
WEGROVEN, Ez 18:7.
WEGRUKKEN, Mt 13:19; Jo 10:12.
WEGSMELTEND, Ps 58:8 Als een w. slak
WEGSTELEN, Jer 23:30 die mĳn woorden w.
WEGTREKKEN, Mt 14:13.
WEGVAGEN, Ge 6:7 van de aardbodem w.
WEGVLIEDEN, Jes 35:10 zuchten moeten w.
WEGVLUCHTEN, Jak 4:7 de Duivel zal van u w.
WEGVOEREN, Lu 22:54.

Lu 21:24 zĳ zullen worden w. naar alle nati
¨
en

WEGVOERING, Mt 1:11 w. naar Babylon
WEGWASSEN, Jes 4:4 de uitwerpselen w.
WEGWISSEN, Opb 21:4 hĳ zal elke traan w.
WEIDE(N), Ps 79:13 de schapen van uw w.

Jer 25:36 Jehovah plundert hun w. met geweld
Ez 34:14 Op een goede w. zal ik hen weiden
Ez 34:18 dat gĳ op de allerbeste w. weidt
Ez 34:31 de schapen van mĳn w.
Jo 10:9 hĳ zal in- en uitgaan en w. vinden
Ps 23:2; 65:13; 100:3; Jes 30:23; Jer 23:1; Klg 1:6.

WEIDEGRONDEN, Jer 9:10; Jo
¨
e 1:19; 2:22; Am 1:2; Ze 2:6.

WEIDEN, Jer 23:4 herders die hen w.
Ez 34:8 de herders zichzelf bleven w.
Han 20:28 de gemeente van God w.
1Pe 5:2 W. de kudde Gods gewillig
Ju 12 herders die zichzelf w.
Opb 7:17 het Lam zal hen w.
Opb 12:5 nati

¨
en w. met een ĳzeren staf

Jes 49:9; Jer 3:15; Ez 34:14, 16, 23.
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WEIGEREN, Ps 141:5 olie die hoofd niet zou w.
Jes 1:20 indien gĳ w. en weerspannig zĳt

WEINIG(E), Sp 15:16 Beter een w.
1Ti 4:8 lichamelĳke oefening nuttig voor w.
Heb 2:9 Jezus, w. lager dan engelen gemaakt
Ps 8:5; 37:16; Jes 28:10; 1Kor 5:6; Jak 3:5.

WEKEN, De 16:9; Da 9:24-26.
WEKENFEEST, Ex 34:22; De 16:10, 16.
WEKKEN, Jo 11:11 ga erheen om hem te w.
WELBEHAGEN, Ef 1:5; Fil 2:13.

Jes 56:4 datgene verkozen waarin ik w. heb
Jon 1:14 datgene waarin gĳ w. hebt gevonden!

WELDOENERS, Lu 22:25 worden W. genoemd
WELEER, Jes 44:7.
WEL GEDAAN, Mt 25:21.
WELGEVALLEN, Ps 105:22 w. van zĳn ziel

Ps 149:4 Jehovah heeft een w. in zĳn volk
1Kr 29:3, 17; Ps 147:11; Sp 14:35; Mi 6:7; Mal 1:8.

WELGEVALLIG(ER), Ps 19:14 woorden w.
Ef 5:10 Blĳft u vergewissen wat Heer w. is
Heb 11:6 zonder geloof onmogelĳk hem w. zĳn
Ge 28:8; Ps 69:31; Ro 12:1; Kol 3:20; Heb 13:16, 21;
1Jo 3:22.

WELLUST. Zie ook BEGEERTE(N), HEBZUCHT.
2Pe 1:4 verderf dat door w. is, ontvlucht

WELRIEKEND, Mt 26:7; Lu 7:46; Jo 11:2.
WELRIEKENDE GEUR, Ez 8:11.
WELRIEKEND REUKWERK, Ex 25:6; 30:7.
WELSPREKEND, Han 18:24 Apollos, een w. man
WELSTAND, 1Kr 18:10.
WELVAART, Han 19:25.
WELVERZEGELD, Opb 5:1.
WELVERZORGD, 1Ti 2:9 in w. kleding sieren
WELVOEGLIJKHEID, 1Kor 12:23.
WELWILLENDHEID, Fil 1:15.

Ro 10:1 de w. van mĳn hart
WELZIJN, Ge 41:16; Jer 15:5.

De 10:13 de geboden onderhouden, tot uw w.?
WENDEN, Jes 19:3 zich w. tot goden
WENEN, Jes 33:7 vredeboden zullen bitter w.

Ez 24:16 noch dient gĳ te w.
Ro 12:15 w. met mensen die w.
Jak 5:1 w. en jammert om uw ellenden
Opb 18:9 de koningen der aarde zullen w.
Jes 30:19; Jer 31:16; 50:4; Jo

¨
e 1:5; Mi 1:10; Mt 8:12;

13:50; Lu 6:21; 23:28; Opb 18:15.
WENKEN, Han 12:17; 19:33; 21:40.
WENSEN, Ro 7:21 wanneer ik juiste w. te doen

Ro 9:18 betoont barmhartigheid aan wie hĳ w.
WENTELEN, Sp 16:3.

Jer 25:34 w. u in het rond
WERELD. Zie ook BEWOONDE AARDE,

SAMENSTEL(SELS) VAN DINGEN.
Jo 3:16 God heeft de w. zozeer liefgehad
Jo 14:19 de w. zal mĳ niet meer aanschouwen
Jo 15:19 Als gĳ een deel van de w. zoudt zĳn
Jo 17:16 Zĳ zĳn geen deel van de w.
Jo 18:36 Mĳn koninkrĳk geen deel van deze w.
1Kor 4:9 theaterschouwspel voor de w.
Jak 4:4 vriendschap met w. vĳandschap met God
2Pe 3:6 toenmalige w. door water overstroomd
1Jo 5:19 gehele w. in macht van de goddeloze
Mt 24:21; 25:34; Jo 8:23; 14:30; 17:5, 6; Ro 1:20; 4:13;
Ef 1:4; 2:2; Jak 1:27; 1Jo 2:2, 15, 16; Opb 17:8.

WERELDHEERSERS, Ef 6:12 tegen de w.
WERELDS, 1Kor 9:6 w. werk achterwege laten?
WERK(EN), Ps 104:24 Hoe talrĳk zĳn uw w.

Sp 8:22 als het vroegste van zĳn w.
Sp 22:29 man aanschouwd, vaardig in zĳn w.?
Jes 28:21 om w. te doen — zĳn w. is ongewoon
Jo 9:4 w. doen van hem die mĳ gezonden heeft
Jo 14:12 hĳ zal grotere w. dan deze doen
Jo 17:4 daar ik het w. heb voleindigd
Han 26:20 w. die bĳ berouw passen
Ro 8:28 al zĳn w. doet samenwerken ten goede
Ga 5:19 De w. van het vlees zĳn openbaar
Jak 2:26 zo is geloof zonder w. dood
Job 37:12; Ps 8:6; 150:2; Pr 9:10; Jes 45:9; Ro 12:11;
1Kor 3:13; 1Th 5:13; 2Ti 3:17; Tit 2:14; Heb 10:24.

WERKELIJK, Jo 7:28 hĳ bestaat w.
1Ti 6:19 het w. leven stevig vastgrĳpen

WERKELIJKHEDEN, Heb 11:1 demonstratie van w.
WERKELIJKHEID, Heb 9:24.

Kol 2:17 de w. behoort de Christus toe
WERKELOOS, Mt 20:3; Tit 1:12.
WERKEN, Jo 5:17 Mĳn Vader is blĳven w.

Jo 6:27 W. niet voor voedsel dat vergaat
Ro 4:4 Degene die w., wordt loon toegerekend
2Th 3:10 niet wil w., dan ook niet eten

WERKER(S), Ne 4:22; Jak 5:4.
Mt 9:37 oogst is groot, maar er zĳn weinig w.
Mt 20:1 om w. voor zĳn wĳngaard te huren
Lu 10:7 de w. is zĳn loon waard

WERKING(EN), 1Kor 12:11; Kol 2:12; 2Th 2:9.
1Kor 12:6 er is verscheidenheid van w.
Jak 5:16 smeking, als ze in w. is

WERKMAN, 2Ti 2:15 als een w.
WERKTUIG, Pr 10:10 ĳzeren w. stomp geworden
WERKTUIGKUNDIGEN, 2Kr 26:15.
WERKZAAM, Ef 4:16 naar gelang elk lid w. is
WERKZAME KRACHT, Ge 1:2 Gods w.
WERPEN, Mt 3:10; 5:25; 7:19.
WERPSPEER, 2Kr 23:10; Job 33:18.

Ne 4:17 andere hand de w. vasthield
WERPSPEREN, 2Kr 32:5.
WERPSPIES, Joz 8:18, 26; 1Sa 17:6; Job 20:25.
WERVELSTORM, Jer 23:19 storm van Jehovah, w.
WET(TEN), Ex 24:12 de w. en het gebod

Es 3:8 hun w. verschillen van elk ander volk
Es 9:1 het woord van de koning en zĳn w.
Ps 19:7 De w. van Jehovah is volmaakt
Ps 40:8 uw w. is in mĳn inwendige delen
Sp 6:20 verlaat de w. van uw moeder niet
Jes 2:3 uit Sion zal de w. uitgaan
Jes 24:5 zĳ hebben de w. overtreden
Da 6:15 dat het bĳ Meden en Perzen w. is
Lu 16:16 De W. en de Profeten
Lu 24:44 alle dingen in de w. van Mozes
Jo 10:34 Staat er niet in uw W.
Ro 2:14 van nature de dingen der w. doen
Ro 4:15 waar geen w. is, ook geen overtreding
Ro 7:12 Daarom is de W. op zich heilig
Ro 7:22 schep ik behagen in de w. van God
Ro 7:23 tegen de w. van mĳn verstand
Ro 8:2 w. van de zonde en de dood
Ga 3:24 W. leermeester die tot Christus leidt
Ga 6:2 vervult de w. van de Christus
Ef 2:15 uit verordeningen bestaande W.
Jak 2:8 de koninklĳke w. volbrengt
Ne 9:13; Jes 8:16; Jer 31:33; Da 6:5; 7:25; Mt 5:17; Ro
6:14; 7:2; 10:4; 13:8; Ga 3:19; Heb 10:1.

WETEN, 1Sa 17:46 w. dat er een God bestaat
Ps 83:18 men w. dat gĳ, wiens naam Jehovah is
Ez 2:5 zĳ zullen stellig ook w.
Ez 6:7 moeten w. dat ik Jehovah ben
Ro 8:28 w. dat God werken doet samenwerken
Ga 1:11 ik laat u w., broeders
Heb 13:2 zonder te w. engelen onthaald
De 4:39; Ps 20:6; Jes 43:10; 1Jo 3:2.

WETEN DAT IK JEHOVAH BEN, Ex 7:5; 14:4; Jes
49:23; Ez 6:7; 7:4; 11:12; 12:20; 13:23; 14:8; 15:7; 16:62;
20:44; 22:16; 25:5; 26:6; 28:22; 34:27; 35:9; 37:6; 38:23;
39:7, 28.

WETENSCHAP, Sp 9:9 hĳ zal in w. toenemen
WETGEVER, Jes 33:22 Jehovah is onze W.

Jak 4:12 E
´
en is w. en rechter

WETSREGLEMENT, Ro 13:9 Want het w.:
WETTELIJK BEVESTIGEN, Fil 1:7 het w.

Heb 8:6 verbond dat w. is op betere beloften
WETTELIJKE AANSPRAAK, Ps 140:12.
WETTELIJKE RECHT, Ez 21:27 die het w. heeft
WETTELIJKE VEREISTEN, Lu 1:6; Heb 9:10.
WETTELOOSHEID, Mt 24:12 toenemen der w.

2Kor 6:14 rechtvaardigheid en w.?
2Th 2:7 Het mysterie van deze w.
Heb 1:9 Gĳ hebt w. gehaat
1Jo 3:4 beoefent ook w., daarom is zonde w.
Mt 7:23; 13:41; 23:28; Ro 6:19; 2Th 2:3.

WETTELOZE(N), 1Ti 1:9.
Lu 22:37 hĳ werd onder de w. gerekend
2Th 2:8 dan zal de w. geopenbaard worden
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WETTELOZE DADEN, Heb 10:17.
Ro 4:7 Gelukkig zĳn zĳ wier w. zĳn vergeven
2Pe 2:8 zĳn ziel gefolterd wegens hun w.

WETTELOZE MENSEN, Han 2:23.
WEZEN (de), Jak 1:27 voor w. zorgen
WEZEN (het), Heb 1:3 afdruk van zĳn w.

Heb 10:1 Wet niet het w. van de dingen zelf
WEZEN, GODDELIJK, Han 17:29.
WIEL(EN), Ez 1:16 w. midden in een w.

Ex 14:25; Ez 1:20; 10:6.
WIELGERATEL, Na 3:2.
WIELWERK, Ez 10:6 vuur van tussen het w.
WIJD(ER), Jes 54:2 Maak plaats van uw tent w.

Mt 7:13 w. is de weg naar vernietiging
WIJDEN. Zie ook HAND MET MACHT VULLEN.

Han 6:4 wĳ zullen ons aan gebed w.
WIJKEN, Joz 1:8 wetboek niet uit uw mond w.

Jes 54:10 de bergen mogen dan w.
WIJN, Ps 104:15 w., die het hart verheugt

Sp 23:31 w. wanneer hĳ rode kleur vertoont
Jer 25:15 Neem deze beker met w. der woede
Jo 2:9 water dat in w. was veranderd
1Ti 3:8 Dienaren, zich niet overgevend aan w.
1Ti 5:23 gebruik wat w. ter wille van maag
Opb 18:3 de w. van de toorn van haar hoererĳ
Re 9:13; 13:4; Jes 25:6; 29:9; 55:1; Jer 35:6; Jo

¨
e 3:18;

Mt 9:17; Ef 5:18.
WIJNGAARD(EN), Jes 5:7 de w. van Jehovah

Jes 65:21 zĳ zullen stellig w. planten
Ze 1:13 w. planten, maar de wĳn niet drinken
Mt 20:1 om werkers voor zĳn w. te huren
Lu 20:9 plantte een w. en verhuurde die
Jer 12:10; Ez 28:26; Am 9:14; Mt 21:28.

WIJNGAARDENIER(S), 2Kon 25:12; Jes 61:5; Mt 21:33;
Jo 15:1.

WIJNPERS, Re 6:11 in w. tarwe uit te kloppen
Jo

¨
e 3:13 de w. is vol geworden

Opb 19:15 w. van toorn der gramschap van God
WIJNSTOK, Jer 2:21 u geplant als rode w.

Jo
¨
e 2:22 vĳgenboom en w. moeten kracht geven

Mi 4:4 onder w. en vĳgenboom zitten
Jo 15:1 Ik ben de ware w.
Opb 14:18 zamel trossen van w. der aarde in
Re 9:13; Ez 17:8; Za 8:12; Mt 26:29.

WIJNTROG, Jes 63:3 De w. heb ik getreden
WIJNZAKKEN, Mt 9:17; Mr 2:22; Lu 5:37.
WIJS. Zie ook BELEIDVOL, SCHRANDER.

Ps 19:7 de onervarene w. makend
Sp 3:7 Word niet w. in uw eigen ogen
Sp 27:11 Wees w., mĳn zoon
2Ti 3:15 geschriften, die u w. kunnen maken
Sp 15:20; 30:24; Ro 1:22.

WIJSHEID, Ps 111:10 vrees voor Jehovah is w.
Sp 1:20 De ware w. blĳft luidkeels roepen
Sp 2:7 praktische w. als een schat wegleggen
Sp 4:7 W. is het voornaamste
Sp 8:11 w. is beter dan koralen
Jes 29:14 w. van wĳze mannen moet vergaan
Jer 8:9 wat voor w. hebben zĳ dan?
Ez 28:17 Gĳ hebt uw w. bedorven
Da 1:17 hun gaf God kennis en inzicht en w.
Mt 11:19 w. gerechtvaardigd door haar werken
Lu 16:8 overeenkomstig praktische w.
1Kor 3:19 w. van wereld is dwaasheid bĳ God
Jak 1:5 Schiet iemand te kort in w.
Jak 3:17 de w. van boven is vredelievend
De 4:6; Sp 3:13; 24:3; 29:15; Pr 7:11; Da 2:21; Ro 11:33;
1Kor 2:5; Ef 3:10.

WIJZE, Ps 110:4 naar de w. van Melchizedek!
Han 1:11 Deze Jezus zal op dezelfde w. komen
Ga 4:23 naar de w. van het vlees geboren
Fil 1:27 op w. die goede nieuws waardig is
1Ti 3:12 op voortreffelĳke w. leiding hebben

WIJZE(N). Zie ook SCHRANDERE(N).
Mt 11:25 voor de w. verborgen
Ps 49:10; Sp 1:5; Ef 5:15.

WIJZER, Ps 119:98 W. dan mĳn vĳanden
Sp 9:9 Geef aan wĳze en hĳ zal nog w. worden
Job 35:11; Sp 26:16; Lu 16:8; 1Kor 1:25.

WIJZER (de), Sp 16:11 juiste w. en weegschaal

WIKKELEN, 1Sa 25:29.
Ho 4:19 wind heeft haar in zĳn vleugels gew.

WIL(LE), Ps 23:3 om zĳns naams w.
Ps 40:8 In doen van uw w. behagen geschept
Ps 122:8 Ter w. van mĳn broeders
Ps 143:10 Leer mĳ uw w. te doen
Ez 36:22 Niet ter w. van u doe ik het
Mt 5:10 ter w. van rechtvaardigheid vervolgd
Mt 6:10 Uw w. geschiede
Mt 10:39 wie zĳn ziel verliest ter w. van mĳ
Mt 24:9 ter w. van naam voorwerpen van haat
Mt 24:22 ter w. van de uitverkorenen verkort
Lu 22:42 niet mĳn w., maar de uwe geschiede
Jo 5:30 zoek niet mĳn w., maar de w. van hem
Ro 8:20 niet uit eigen w., maar door hem
Ro 11:28 vĳanden ter w. van u
Ro 12:2 de goede en volmaakte w. van God
2Kor 8:9 ter w. van u arm geworden
Ef 5:17 inzien wat de w. van Jehovah is
Ef 6:6 met geheel hun ziel w. van God doen
Heb 10:10 Krachtens de genoemde w. geheiligd
2Pe 1:21 nooit profetie door w. van mens
1Jo 2:17 maar wie de w. van God doet
2Kon 19:34; Ezr 7:18; Ps 106:8; Jes 62:1; Da 11:36;
Mt 7:21; Jo 6:39; Han 13:36; Ro 9:19; Kol 1:9; Tit 1:11;
Opb 4:11.

WILD, Ge 1:24 w. gedierte der aarde
Ge 27:3 jaag op een stuk w. voor mĳ
Ge 27:5 ging het veld in om op w. te jagen
Ro 11:24 de van nature w. olĳfboom

WILDERNIS, De 8:16 die u in de w. voedde
Jes 35:6 in de w. wateren zĳn opgeweld
Ez 34:25; Mt 3:3; Opb 12:6.

WILG, Ez 17:5 een w. aan uitgestrekte wateren
WILLEKEUR, Ge 49:6 in hun w.

Jes 3:4 louter w. zal over hen heersen
WILLEN, 1Kor 4:19 zo Jehovah w.

Jak 1:18 Omdat hĳ het w., ons voortgebracht
Jak 4:15 Indien Jehovah w., zullen wĳ leven
Opb 22:17 ieder die w., neme water des levens

WIND(EN), Pr 1:14 een najagen van w.
Jes 26:18 wĳ hebben w. gebaard
Mr 4:39 bestrafte de w. En de w. ging liggen
Jo 3:8 De w. blaast waarheen hĳ wil
Ef 4:14 door elke w. van leer
Jak 1:6 door w. heen en weer geslingerd
Opb 7:1 engelen, die de vier w. vasthielden
Ps 104:3; Pr 11:4; Ez 37:9; Mt 7:25.

WINDERIG, Ge 3:8 w. gedeelte van de dag
WINDSEL(S), Lu 24:12; Jo 19:40; 20:5, 7.

Job 38:9 dikke donkerheid tot w.
WINDSTREKEN, Mt 24:31 van de vier w.
WINNEN, Mt 16:26 als hĳ de gehele wereld w.

1Kor 9:20 als een jood, om joden te w.
1Pe 3:1 zĳ zonder woord gew. mogen worden
Sp 11:30; 1Kor 9:19-22.

WINST, Jes 23:18 haar w. en haar hoerenloon
Jes 56:11; Jer 6:13 onrechtvaardige w.
Jak 4:13 wĳ zullen zaken doen en w. maken

WINTER, Ge 8:22; Ps 74:17; Za 14:8.
WINTERTIJD, Mt 24:20 vlucht niet in w.
WISSEN, Ps 69:28; Jes 25:8.

Ex 32:33 die zal ik uit mĳn boek w.
WIT, Da 11:35 om hen w. te maken

Opb 7:14 hun lange gewaden w. gemaakt
Jes 1:18; Mt 5:36; Opb 2:17; 7:9; 20:11.

WITGEKALKT, Mt 23:27; Han 23:3.
WITKALK, Ez 13:11, 14; 22:28.
WOEDE, Ps 76:10 de w. van de mens

Sp 15:1 zacht antwoord keert w. af
Jer 6:11 van de w. van Jehovah vol geworden
Ps 79:6; Sp 6:34; 19:19; 27:4; Mi 7:9.

WOEDEN, Job 19:29 een w. tegen dwalingen
WOEDEND, Ez 25:17.

Sp 15:18 Een w. man verwekt twist
Ez 5:15 in woede en in w. terechtwĳzingen

WOEDE-UITBARSTINGEN, Sp 22:24.
WOEKER(WINST), Le 25:36; Ne 5:7.
WOEST, Opb 17:16 de hoer w. en naakt maken
WOESTENIJ, Jo

¨
e 3:19; Ze 1:13.

Jes 62:4 land zal niet meer een w. heten
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WOESTHEID, Jes 34:11 de stenen der w.
WOESTIJN(EN), Jes 43:19; Lu 1:80.

Heb 11:38 Zĳ doolden rond in w.
WOESTIJNVLAKTE, Jes 35:6; 41:19; Jer 50:12.

Jes 35:1 de w. zal blĳ zĳn en bloeien
Jes 51:3 haar w. als de tuin van Jehovah

WOLF, Jes 11:6; Jo 10:12.
WOLK(EN), Ge 9:13 regenboog plaats ik in w.

Pr 11:4 hĳ die naar de w. ziet
Jes 14:14 Ik zal opstĳgen boven de w.
Jo

¨
e 2:2 een dag van w. en dikke donkerheid

Lu 21:27 Zoon des mensen zien komen in een w.
Han 1:9 w. onttrok hem aan hun gezicht
1Th 4:17 in w. weggerukt, de Heer tegemoet
Heb 12:1 grote w. van getuigen rondom ons
Opb 1:7 Ziet! Hĳ komt met de w.
1Kon 8:10; Mt 24:30; 1Kor 10:2.

WOLKKOLOM, Ex 13:21, 22; 14:19; 33:9; Ps 99:7.
WOLVEN, Ez 22:27 vorsten zĳn als w.

Mt 10:16 als schapen te midden van w.
Han 20:29 onderdrukkende w. binnendringen

WONDE(N), Jes 30:26 Jehovah de w. geneest
Jes 53:5 wegens zĳn w. voor ons genezing
Ps 38:5; Sp 23:29; 27:6; Jes 1:6.

WONDEN, De 32:39 Ik heb zwaar gew.
WONDER(EN), De 13:1, 2.

Ex 4:21 gĳlieden w. voor Farao verricht
Ex 11:9 opdat mĳn w. talrĳk worden
Ex 15:11 Die gevreesd moet worden, w. doet
Ps 71:7 Voor velen ben ik als een w. geworden
Ps 88:10 ten aanzien van hen een w. doen?
Jes 8:18 Ik en de kinderen zĳn tot w.
Da 4:3 hoe machtig zĳn zĳn w.!
Han 2:22 Jezus, aan u getoond door w.
Heb 2:4 terwĳl God getuigenis aflegde met w.
De 29:3; Ne 9:10; Ps 105:5; Jer 32:20.

WONDERBAAR, Job 42:3 te w. voor mĳ
Ps 31:21 hĳ heeft mĳ w. goedheid betoond
Ps 78:12 had hĳ op w. wĳze gehandeld
Ps 139:14 omdat ik w. ben gemaakt
1Pe 2:9 uit de duisternis tot zĳn w. licht
Job 10:16; Ps 98:1; 136:4; Jes 9:6.

WONDERBAARLIJK, Mt 21:42.
WONDERDAAD, Ps 89:5 uw w. prĳzen
WONDERDADEN, Ps 77:11.

1Kr 16:9 Houdt u intens bezig met zĳn w.
WONDERLIJK, Jes 29:14 w. met volk handelen
WONDERTEKENEN, Jo

¨
e 2:30.

WONDERWERKEN, Ps 26:7; 107:8; 145:5.
Ps 71:17 blĳf ik over uw w. vertellen

WONEN, Re 5:17 Dan, op schepen w.?
Ps 27:4 in het huis van Jehovah mag w.
Ps 133:1 als broeders in eenheid te zamen w.!
Jes 40:22 Een die w. boven het rond der aarde
Ro 7:20 de zonde die in mĳ w.
1Kor 3:16 dat de geest van God in u w.?
Ef 2:22 plaats waarin God door geest w.
Nu 35:34; Ps 61:7; 68:16; Sp 21:9, 19; Jes 32:18.

WONING(EN), De 26:15; Ps 74:20; 91:9; Hab 3:11.
Jo 14:2 In huis van Vader vele w.

WOONHUIS, 2Kor 5:2 in dit w. zuchten wĳ
WOONPLAATS, 1Kon 8:49 hemel, uw vaste w.

Jer 31:23; Han 17:26; Ju 6; Opb 18:2.
WOONTORENS, Ps 48:3.

Ps 122:7 onbezorgdheid binnen uw w.
Jes 13:22; Ez 19:7; Am 3:9; Mi 5:5.

WOORD(EN), Ex 34:28 schreef de Tien W.
Ps 49:13 een welgevallen in hun eigen w.
Ps 119:105 Uw w. is een lamp voor mĳn voet
Sp 25:11 een w., gesproken op de juiste tĳd
Jes 50:4 vermoeide met een w. antwoorden
Jes 55:11 zo zal mĳn w. blĳken te zĳn
Jer 8:9 Zĳ hebben Jehovah’s w. verworpen
Mt 12:37 naar uw w. worden veroordeeld
Mt 24:35 mĳn w. zullen geenszins voorbĳgaan
Jo 1:1 In het begin was het W.
Jo 1:14 Het W. nu is vlees geworden
Jo 6:63 De w. die ik tot u heb gesproken
Jo 12:47 indien iemand mĳn w. hoort
Jo 17:17 uw w. is waarheid

Ro 16:18 door complimenteuze w. verleiden
Fil 2:16 w. des levens stevig vasthoudend
2Ti 1:13 het patroon van gezonde w.
2Ti 2:15 het w. der waarheid juist hanteert
2Ti 4:2 predik het w.
Jak 1:22 Wordt daders van het w.
2Pe 1:19 het profetische w. des te vaster
Job 6:25; Ps 19:14; 119:103; Sp 4:10, 20; Ro 10:8; 16:18;
1Kor 14:9.

WOORD, GODS, 1Th 2:13; Heb 11:3.
Ef 6:17 het zwaard van de geest, dat is G.

WOORDENSTRIJD, 1Ti 2:8 zonder w.
WOORD VAN GOD, Heb 4:12 het w. is levend

Opb 19:13 zĳn naam wordt genoemd: Het W.
Mr 7:13; Lu 8:11; Han 6:7; 1Th 2:13; 2Ti 2:9; 2Pe 3:5.

WOORDVOERDERS, 2Kr 32:31 w. van vorsten
Job 16:20 Mĳn metgezellen zĳn w. tegen mĳ

WORGEN, 2Sa 17:23 Achitofel w. zich
WORM(EN), Jes 14:11 w. zĳn uw dek

Jes 41:14 Wees niet bevreesd, gĳ w. Jakob
WORSTELEN, Ge 32:24 ging een man met hem w.
WORTEL, Job 14:8 Indien zĳn w. oud wordt

Jes 11:10 dat de w. van Isa
¨
ı er zal zĳn

Ro 11:16 indien de w. heilig is
1Ti 6:10 is een w. van schadelĳke dingen
Heb 12:15 dat geen giftige w. opschiet
Sp 12:12; Mt 3:10; 13:21; Ro 11:18.

WORTELGRONDSLAG, Sp 12:3.
WOUDEN, Ez 34:25 in de w. slapen
WRAAK, Ge 4:15 zevenvoudig w. ondergaan

De 32:35 Mĳ is de w. en de vergelding
Jes 61:2 om uit te roepen de dag der w.
2Th 1:8 wanneer hĳ w. oefent over hen
De 32:41, 43; Re 16:28; 2Sa 4:8; Ps 44:16; 79:10;
Jes 34:8; Jer 20:10; 50:28; Na 1:2; Ro 12:19.

WREED, Sp 5:9; 12:10; Jes 13:9.
WREEDAARD, Sp 11:17 w. brengt banvloek
WREEKSTER, Ro 13:4 Gods dienares, een w.
WREKEN, Jes 1:24 ik wil mĳ w. op mĳn vĳanden

Ro 12:19 W. uzelf niet, geliefden
Opb 19:2 het bloed van zĳn slaven gew.
Es 8:13; Jer 15:15; Opb 6:10.

WREKENDE GERECHTIGHEID, Han 28:4.
WREKER, Ps 78:35 dat God hun W. was
WREVEL, Job 6:2 dat mĳn w. gewogen werd

Pr 7:3 W. is beter dan lachen
WROEGING, Mt 27:3 Judas kreeg w.
WROK, Le 19:18 noch w. koesteren
WUFT, Jer 3:9 prostitutie wegens w. zienswĳze

Z
ZAAD, Ge 1:11 waarvan het z. erin is

Ge 3:15 vĳandschap tussen uw z. en haar z.
Ge 22:17 uw z. voorzeker vermenigvuldigen
Lu 8:11 Het z. is het woord van God
Ro 9:8 kinderen der belofte als z. gerekend
Ro 9:29 Indien Jehovah geen z. had gelaten
Ga 3:16 En aan uw z., dat is Christus
Ga 3:29 zĳt gĳ werkelĳk Abrahams z.
Opb 12:17 tegen de overgeblevenen van haar z.
Ge 12:7; Mt 13:38; Ro 9:7; Ga 3:19.

ZAADUITSTORTING, Le 15:16, 32; 18:20; 22:4.
Le 18:23 uw z. aan geen enkel dier geven
Le 20:15 wanneer man zĳn z. aan dier geeft

ZAAIEN, Ps 126:5 Wie met tranen z.
Ho 8:7 wind blĳven zĳ z., stormwind oogsten
Mi 6:15 z., maar niet oogsten
Lu 8:5 Een zaaier ging uit om te z.
1Kor 15:44 gez. als een fysiek lichaam
2Kor 9:6 wie spaarzaam z.
Ga 6:7 wat een mens z., zal hĳ oogsten
Sp 11:18; Pr 11:4, 6; Ho 10:12; Hag 1:6; Mt 6:26; 13:20;
Lu 19:22; Jak 3:18.

ZAAIER, Mt 13:37; Jo 4:36.
ZAAK, De 19:15 dient de z. vast te staan

Sp 18:13 Wanneer iemand antwoord geeft op z.
Pr 12:13 Het slot van de z. is:
1Kor 6:1 die een z. tegen een ander heeft
Ga 4:18 gezocht in een voortreffelĳke z.
De 17:8; Job 5:8; Sp 11:13; Pr 10:20.
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ZACHARIA 1., 1Kr 26:2, 14.
ZACHARIA 2., 2Kr 24:20 Z., zoon van Jojada

Lu 11:51 tot bloed van Z., die gedood werd
ZACHARIA 3., Ezr 5:1; Za 1:1, 7.
ZACHARIA 4., Jes 8:2.
ZACHARIAS, Lu 1:5, 12, 18, 40, 67.
ZACHE

¨
US, Lu 19:2, 5, 8.

ZACHTAARDIG(EN), Mt 11:29; 21:5.
Mt 5:5 Gelukkig zĳn de z.
1Pe 3:4 de stille en z. geest

ZACHTAARDIGHEID, 1Kor 4:21 met geest van z.?
Ga 6:1 in geest van z. terecht te brengen
2Ti 2:25 met z. degenen onderricht
1Pe 3:15 verdedigen met z. en diepe achting
2Kor 10:1; Ga 5:23; 1Ti 6:11; Tit 3:2; Jak 1:21.

ZACHTMOEDIGEN, Ps 37:11 z. aarde bezitten
Sp 3:34 de z. zal hĳ gunst betonen
Jes 61:1 om de z. goed nieuws te vertellen
Ze 2:3 zoekt Jehovah, al gĳ z.
Ps 10:17; 22:26; Jes 11:4; 29:19; Am 2:7.

ZACHTMOEDIGHEID, Ze 2:3 zoekt z.
ZACHTMOEDIGSTE, Nu 12:3 Mozes was de z.
ZADEN, 1Kor 15:38.
ZADOK, 2Sa 15:24; 1Kr 29:22; Ez 48:11.
ZAGEN, Heb 11:37 zĳ werden in stukken gez.
ZAK(KEN), 1Sa 9:7; Es 4:1; Ps 69:11; Opb 11:3.
ZAKELIJKE BEZIGHEDEN, Mt 22:5; 2Ti 2:4.
ZAKEN, Han 25:20.

Mt 23:23 de gewichtiger z. veronachtzaamd
1Kor 6:2 het berechten van onbeduidende z.?

ZAKEN DOEN, Jak 4:13 z. en winst maken
ZAKKEN, Ge 8:1 en de wateren gingen z.
ZALFOLIE, Ex 29:7; 30:25; Le 8:12; Nu 4:16.
ZALVEN, Ex 28:41 gĳ moet hen z. en heiligen

1Sa 16:13 nam Samu
¨
el de hoorn en z. hem

Ps 45:7 gez. met olie van uitbundige vreugde
Jes 61:1 omdat Jehovah mĳ heeft gez.
2Kor 1:21 hĳ die ons heeft gez., is God
Heb 1:9 God u gez. met olie van vreugde
Ex 40:13, 15; Re 9:8; 1Kon 1:34; 19:16.

ZALVING, Ex 40:15.
1Jo 2:20 gĳ hebt een z. van de heilige

ZAND, Mt 7:26 die zĳn huis op het z. bouwde
Ro 9:27 zonen van Isra

¨
el als het z. der zee

Ps 139:18; Jer 5:22; 33:22; Opb 20:8.
ZANDKORRELS, Ge 22:17; Jes 10:22.
ZANG, 1Kr 6:31.
ZANGERS, 2Kr 20:21 stelde z. voor Jehovah op

1Kr 15:16; Ne 10:28; Ps 68:25; 87:7.
ZEBAOTH. Zie LEGERSCHAREN.
ZEBEDE

¨
US, Mt 4:21; Lu 5:10; Jo 21:2.

ZEBRA’S, Jer 14:6 de z. zĳn blĳven staan
ZEBULON, Re 5:18 Z. was een volk

Ge 30:20; Nu 26:26; Ps 68:27; Opb 7:8.
ZEDEKIA, 2Kon 24:17; Jer 39:2; 52:11.
ZEDELIJKHEIDSBEGRIP, Ef 4:19 elk z. verloren
ZEE(

¨
EN), Ge 1:10 wateren noemde hĳ Z.

Ps 72:8 onderdanen van z. tot z.
Jes 11:9 kennis, zoals wateren de z. bedekken
Jes 57:20 goddelozen zĳn als opgezweepte z.
Da 11:45 paleistenten tussen z. en Sieraadberg
Lu 21:25 angst vanwege het gebulder der z.
Opb 20:13 de z. gaf de doden in haar op
Opb 21:1 en de z. is niet meer
Ex 14:21; Jes 17:12; 60:5; Ez 27:27; Jon 1:15; 1Kor
10:2; Ju 13; Opb 7:3.

ZEEBEKKENS, Ge 1:22 vult de wateren in de z.
ZEELIEDEN, Ez 27:9, 27, 29; Jon 1:5; Han 27:27; Opb 18:17.
ZEEMONSTERS, Ge 1:21 grote z. scheppen
ZEGEL(S), Jes 8:16 doe een z. om de wet

Da 9:24 een z. drukken op visioen en profeet
Jo 3:33 zĳn z. gedrukt dat God waarachtig is
Jo 6:27 op hem zĳn z. van goedkeuring gedrukt
2Kor 1:22 Hĳ heeft zĳn z. op ons gedrukt
2Ti 2:19 het fundament van God heeft dit z.:
Job 38:14; Hgl 8:6; Ro 4:11; Opb 5:1; 7:2.

ZEGEN(INGEN), De 30:19 z. en vervloeking
Sp 10:22 De z. van Jehovah maakt rĳk
Mal 3:10 een z. over u uitgieten
Ge 12:2; Sp 28:20; Mal 2:2; 1Pe 3:9.

ZEGENEN, Ge 1:28 Voorts z. God hen
Nu 6:24 Moge Jehovah u z.
Ps 21:6 maakt hem gez. voor eeuwig
Ps 29:11 Jehovah zal zĳn volk z. met vrede
Ps 145:21 alle vlees z. zĳn heilige naam
Ro 12:14 z. en vervloekt niet
1Kor 10:16 de beker der zegening die wĳ z.
Heb 7:7 het mindere gez. door het meerdere
Ge 12:2; 32:26; De 7:14; Ru 2:4; Job 1:21; Ps 62:4;
72:19; Lu 6:28; 1Pe 1:3.

ZEGEVIEREN, Jer 20:11; Opb 12:8.
ZEKER, Heb 6:19.
ZEKERHEID, Ps 4:8 gĳ doet mĳ in z. wonen

Sp 1:33 die luistert, zal in z. verblĳven
Sp 3:23 in z. uw weg bewandelen
1Th 5:3 Wanneer zĳ zeggen: Vrede en z.!
1Jo 3:19 wĳ zullen ons hart z. geven
Le 25:18; De 33:28; Jes 14:30.

ZELDZAAM, 1Sa 3:1 woord van Jehovah was z.
ZELFBEHEERSING, Jes 42:14 z. oefenen

Han 24:25 over rechtvaardigheid en z. sprak
1Kor 7:5 vanwege uw gebrek aan z.
1Kor 9:25 die aan wedstrĳd deelneemt, z.
Tit 1:8 gastvrĳ, z. oefenend
1Kor 7:9; Ga 5:23; 2Ti 3:3; 2Pe 1:6.

ZELFBEWUSTHEID, 2Kor 11:17 ik spreek in z.
ZELFVERHEFFING, Sp 8:13 Z. heb ik gehaat
ZELFVERTROUWEN, Ps 85:8 niet tot z.

Sp 14:16 de verstandeloze is vol z.
ZELFVERZEKERDHEID, Re 18:7 in z. woonde
ZELFZUCHTIG, Nu 11:4 uiting aan z. verlangen
ZELFZUCHTIGE BEGEERTE, Ps 106:14.
ZENDEN. Zie ook UITZENDEN.

Jes 6:8 Wie zal ik z., en wie zal gaan?
Jes 55:11 succes in dat waarvoor gez.
Jes 61:1 mĳ gez. om vrĳheid uit te roepen
Mal 3:1 Ziet! Ik z. mĳn boodschapper
Mal 4:5 Ziet! Ik z. de profeet Elia
Jo 20:21 Zoals Vader mĳ uitgezonden, z. ik u
Ge 24:7; Ex 3:14; Ps 110:2; Jer 25:15; Mt 11:10; 21:34;
Jo 14:26; Han 8:14.

ZERUBBABEL, Ezr 3:8; Hag 2:4; Za 4:6, 7.
ZESHONDERD ZESENZESTIG, Opb 13:18.
ZETELEN, Ps 2:4; 29:10.
ZEUG, 2Pe 2:22 z. tot rollen in de modder
ZEVEN, Ge 7:4 over z. dagen regenen

Ge 41:27 de z. magere koeien zĳn z. jaren
1Kon 6:38 besteedde z. jaar aan het bouwen
Sp 26:16 z. die een verstandig antwoord geven
Ez 39:9 zullen zĳ z. jaar vuren ontsteken
Da 4:16 laten er z. tĳden over hem voorbĳgaan
Mi 5:5 z. herders tegen hem verwekken
Za 3:9 Op die ene steen zĳn z. ogen
Opb 1:4 z. geesten die voor zĳn troon zĳn
Opb 1:20 z. sterren en z. lampenstandaarden:
Opb 13:1 een wild beest met z. koppen
Opb 15:6 z. engelen met z. plagen
Opb 17:10 z. koningen: vĳf zĳn gevallen
Jes 11:15; Za 4:10; Han 6:3; Opb 17:1.

ZEVENDUIZEND, 1Kon 19:18 z. overgelaten
ZEVENMAAL, Le 16:19 z. wat bloed spatten

Le 26:18, 28 u z. moeten tuchtigen
Joz 6:4, 15 z. om de stad heen trekken
2Kon 5:10 moet gĳ u z. in de Jordaan baden
Sp 24:16 de rechtvaardige kan wel z. vallen
Mt 18:22 niet z., maar zevenenzeventig
Ge 33:3; 1Kon 18:43; 2Kon 4:35; Ps 12:6; 119:164;
Da 3:19.

ZEVENTIG, Ex 1:5 bedroegen z. zielen
Ex 24:1 en z. van de oudere mannen van Isra

¨
el

Nu 11:25 geest op elk van de z. oudere mannen
Jer 25:11 zullen Babylon z. jaar dienen
Jer 29:10 vervulling van z. jaar te Babylon
Da 9:2 verwoestingen van Jeruzalem, z. jaar
Da 9:24 Z. weken zĳn vastgesteld
Lu 10:1 wees z. anderen aan en zond hen uit
Re 9:56; 2Kon 10:1; Jes 23:15; Jer 25:12; Ez 8:11;
Za 7:5.

ZICHTBAAR, Mt 27:53 voor vele mensen z.
Da 4:11, 20; Han 26:16; Kol 1:16.
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ZICHZELF, Jo 5:19.
Lu 9:25 de wereld wint, maar z. verliest
Jo 16:13 de geest zal niet uit z. spreken
2Ti 3:2 de mensen zullen z. liefhebben

ZICHZELF OPGELEGD, Kol 2:23.
ZIEDEN, Ps 80:4 z. tegen gebed van uw volk
ZIEK(E), 2Sa 13:5 brood geven als aan z.

Sp 13:12 maakt het hart z.
Jes 33:24 geen inwoner zal zeggen: Ik ben z.
Ez 34:4 z. geworden dieren niet gesterkt
Jak 5:14 Is iemand onder u z.?
2Kon 20:1; Mal 1:8; Mt 25:39; Jo 5:5; 11:2.

ZIEKELIJK, 1Kor 11:30 Daarom zĳn er velen z.
ZIEKTE(N), De 28:61 z. over u brengen

Ps 41:3 schragen op een divan van z.
Mt 8:17 Hĳzelf heeft onze z. op zich genomen
Ga 4:13 ten gevolge van een z. van mĳn vlees

ZIEKTEGEVALLEN, 1Ti 5:23 veelvuldige z.
ZIEL(EN), Ge 1:20 een gewemel van levende z.

Ge 2:7 en de mens werd een levende z.
Ge 9:4 vlees met zĳn z. — zĳn bloed
Le 17:14 de z. van vlees is zĳn bloed
Nu 31:28 als belasting

´
e

´
en z. op vĳfhonderd

De 6:5 Jehovah liefhebben met geheel uw z.
De 19:21 z. voor z., oog voor oog
Joz 11:11 sloegen iedere z. met het zwaard
Joz 20:9 die onopzettelĳk een z. doodslaat
Ps 49:15 God zal mĳn z. van Sjeool verlossen
Ps 89:48 Kan hĳ zĳn z. ontkoming verschaffen
Sp 14:25 Een waarachtige getuige bevrĳdt z.
Jes 53:12 zĳn z. in de dood uitgestort
Ez 18:4, 20 De z. die zondigt, zal sterven
Mt 10:28 die

´
en z.

´
en lichaam kan vernietigen

Mt 16:26 de wereld wint, maar z. verbeurt?
Mt 22:37 Jehovah liefhebben met geheel uw z.
Han 2:27 mĳn z. in Hades niet verlaten
Han 3:23 elke z. die niet luistert
Ef 6:6 met geheel hun z. de wil van God doen
Fil 1:27

´
e

´
en van z. zĳde aan zĳde strĳdend

Kol 3:23 verricht uw werk met geheel uw z.
Opb 20:4 ik zag de z. van hen die met de bĳl
Ex 1:5; Job 11:20; 31:39; Jer 2:34; 15:9; Mr 14:34;
Jo 12:25; Han 2:41; 1Kor 15:45.

ZIELSBEGEERTE, Jes 56:11 een sterke z.
ZIEN, Ge 7:1; Jes 6:5; 60:2.

Ex 33:20 geen mens kan mĳ z. en leven
Jes 49:9 tot hen in duisternis: Laat u z.!
Jes 51:1 Z. naar rots waaruit gĳ gehouwen zĳt
Jes 66:8 Wie heeft dergelĳke dingen gez.?
Jer 5:21 Zĳ hebben ogen, maar kunnen niet z.
Mt 5:8 de zuiveren van hart zullen God z.
Mt 13:14 kĳken, maar geenszins z.
Jo 1:18 Geen mens heeft ooit God gez.
Jo 8:56 Abraham verheugde zich mĳn dag te z.
Jo 14:9 mĳ gez., ook de Vader gez.
Jo 20:29 Omdat gĳ hebt gez., hebt gĳ geloofd?
Ro 1:20 onzichtbare hoedanigheden worden gez.
Ro 8:24 hoop die gez. wordt, is geen hoop
2Kor 4:18 ogen op dingen die men niet z.
Heb 11:1 werkelĳkheden die niet worden gez.
Heb 11:13 beloften van verre gez. en begroet
1Jo 4:20 broeder, die hĳ heeft gez., liefheeft
Opb 3:18 oogzalf, opdat gĳ moogt z.
Han 17:22; 1Ti 6:16; Opb 11:19.

ZIENER, 1Sa 9:9 profeet werd z. genoemd
2Kr 16:7 in die tĳd kwam de z. Hanani tot Asa

ZIGZAGSGEWIJS, Ps 60:4 om z. te vluchten
ZILVER, Sp 2:4 ernaar zoeken als naar z.

Ez 7:19 Op de straten zullen zĳ hun z. werpen
Ze 1:18 Noch hun z., noch hun goud
Mal 3:3 als een louteraar en reiniger van z.
Jak 5:3 Uw goud en z. is weggeroest
Sp 25:11; Da 2:32; Hag 2:8; Han 3:6.

ZILVEREN, Ex 12:35.
ZILVERGELD, Mt 25:18; Mr 14:11.
ZILVERSMID, Han 19:24 Demetrius, een z.
ZILVERSTUKKEN, Mt 26:15 dertig z.
ZIN(NEN), Ro 8:5 z. op dingen van het vlees

Ro 11:7 Van overigen waren de z. afgestompt
Ro 11:25 over Isra

¨
el een afstomping der z.

Ro 11:34; 1Kor 2:16 de z. van Jehovah kennen

Fil 3:19 z. gericht op dingen op de aarde
1Ti 5:6 die genot vindt in bevrediging der z.

ZINGEN, Ps 96:1 Z. Jehovah een nieuw lied
Jes 42:10 Z. Jehovah een nieuw lied
Mt 26:30 na het z. van lofzangen
Ef 5:19 waarbĳ gĳ z. en uzelf begeleidt
Ex 15:1; 2Sa 1:17; 1Kr 16:9; 2Kr 35:25; Ps 68:4;
144:9; Jes 5:1; Jer 20:13; Ez 27:32; Ze 2:14; Opb 14:3.

ZINGENOT, Jak 4:1; 5:5.
ZINLOOS, 1Ti 1:6 tot z. gepraat gekeerd
ZINNELIJKE BEGEERTE, Ez 23:11.
ZINNELOOS, 1Ti 6:9.
ZINNELOOSHEID, Jes 9:17 elke mond spreekt z.
ZINNEN, Jer 23:27.

Han 4:25 volken op ĳdele dingen gez.?
ZINNEN BIJ ELKAAR HOUDEN, 1Th 5:6, 8.

2Ti 4:5 in alle dingen uw z., lĳd kwaad
1Pe 1:13 Versterkt geest tot activiteit, z.
1Pe 5:8 uw z., weest waakzaam

ZINSPELEND, Hab 2:6 een z. opmerking
ZIPPORA, Ex 2:21 gaf zĳn dochter Z. aan Mozes
ZITTEN, Ps 110:1 Z. aan mĳn rechterhand

Jes 42:7 hen die in duisternis z.
Mi 4:4 zĳ zullen ieder onder zĳn vĳgenboom z.
Mt 19:28 zult gĳ zelf op twaalf tronen z.
Ps 1:1; Jes 28:6; Opb 5:13; 7:10; 17:15.

ZOEKEN, Ps 27:4 E
´
en ding zal ik z.:

Jes 55:6 Z. Jehovah terwĳl hĳ te vinden is
Ez 34:11 ik wil mĳn schapen z.
Am 9:3 vandaar zal ik hen zorgvuldig z.
Ze 2:3 z. Jehovah, al gĳ zachtmoedigen
Mal 3:1 de Heer, die gĳlieden z.
Mt 6:33 Blĳft eerst het koninkrĳk z.
Mt 7:7 blĳft z., en gĳ zult vinden
1Kor 1:22 de Grieken z. wĳsheid
1Kor 10:33 niet mĳn eigen voordeel z.
Ga 1:10 z. ik mensen te behagen?
Kol 3:1 blĳft de dingen z. die boven zĳn
Heb 11:6 beloner van wie hem ernstig z.
Ps 9:12; 37:25; 119:2; Sp 1:28; Jes 16:5; 26:9; 58:2;
Jer 29:13; Ez 7:25; 34:8; Za 8:22; Jo 8:40, 50;
Han 15:17; Ro 2:7; Heb 11:14; 13:14; Opb 9:6.

ZOENOFFER, Heb 2:17.
Ro 3:25 God heeft hem als z. gesteld
1Jo 2:2 En hĳ is een z. voor onze zonden
1Jo 4:10 zĳn Zoon uitgezonden als z.

ZOETE, Jak 3:11 het z. en bittere opborrelen?
ZOFAR, Job 2:11; 11:1.
ZOGEN, Ex 2:7; Lu 21:23.
ZOGEND, 1Th 2:7 vriendelĳk zoals z. moeder
ZOMEN, Jes 6:1 zĳn z. vulden de tempel

Jer 2:34 in uw z. de bloedsporen gevonden
ZOMER, Ge 8:22 z. en winter nimmer ophouden

Jer 8:20 z. ten einde; maar wĳ niet gered!
Mt 24:32 weet gĳ dat z. nabĳ is
Ps 74:17; Sp 30:25; Za 14:8.

ZON, Joz 10:12 Z., sta onbeweeglĳk
Mal 4:2 zal z. der rechtvaardigheid schĳnen
Mt 13:43 rechtvaardigen schĳnen als de z.
Han 2:20 de z. in duisternis veranderd
Ps 89:36; Pr 1:9; Jes 49:10; 60:19; Da 11:44;
Lu 21:25; Opb 7:16.

ZONDAAR(S), Jes 65:20 wat de z. betreft
Mt 11:19 vriend van belastinginners en z.
Lu 15:2 Deze man ontvangt z.
Lu 15:7 vreugde over

´
e

´
en z. die berouw heeft

Lu 18:13 God, wees mĳ z. genadig
Jo 9:31 weten dat God niet naar z. luistert
Ro 5:8 Christus gestorven terwĳl wĳ z. waren
Jak 5:20 hĳ die een z. doet terugkeren
1Pe 4:18 waar zal dan de z. verschĳnen?
Ps 104:35; Ro 5:19; 1Ti 1:9, 15; Heb 7:26.

ZONDE(N), Ge 4:7 ligt de z. op de loer
Nu 32:23 Weet dat uw z. u zal achterhalen
Ps 19:12 Verklaar onschuldig aan verborgen z.
Ps 32:1 Gelukkig hĳ wiens z. wordt bedekt
Ps 51:5 in z. heeft mĳn moeder mĳ ontvangen
Ps 79:9 bevrĳd ons en bedek onze z.
Jes 1:18 Al zouden uw z. als scharlaken zĳn
Jer 31:34 hun z. zal ik niet meer gedenken
Mt 12:31 z. tegen de geest niet vergeven
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Mr 3:29 schuldig aan eeuwige z.
Jo 1:29 het Lam dat z. der wereld wegneemt!
Ro 4:8 wiens z. Jehovah geenszins toerekent
Ro 5:12 door

´
e

´
en mens z. wereld binnengekomen

Ro 5:21 z. als koning geregeerd met de dood
Ro 6:23 loon dat de z. betaalt, is de dood
Ro 7:7 z. niet leren kennen dan door Wet
Ro 14:23 alles wat niet uit geloof is, is z.
2Kor 5:21 die geen z. kende, tot z. gemaakt
Heb 10:17 ik zal hun z. geenszins gedenken
Heb 10:26 indien wĳ moedwillig z. beoefenen
Heb 12:1 de z. die verstrikt, afleggen
Jak 1:15 baart de begeerte z.; de z. de dood
Jak 4:17 en het niet doet, is het hem tot z.
Jak 5:15 als hĳ z. heeft begaan
Opb 18:4 niet met haar in haar z. wilt delen
Jes 6:7; Ez 33:14; Mt 26:28; Han 3:19; 10:43; Ro 8:2;
1Ti 5:24; Heb 10:12; 11:25; 1Jo 1:8, 9; 2:1; 5:16, 17.

ZONDER, Ro 7:9 eens was ik levend z. de wet
ZONDIG(ER), Ro 6:6; 7:13.
ZONDIGEN, Ro 3:23 allen hebben gez.

1Kor 6:18 z. tegen zĳn eigen lichaam
Ef 4:26 Weest toornig en z. toch niet
1Jo 3:8 Duivel z. reeds van het begin af
1Kon 8:46, 47; Ro 5:12.

ZONEN, Jo
¨
e 2:28; Lu 16:8.

Ge 6:2 z. van God gingen zich vrouwen nemen
Job 1:6 de z. van de ware God
Ps 45:16 In de plaats van uw voorvaders uw z.
Jes 54:13 uw z. door Jehovah onderwezen
Jes 60:14 de z. van hen die u kwelden
Ro 8:14 door Gods geest geleid, zĳn Gods z.
2Kor 6:18 gĳ zult mĳ tot z. en dochters zĳn
1Th 5:5 z. van het licht en z. van de dag
Heb 12:7 God behandelt u als z.

ZOOL, Ez 1:7.
ZOON, De 6:7 ze uw z. inscherpen

Ps 2:7 hĳ heeft gezegd: Gĳ zĳt mĳn z.
Mt 1:21 Zĳ zal een z. baren
Mt 3:17 Dit is mĳn Z., de geliefde
Jo 3:16 God zĳn eniggeboren Z. heeft gegeven
Ps 2:12; Sp 4:3; Jes 9:6; 14:12; Da 3:25; Jo 17:1, 12;
Heb 11:24.

ZOON DES MENSEN, Mt 10:23 Z. gekomen
Mt 12:40 zal de Z. in het hart der aarde zĳn
Lu 17:26 zo ook in de dagen van de Z.:
Mt 8:20; 17:22; 24:30; Lu 18:8; Jo 3:13.

ZORG(EN), Mr 4:19 z. van dit samenstel
1Kor 7:32 ik wil dat gĳ vrĳ van z. zĳt
1Kor 12:25 dezelfde z. voor elkaar hebben
Mt 6:34; 13:22; Lu 8:14; 21:34.

ZORGELOOS, Jes 32:9 z. dochters
ZORGEN, 1Ti 5:8 niet voor de zĳnen z.
ZOUT, Mt 5:13 Gĳ zĳt het z. der aarde

Kol 4:6 Uw spreken zĳ altĳd gekruid met z.
Le 2:13; 2Kon 2:21; Job 6:6; Mr 9:50.

ZOUTPILAAR, Ge 19:26 zĳ werd een z.
ZOUTVERBOND, Nu 18:19.
ZOUTZEE, Joz 3:16 zee van de Araba, de Z.
ZUCHTEN, Ps 12:5 het z. der armen

Ps 79:11 het z. van de gevangene
Sp 29:2 wanneer goddeloze heerst, z. volk
Ez 9:4 kenteken op de mannen die z.
Ro 8:22 dat de gehele schepping tot nu toe z.
Ex 2:23; Jes 24:7; 35:10; Ez 21:6; 24:17; Mal 2:13;
2Kor 5:2; Heb 13:17.

ZUCHTEN (de), Jak 5:9 Slaakt geen z.
ZUIGELING(EN), Jer 44:7; Mt 21:16.

Jes 65:20 Er zal geen z. meer komen
ZUIL(EN). Zie ook HEILIGE ZUIL(EN).

Re 16:25 voorts plaatste men hem tussen de z.
Ge 28:18, 22.

ZUILENGANG, Jo 10:23; Han 3:11; 5:12.
ZUIVER(EN), Ps 19:9; 1Jo 3:3.

Ps 12:6 woorden van Jehovah zĳn z. woorden
Sp 16:2 wegen van een man z. in eigen ogen
Ze 3:9 volken tot een z. taal doen overgaan
Mt 5:8 Gelukkig de z. van hart
Jak 3:17 de wĳsheid van boven is z.

ZUIVEREN, Jak 4:8 z. uw hart, besluitelozen
1Pe 1:22 Nu gĳ uw ziel hebt gez.

ZUIVERHEID, 2Kor 6:6 door z., door kennis
ZUSTER(S), 1Kor 9:5 een z. als vrouw

1Ti 5:2 als z. met alle eerbaarheid
ZUURDEEG, Ex 12:19 geen z. in uw huizen

Mt 16:6 wacht u voor het z. van de Farizee
¨
en

1Kor 5:7 Doet het oude z. weg
Ga 5:9 weinig z. doet gehele massa gisten
Ex 12:15; Le 2:11; De 16:4; Mt 13:33; 16:12; Mr 8:15;
Lu 12:1; 13:21.

ZWAAN, Le 11:18; De 14:16.
ZWAAR(DER), 2Sa 19:43.

Jes 53:7 Hĳ kreeg het z. te verduren
Fil 3:1 U te schrĳven valt mĳ niet z.

ZWAARD(EN), Re 3:16 maakte Ehud zich een z.
Re 7:22 het z. van een ieder tegen de ander
1Sa 17:47 Jehovah niet met z. of speer redt
Jes 2:4 Natie tegen natie geen z. opheffen
Ez 33:6 ingeval hĳ het z. ziet komen
Jo

¨
e 3:10 Smeedt uw ploegscharen tot z.

Mi 4:3 hun z. tot ploegscharen smeden
Mt 26:52 die naar z. grĳpen, door z. vergaan
Ef 6:17 het z. van de geest, Gods woord
Heb 4:12 scherper dan enig tweesnĳdend z.
Opb 19:15 uit zĳn mond komt scherp lang z.
Da 11:33; Mt 10:34; Lu 21:24; 22:38; Ro 13:4.

ZWAARLIJVIG, Re 3:17.
ZWAGERHUWELIJK, De 25:5.

Ge 38:8; De 25:7 een z. sluiten
ZWAK(KER), 1Kor 1:25; 12:22.

Mt 26:41 maar het vlees is z.
ZWAKHEDEN, Han 14:15 dezelfde z. als gĳ

Ro 15:1 Wĳ die sterk zĳn, z. dragen
Heb 4:15 geen medegevoel kan hebben met z.

ZWAKHEID, 1Kor 2:3; 15:43.
Ro 8:26 komt de geest onze z. te hulp
2Kor 12:9 in z. tot volmaaktheid gebracht

ZWAKKE(N), Jo
¨
e 3:10 Wat de z. betreft

1Kor 1:27 God heeft het z. uitgekozen
1Th 5:14 ondersteunt de z.

ZWANGER, Ge 4:1; Pr 11:5; Jes 7:14; Lu 1:24.
Ro 9:10 toen Rebekka z. werd van een tweeling
Heb 11:11 kreeg Sara kracht om z. te worden

ZWANGERSCHAP, Ru 4:13.
ZWARTACHTIG, Hgl 1:6 omdat ik z. ben
ZWAVEL, Opb 21:8 dat met vuur en z. brandt

Ge 19:24; Ps 11:6; Ez 38:22; Opb 19:20.
ZWEEP, Sp 26:3; Na 3:2.

Jo 2:15 een z. van touwen gemaakt
ZWEER, Ho 5:13.

Opb 16:2 een kwaadaardige z. aan de mensen
ZWEET, Ge 3:19 In het z. van uw aangezicht
ZWEMMEN, Ps 6:6; Jes 25:11.
ZWEPEN, 1Kon 12:11.
ZWEREN, Ge 22:16 ik z. bĳ mĳzelf

Ps 15:4 gez. met betrekking tot wat slecht is
Jes 14:24 Jehovah heeft gez.
Jes 45:23 Bĳ mĳzelf heb ik gez.
Mt 5:34 Z. in het geheel niet
Heb 6:13 daar hĳ bĳ niemand groter kon z.
De 6:13; Joz 2:20; Ps 89:3, 35; 132:11; Jes 65:16;
Jer 12:16; Han 2:30.

ZWEREN (de), Ex 9:11.
Job 2:7 Satan sloeg Job met kwaadaardige z.
Lu 16:21 ook kwamen de honden zĳn z. likken
Opb 16:11 zĳ lasterden God vanwege hun z.

ZWERMEN, Ex 8:24 dichte z. steekvliegen
ZWERVELING, Ps 36:11 mĳ niet tot z. maken
ZWEVEN, Job 37:16 het z. van de wolk
ZWIJGEN, 1Sa 2:9 goddelozen tot z. gebracht

Jer 49:26 al de krĳgslieden tot z. gebracht
Job 31:34; Ps 32:3; Jer 8:14; Mt 22:34; 1Kor 14:34.

ZWIJGEND, Jes 47:5 Ga z. zitten, o dochter
ZWIJGGELD, 1Sa 12:3; Am 5:12.
ZWIJN(EN), Le 11:7 het z. is voor u onrein

Mt 7:6 werpt uw paarlen niet voor de z.
Mt 8:30; Mr 5:11; Lu 8:33; 15:15.

ZWIJNENHOEDERS, Mr 5:14.
ZWOEGEN, Jon 4:10.

Jes 65:23 niet voor niets z.
Mt 11:28 Komt tot mĳ, allen die z.
Ga 4:11 Ik vrees dat ik voor niets heb gez.
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„Jehovah” (Hebr.: ˘˙˘˝, JHWH),

Gods persoonlijke naam, komt voor

het eerst in Ge 2:4 voor. De goddelij-

ke naam is een werkwoord, en wel de

causatieve vorm in het imperfectum

van het Hebreeuwse werkwoord ˘˙˘
(ha·wah�, „worden”). De goddelijke

naam betekent derhalve „Hij veroor-

zaakt te worden”. Jehovah wordt er-

door geopenbaard als Degene die,

progressief handelend, veroorzaakt

dat beloften in vervulling gaan, De-

gene die altijd zijn voornemens ver-

wezenlijkt.

De grootste smaad die moderne

vertalers de Goddelijke Auteur van

de Heilige Geschriften aandoen, is

de specifiek bij hem behorende per-

soonlijke naam te verwijderen of

te verhullen. In werkelijkheid komt

zijn naam in de Hebreeuwse tekst

6828 maal voor als ˘˙˘˝ (JHWH
of JHVH), over het algemeen aan-

geduid als het Tetragrammaton of

Tetragram (wat letterlijk „uit vier

letters bestaand” betekent). Door de

naam „Jehovah” te gebruiken, heb-

ben wij ons nauwgezet aan de tekst

in de oorspronkelijke taal gehouden

en niet de gewoonte gevolgd de god-

delijke naam, het Tetragrammaton,

door titels als „Heer”, „de Heer”,

„Adonai” of „God” te vervangen.

De naam „Jehovah” komt 6973

maal in de tekst van de Hebreeuwse

Geschriften van de Nieuwe-Wereld-
vertaling voor. In feite komt het

Tetragrammaton 6828 maal in de

Hebreeuwse tekst voor, waaronder

driemaal in een samengestelde naam

(Ge 22:14; Ex 17:15; Re 6:24) en zes-

maal in de opschriften van de Psal-

men (7; 18 [driemaal]; 36; 102). Wij

hebben het Tetragrammaton in alle

6828 gevallen met „Jehovah” weerge-

geven, behalve in Re 19:18, waar in

plaats van de goddelijke naam het

voornaamwoord „mijn” werd gele-

zen. Verder hebben wij, op basis van

de weergaven in de Septuaginta,
het Tetragrammaton hersteld in De

30:16; 2Sa 15:20 en 2Kr 3:1. Ook heb-

ben wij de goddelijke naam hersteld

in Jes 34:16 en Za 6:8, waar „Jeho-

vah” gelezen moet worden in plaats

van het voornaamwoord „mijn”. Bo-

vendien is de goddelijke naam 141

maal hersteld op plaatsen waar de

soferim de goddelijke naam door

’Adho·nai� of ’Elo·him� hadden ver-

vangen.

Om de grenzen die aan een ver-

taler gesteld zijn, niet te overschrij-

den en ons niet op het terrein der

exegese te begeven, zijn wij uiterst

voorzichtig te werk gegaan bij het

weergeven van de goddelijke naam

in de christelijke Griekse Geschrif-

ten en hebben wij steeds zorgvuldig

de Hebreeuwse Geschriften als ach-

tergrond in aanmerking genomen.

Ter bevestiging van onze weergave

hebben wij ondersteuning gezocht

in beschikbare Hebreeuwse vertalin-

gen van de christelijke Griekse Ge-

schriften.

Het Tetragrammaton in He-

breeuwse lettertekens (˘˙˘˝) werd

zowel in de Hebreeuwse tekst als

in de Griekse Septuaginta gebruikt.

Dus ongeacht of Jezus en zijn disci-

pelen de Schriften in het Hebreeuws

APPENDIX

De goddelijke naam in de Hebreeuwse Geschriften

en in de christelijke Griekse Geschriften

„Jehovah”; Hebreeuws: ˘˙˘˝ (JHWH of JHVH)
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of in het Grieks lazen, zij kwa-

men altijd de goddelijke naam tegen.

Toen Jezus in de synagoge te Naza-

reth opstond, het boek Jesaja aan-

nam en hoofdstuk 61 vers 1 en 2

voorlas, waar het Tetragrammaton

wordt gebruikt, sprak hij de god-

delijke naam uit. Dit was in over-

eenstemming met zijn vaste besluit

Jehovah’s naam bekend te maken,

zoals blijkt uit zijn gebed tot zijn Va-

der: „Ik heb uw naam openbaar ge-

maakt aan de mensen die gij mij

uit de wereld hebt gegeven. . . . ik

heb hun uw naam bekendgemaakt

en zal hem bekendmaken.” — Jo

17:6, 26.

Wij hebben de goddelijke naam

237 maal in de feitelijke tekst van

onze vertaling van de christelijke

Griekse Geschriften weergegeven.

Voor elk van de 237 plaatsen waar

wij Jehovah’s naam in de tekst zelf

hebben hersteld, is een bevestiging

in verscheidene Hebreeuwse verta-

lingen gevonden.

„Gehenna” betekent „dal van Hin-

nom”, want het is de Griekse vorm

van het Hebreeuwse g
¯
e hin·nom�. In

Joz 18:16, waar „dal van Hinnom”

voorkomt, gebruikt de Griekse Sep-
tuaginta „Gehenna”. Dit woord komt

twaalfmaal in de christelijke Griek-

se Geschriften voor, de eerste keer

in Mt 5:22. De Nieuwe-Wereldver-
taling geeft het alle keren dat het

voorkomt met „Gehenna” weer, na-

melijk in Mt 5:22, 29, 30; 10:28; 18:9;

23:15, 33; Mr 9:43, 45, 47; Lu 12:5;

Jak 3:6.

Het dal van Hinnom werd de vuil-

nisbelt en de vuilverbrandingsplaats

van Jeruzalem. Kadavers van die-

ren werden erin geworpen om ver-

teerd te worden door het vuur, waar-

aan zwavel werd toegevoegd om het

verbrandingsproces te bevorderen.

Ook de lichamen van terechtgestelde

misdadigers, die geen fatsoenlijke

begrafenis in een herinneringsgraf

waardig werden geacht, werden erin

geworpen. Als zulke dode lichamen

in het vuur terechtkwamen, werden

ze verteerd, maar als de lijken op

een uitstekende rand van het diepe

ravijn terechtkwamen, krioelde het

rottende vlees weldra van wormen

of maden, die niet stierven voordat

ze de vleesdelen hadden verorberd

en alleen de skeletten hadden over-

gelaten.

Er werden geen levende dieren

of menselijke schepselen in Gehenna

geworpen om levend verbrand of ge-

pijnigd te worden. De plaats kan dus

onmogelijk een onzichtbaar domein

symboliseren waar menselijke zielen

tot in alle eeuwigheid in letterlijk

vuur worden gepijnigd of eeuwig

door niet stervende wormen worden

aangevallen. Omdat de hierin gewor-

pen dode misdadigers een fatsoenlij-

ke begrafenis in een herinnerings-

graf — het symbool van de hoop

op een opstanding — werd ontzegd,

werd Gehenna door Jezus en zijn dis-

cipelen gebruikt als een symbool van

eeuwige vernietiging, totale uit-
roeiing uit Gods universum, of „de
tweede dood”, een eeuwige straf.

„Gehenna” — Symbool van volledige vernietiging

Hebreeuws: ��˘ ˝� (g
¯

e hin·nom�, „dal van Hinnom”);

Grieks: ��́�%%� (ge·en�na); Latijn: ge·hen�na

2

APPENDIX 1641



In de Hebreeuwse Geschriften

komt het Hebreeuwse woord ne�fesj
754 maal voor, de eerste keer in

Ge 1:20.

In de christelijke Griekse Ge-

schriften komt het Griekse woord

psu�che 102 maal voor, de eerste

keer in Mt 2:20.

Dieren zijn zielen

Ge 1:20, 21, 24, 30; 2:19; 9:10, 12,

15, 16; Le 11:10, 46, 46; 24:18; Nu

31:28; Job 41:21; Ez 47:9.

Een levende persoon of
levend individu is een ziel

Ge 2:7; 12:5; 14:21; 36:6; 46:15,

18, 22, 25, 26, 26, 27, 27; Ex 1:5, 5;

12:4, 16; 16:16; Le 2:1; 4:2, 27; 5:1, 2,

4, 15, 17; 6:2; 7:18, 20, 21, 25, 27; 17:10,

12, 15; 18:29; 20:6, 6; 22:6, 11; 23:29, 30;

27:2; Nu 5:6; 15:27, 28, 30; 19:18, 22;

31:35, 35, 40, 40, 46; 35:30; De 10:22;

24:6, 7; 1Sa 22:22; 2Sa 14:14; 2Kon

12:4; 1Kr 5:21; Ps 19:7; Sp 11:25, 30;

16:24; 19:2, 15; 25:25; 27:7, 7, 9; Jer

43:6; 52:29; Klg 3:25; Ez 27:13; Han

2:41, 43; 7:14; 27:37; Ro 13:1; 1Kor

15:45; 1Pe 3:20; 2Pe 2:14.

Het schepsel de ziel is
sterfelijk, vernietigbaar

Ge 12:13; 17:14; 19:19, 20; 37:21;

Ex 12:15, 19; 31:14; Le 7:20, 21, 27;

19:8; 22:3; 23:30; 24:17; Nu 9:13;

15:30, 31; 19:13, 20; 23:10; 31:19;

35:11, 15, 30; De 19:6, 11; 22:26;

27:25; Joz 2:13, 14; 10:28, 30, 32, 35,

37, 37, 39; 11:11; 20:3, 9; Re 5:18;

16:16, 30; 1Kon 19:4; 20:31; Job

7:15; 11:20; 18:4; 33:22; 36:14; Ps

7:2; 22:29; 66:9; 69:1; 78:50; 94:17;

106:15; 124:4; Sp 28:17; Jes 55:3; Jer

2:34; 4:10; 18:20; 38:17; 40:14; Ez

13:19; 17:17; 18:4; 22:25, 27; 33:6; Mt

2:20; 10:28, 28; 26:38; Mr 3:4; 14:34;

Lu 6:9; 17:33; Jo 12:25; Han 3:23; Ro

11:3; Heb 10:39; Jak 5:20; Opb 8:9;

12:11; 16:3.

Leven als een met verstand

begiftigde persoon

Ge 35:18; Ex 4:19; 21:23; 30:12;

Joz 9:24; Re 9:17; 12:3; 18:25; 2Kon

7:7; 2Kr 1:11; Job 2:4; 6:11; Sp 1:18;

7:23; 22:23; 25:13; Mt 6:25; 10:39;

16:25; Lu 12:20; Jo 10:15; 13:38; 15:13;

Han 20:10; Ro 16:4; Fil 2:30; 1Th

2:8; Jak 1:21; 1Pe 1:22; 2:11, 25; 1Jo

3:16.

Ziel uit Sjeool of Hades

(de „hel”) bevrijd

Ps 16:10; 30:3; 49:15; 86:13; 89:48;

Sp 23:14; Han 2:27.

Dode ziel, of dood lichaam

Le 19:28; 21:1, 11; 22:4; Nu 5:2; 6:6,

11; 9:6, 7, 10; 19:11, 13; Hag 2:13.

Ziel onderscheiden

van geest

Fil 1:27; 1Th 5:23; Heb 4:12.

God heeft ziel

1Sa 2:35; Ps 11:5; 24:4; Sp 6:16;

Jes 1:14; 42:1; Jer 5:9; 6:8; 12:7; 14:19;

15:1; 32:41; 51:14; Klg 3:20; Ez 23:18;

Am 6:8; Mt 12:18; Heb 10:38.

„Ziel” — Een levend schepsel, hetzij mens of dier;

leven als een met verstand begiftigde persoon;

andere toepassingen

Hebreeuws: ��� (ne�fesj); Grieks: /,.�́ (psu�che)
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De zesenzestig maal
dat Sjeool voorkomt

„Sjeool” komt 66 maal in de

Nieuwe-Wereldvertaling van de

Hebreeuwse Geschriften voor, na-
melijk in Ge 37:35; 42:38; 44:29, 31;

Nu 16:30, 33; De 32:22; 1Sa 2:6; 2Sa
22:6; 1Kon 2:6, 9; Job 7:9; 11:8; 14:13;

17:13, 16; 21:13; 24:19; 26:6; Ps 6:5;
9:17; 16:10; 18:5; 30:3; 31:17; 49:14,

14, 15; 55:15; 86:13; 88:3; 89:48; 116:3;

139:8; 141:7; Sp 1:12; 5:5; 7:27; 9:18;
15:11, 24; 23:14; 27:20; 30:16; Pr 9:10;

Hgl 8:6; Jes 5:14; [7:11]; 14:9, 11, 15;
28:15, 18; 38:10, 18; 57:9; Ez 31:15,

16, 17; 32:21, 27; Ho 13:14, 14; Am
9:2; Jon 2:2; Hab 2:5.

De keren dat „Sjeool” in de He-
breeuwse Geschriften staat, omvat-

ten de 65 maal dat het woord in

de Hebreeuwse masoretische tekst
voorkomt plus nog

´
e

´
en keer in Jes

7:11, waar sje’a�lah, „vraag toch”, in
de tekst staat, maar waar men met

een geringe verandering in de klin-
kertekens en in overeenstemming

met verscheidene oude vertalingen

sje’o�lah, „Sjeoolwaarts” of „naar
Sjeool”, kan lezen. In alle gevallen

gebruikt de Nieuwe-Wereldverta-
ling „Sjeool” voor het Hebreeuwse

woord sje’
¯
ol�. De Griekse Septuagin-

ta geeft sje’
¯
ol� over het algemeen

met hai�des weer.

Hoewel voor het Hebreeuwse

woord sje’
¯
ol verscheidene afleidin-

gen zijn geopperd, is het schijnbaar
afgeleid van het Hebreeuwse werk-

woord ��	 (sja’al�), dat „vragen” of
„verzoeken” betekent. Dit zou erop

duiden dat Sjeool de plaats (niet een
toestand) is die zonder onderscheid

allen opvraagt of opeist, aangezien

de doden van de mensheid daarheen

gaan. (Zie Rbi8, Ge 37:35 en Jes 7:11
vtnn.) Sjeool bevindt zich in de aarde

en wordt altijd geassocieerd met de

doden en betekent duidelijk het ge-
meenschappelijke graf van de mens-

heid, of het gebied in de aarde (niet

in de zee) waar de doden zich bevin-
den. Het Hebreeuwse woord qe�ver
daarentegen betekent een afzonder-

lijk graf of een grafstede. — Ge 23:4,
6, 9, 20.

De tienmaal dat
Hades voorkomt

„Hades”, dat misschien „de on-

zichtbare plaats” betekent, komt
tienmaal in de Nieuwe-Wereldverta-
ling van de christelijke Griekse Ge-

schriften voor, namelijk in Mt 11:23;
16:18; Lu 10:15; 16:23; Han 2:27, 31;

Opb 1:18; 6:8; 20:13, 14.

In Han 2:27 blijkt uit Petrus’ aan-
haling van Ps 16:10 dat Hades het

equivalent is van Sjeool en toege-

past wordt op het gemeenschappelij-
ke graf van de mensheid (in tegen-

stelling tot het Griekse woord ta�fos,
een afzonderlijke grafstede). Het La-
tijnse woord dat overeenkomt met

Hades is in·fer�nus (soms in�fe·rus).
Het betekent „dat wat beneden ligt;
het lagere gebied”, en is zeer wel van

toepassing op het gemeenschappelij-

ke graf. Derhalve komt het in bete-
kenis vrijwel overeen met de Griek-

se en de Hebreeuwse uitdrukking.

In de ge
¨
ınspireerde Geschriften

worden de woorden „Sjeool” en „Ha-

des” in verband gebracht met de

dood en de doden, niet met het leven
en de levenden (Opb 20:13). In deze

woorden op zich ligt geen gedachte

aan of zinspeling op hetzij genoegen

of pijn opgesloten.

„Sjeool”, „Hades”

Het gemeenschappelijke graf van de mensheid

Hebreeuws: �˙�� (sje’
¯

ol�); Grieks: [
k���1 (hai�des);

Latijn: in·fer�nus; Syrisch: sjioel
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De volgende waarden zĳn gemiddelden, ge-

baseerd op bĳbels bewĳsmateriaal en archeo-

logische vondsten. Alle in dit boekwerk ge-

bruikte hedendaagse equivalenten dienen als

benaderingen beschouwd te worden.

Om de huidige goud- of zilverwaarde te be-

rekenen, dient men de jongste prĳs per gram

of ounce (ca. 31 g) vast te stellen en die met

het aantal grammen of ounces te vermenigvul-

digen.

„Mĳl.” Gr.: mi�li·on (Mt 5:41). Waarschĳn-

lĳk de Romeinse mĳl (5000 Romeinse voet;

1479,5 m). In Lu 24:13; Jo 6:19; 11:18 worden in

de Griekse tekst de afstanden in stadi
¨
en aange-

geven. (E
´
en Romeinse stadie � 1⁄8 Romeinse mĳl

of 625 Romeinse voet; 185 m.) In de Nieuwe-
Wereldvertaling zĳn de stadi

¨
en in Lu 24:13; Jo

6:19; 11:18 in kilometers omgerekend. Zo wordt

in Lu 24:13 „zestig stadi
¨
en” weergegeven met

„ongeveer elf kilometer” (7,5 Romeinse mĳl).

Geld, gewichten, maten

TABEL VAN BETAALMIDDELEN (NAAR GEWICHT)
IN DE HEBREEUWSE GESCHRIFTEN

Hedendaags equivalent

1 gera � 1⁄20 sikkel � 0,57 g � 0,01835 ounce
1 beka (halve sikkel) � 10 gera � 5,7 g � 0,1835 ounce
1 sikkel � 2 beka � 11,4 g � 0,367 ounce
1 mine (mane) � 50 sikkelen � 570 g � 18,35 ounce
1 talent � 60 minen � 34,2 kg � 1101 ounce
1 dariek (Perzisch, goud) � 8,4 g � 0,27 ounce
1 dariek (Perzisch, zilver)

(ook sikkel genoemd) � 5,6 g � 0,18 ounce

TABEL VAN GRIEKSE EN ROMEINSE BETAALMIDDELEN (NAAR GEWICHT)
IN DE GRIEKSE GESCHRIFTEN

Hedendaags equivalent
1 lepton (joods, koper of brons) � 1⁄2 quadrans
1 quadrans (Romeins, koper of brons) � 2 lepta
1 as of assarion (in Rome en

provincies, koper of brons) � 4 quadrans
1 denarius (Romeins, zilver) � 16 as � 3,85 g � 0,124 ounce
1 drachme (Grieks, zilver) � 3,4 g � 0,109 ounce
1 didrachme (Grieks, zilver) � 2 drachme � 6,8 g � 0,218 ounce
1 tetradrachme (een zilveren stater) � 4 drachme � 13,6 g � 0,436 ounce
1 mine � 100 drachme � 340 g � 10,9 ounce
1 talent (goud of zilver) � 60 minen � 20,4 kg � 654 ounce

INHOUDSMATEN VOOR VLOEISTOFFEN

1 log � 1⁄4 kab � 0,31 l
1 kab � 4 log � 1,22 l
1 hin � 3 kab � 3,67 l
1 bath � 6 hin � 22 l
1 kor� � 10 bath � 220 l

� Ook een maat voor droge waren, overeenkomend met de homer.

INHOUDSMATEN VOOR DROGE WAREN

1 kab � 4 log � 1,22 l
1 gomer � 1 4⁄5 kab � 2,2 l
1 sea � 3 1⁄3 gomer � 7,33 l
1 efa � 3 sea � 22 l
1 homer (kor) � 10 efa � 220 l

LENGTEMATEN

1 vingerbreedte � 1⁄4 handbreedte � 1,85 cm
1 handbreedte � 4 vingerbreedten � 7,4 cm
1 span � 3 handbreedten � 22,2 cm
1 el � 2 span � 44,5 cm
1 lange el� � 7 handbreedten � 51,8 cm
1 riet � 6 el � 2,67 m
1 lang riet � 6 lange ellen � 3,11 m
1 vadem � 1,8 m; 6 voet

� Mogelĳk dezelfde als de „vroegere” el in 2Kr 3:3.
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(Pinksteren)

1 Trompetgeschal

10 Verzoendag

15-21 Loofhutten- of Inzamelingsfeest

22 Plechtige vergadering

25

Inwĳdings-

feest

14, 15 Poerim
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De joodse maanden liepen van nieuwe maan tot nieuwe maan (Jes 66:23). E
´
en Hebreeuws woord, cho�dhesj, „maand” (Ge

7:11), komt van eenwortel die „nieuw”betekent, terwĳl een ander woord voormaand, je�rach, „omlooptĳdvandemaan; lunatie”
betekent.

6 De kalendermaanden van de bĳbel

MAAND HET WEER GEWASSEN
Godsdienstig Burgerlĳk

1ste 7de
2de 8ste
3de 9de
4de 10de
5de 11de
6de 12de
7de 1ste
8ste 2de
9de 3de
10de 4de
11de 5de
12de 6de

Jordaan zwelt door regens, smeltende sneeuw.
Droge tĳd begint; meestal heldere hemel.
Zomerhitte. Heldere lucht.
Hitte neemt toe. Hier en daar zware dauw.
Hitte bereikt hoogtepunt.
Hitte houdt aan.
Zomer eindigt. Vroege regens beginnen.
Lichte regens.
Regen neemt toe. Vorst. Sneeuw op bergen.
Ergste kou. Regenachtig. Sneeuw op bergen.
Kou neemt af. Regen houdt aan.
Dikwĳls donder en hagel.

Gerst- en vlasoogst begint. Kudden naar buiten.
Gerstoogst; tarweoogst in laaggelegen gebieden.
Tarweoogst. Vroege vĳgen. Wat appels.
Eerste druiven. Plantengroei verdort, bronnen drogen op.
Druivenoogst begint.
Oogst van dadels en zomervĳgen.
Oogst loopt ten einde. Ploegen begint.
Tarwe gezaaid. Kudden voor de winter op stal. Olĳvenoogst.
Gras komt op.
Laaglanden groen. Koren schiet op, bloemen ontluiken.
Amandelbomen in bloei. Vĳgenbomen in knop.
Carobbebomen bloeien. Oogst van citrusvruchten.

13de Gewoonlĳk werd in 19 jaar zevenmaal een schrikkelmaand toegevoegd als een tweede Adar (Ve-Adar).
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9 VERENIGD KONINKRIJK
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1. Aarde
A. Gods voornemen met de aarde

Paradijs op aarde voor volmaakte mensen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ge 1:28; 2:8-15

Gods voornemen is zeker. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jes 55:11; 46:10, 11

Aarde gevuld met vredige, volmaakte mensen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 72:7; Jes 45:18; 9:6, 7

Paradijs wordt hersteld door Koninkrijk. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 6:9, 10; Opb 21:3-5

B. Zal nooit vernietigd of ontvolkt worden

Letterlijke aarde zal eeuwig blijven. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Pr 1:4; Ps 104:5

Mensheid uit Noachs tijd vernietigd, niet aarde. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Pe 3:5-7; Ge 7:23

Voorbeeld geeft hoop op overleven in onze tijd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 24:37-39

Goddelozen verdelgd; „grote schare” blijft in leven. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Th 1:6-9; Opb 7:9, 14

2. Armageddon
A. Gods oorlog om goddeloosheid te doen ophouden

Nati
¨
en tot Armageddon vergaderd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 16:14, 16

God strijdt, gebruikt Zoon en engelen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Th 1:6-9; Opb 19:11-16

Hoe we kunnen overleven. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ze 2:2, 3; Opb 7:14

B. Verenigbaar met Gods liefde

Wereld zeer verdorven. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Ti 3:1-5

God geduldig, maar gerechtigheid vereist optreden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Pe 3:9, 15; Lu 18:7, 8

Goddelozen omwille van rechtvaardigen vernietigd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Sp 21:18; Opb 11:18

3. Avondmaal, Mis
A. Herdenking van Avondmaal des Heren

Eens per jaar op paschadatum gevierd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Lu 22:1, 17-20; Ex 12:14

Herinnert aan Christus’ offerandelijke dood. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 11:26; Mt 26:28

Zij die hemelse hoop hebben, nemen deel. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Lu 22:29, 30; 12:32, 37

Hoe iemand weet dat hij die hoop heeft. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 8:15-17

B. Mis onschriftuurlijk

Vergeving van zonden vereist bloedstorting. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Heb 9:22

Christus is enige Middelaar van nieuwe verbond. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Ti 2:5, 6; Jo 14:6

Christus in hemel; niet omlaaggebracht door priester. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Han 3:20, 21

Niet nodig Christus’ offer te herhalen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Heb 9:24-26; 10:11-14

4. Bedienaar
A. Alle christenen moeten bedienaren zijn

Jezus was Gods dienaar. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 15:8, 9; Mt 20:28

Christenen volgen zijn voorbeeld. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Pe 2:21; 1Kor 11:1

Moeten prediken om de bediening te volbrengen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Ti 4:2, 5; 1Kor 9:16

B. Vereisten voor de bediening

Gods geest en kennis van zijn Woord. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Ti 2:15; Jes 61:1-3

Christus’ voorbeeld in prediken navolgen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Pe 2:21; 2Ti 4:2, 5

God leidt op door geest en organisatie. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 14:26; 2Kor 3:1-3

5. Beelden
A. Gebruik van beelden bij de aanbidding is een smaad voor God

Onmogelijk beeld van God te maken. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Jo 4:12; Jes 40:18; 46:5; Han 17:29
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Christenen gewaarschuwd voor beelden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 10:14; 1Jo 5:21

God moet aanbeden worden met geest, waarheid. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 4:24

B. Beeldenaanbidding bleek noodlottig voor de natie Isra
¨

el

Aanbidding van beelden voor joden verboden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ex 20:4, 5

Kunnen niet horen, spreken; makers worden als zij. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 115:4-8

Brachten valstrik, vernietiging. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 106:36, 40-42; Jer 22:8, 9

C. Niet gemachtigd tot „relatieve” aanbidding

God weigerde „relatieve” aanbidding van hemzelf. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jes 42:8

God is de enige „Hoorder van het gebed”. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 65:1, 2

6. Bijbel
A. Gods Woord is ge

¨
ınspireerd

Mensen door Gods geest tot schrijven bewogen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Pe 1:20, 21

Bevat profetie
¨
en: ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Da 8:5, 6, 20-22; Lu 21:5, 6, 20-22; Jes 45:1-4

Hele bijbel ge
¨
ınspireerd, nuttig. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Ti 3:16, 17; Ro 15:4

B. Is een praktische gids voor onze tijd

Bijbelse beginselen negeren is fataal. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 1:28-32

Menselijke wijsheid geen vervanging. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 1:21, 25; 1Ti 6:20

Een verdediging tegen sterkste vijand. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ef 6:11, 12, 17

Leidt de mens op de rechte weg. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 119:105; 2Pe 1:19; Sp 3:5, 6

C. Geschreven voor mensen van alle nati
¨

en en rassen

Het schrijven van de bijbel begon in het Oosten. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ex 17:14; 24:12, 16; 34:27

Gods voorziening niet alleen voor Europeanen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 10:11-13; Ga 3:28

God aanvaardt alle soorten van mensen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Han 10:34, 35; Ro 5:18; Opb 7:9, 10

7. Bloed
A. Transfusies schenden heiligheid van bloed

Noach werd gezegd dat bloed heilig, het leven, was. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ge 9:4, 16

Wetsverbond verbood eten van bloed. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Le 17:14; 7:26, 27

Verbod voor christenen herhaald. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Han 15:28, 29; 21:25

B. Redden van levens geen excuus voor overtreden van Gods wet

Gehoorzaamheid beter dan slachtoffers. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Sa 15:22; Mr 12:33

Ons leven boven Gods wet stellen is noodlottig. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mr 8:35, 36

8. Chronologie
A Tijden der heidenen eindigden in 1914 (G.T.)

Onderbreking in koninklijke dynastie, 607 v.G.T. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ez 21:25-27

Na „zeven tijden” heerschappij hersteld. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Da 4:32, 16, 17

Zeven � 2 � 3 1⁄2 tijd, of 2 � 1260 dagen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 12:6, 14; 11:2, 3

Een dag voor een jaar. [Wordt 2520 jaar] ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ez 4:6; Nu 14:34

Duurden tot oprichting Koninkrijk. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Lu 21:24; Da 7:13, 14

9. Dood
A. Oorzaak van dood

Mens volmaakt begin, vooruitzicht op eindeloos leven. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ge 1:28, 31

Ongehoorzaamheid bracht doodsoordeel. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ge 2:16, 17; 3:17, 19

Zonde en dood op al Adams kinderen overgegaan. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 5:12
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B. Toestand van de doden

Adam werd een ziel, kreeg er geen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ge 2:7; 1Kor 15:45

De mens, de ziel, sterft. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ez 18:4; Jes 53:12; Job 11:20

Doden niet bij bewustzijn, weten niets. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Pr 9:5, 10; Ps 146:3, 4

Doden slapen, wachtend op opstanding. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 11:11-14, 23-26; Han 7:60

C. Spreken met de doden onmogelijk

De doden leven niet als geesten bij God. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 115:17; Jes 38:18

Voor poging met doden te spreken gewaarschuwd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jes 8:19; Le 19:31

Mediums, waarzeggers veroordeeld. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ De 18:10-12; Ga 5:19-21

10. Doop
A. Een christelijk vereiste

Jezus gaf voorbeeld. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 3:13-15; Heb 10:7

Symbool van verloochening of opdracht. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 16:24; 1Pe 3:21

Alleen voor wie oud genoeg is voor onderwijs. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 28:19, 20; Han 2:41

Juiste manier onderdompeling in water. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Han 8:38, 39; Jo 3:23

B. Wast geen zonden weg

Jezus werd niet gedoopt om zonden weg te wassen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Pe 2:22; 3:18

Jezus’ bloed wast zonden weg. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Jo 1:7

11. Drie-eenheid
A. God, de Vader,

´
e

´
en Persoon, grootste in het universum

God geen drie personen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ De 6:4; Mal 2:10; Mr 10:18; Ro 3:29, 30

Zoon geschapen; God voordien alleen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 3:14; Kol 1:15; Jes 44:6

God altijd heerser van het universum. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Fil 2:5, 6; Da 4:35

God boven allen te prijzen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Fil 2:10, 11

B. Zoon v
´

o
´

or en na komst naar aarde ondergeschikt aan Vader

Zoon in hemel gehoorzaam, gezonden door Vader. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 8:42; 12:49

Op aarde gehoorzaam, Vader groter. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 14:28; 5:19; Heb 5:8

Verhoogd in hemel, nog steeds onderworpen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Fil 2:9; 1Kor 15:28; Mt 20:23

Jehovah is Christus’ hoofd en God. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 11:3; Jo 20:17; Opb 1:6

C. Eenheid van God en Christus

Altijd in volmaakte harmonie. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 8:28, 29; 14:10

Eenheid, als van man en vrouw. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 10:30; Mt 19:4-6

Alle gelovigen moeten evenzo
´
e

´
en zijn. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 17:20-22; 1Kor 1:10

Voor eeuwig
´
e

´
en aanbidding van Jehovah door Christus. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 4:23, 24

D. Gods heilige geest is zijn werkzame kracht

Een kracht, geen persoon. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 3:16; Jo 20:22; Han 2:4, 17, 33

Geen persoon bij God en Christus in hemel. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Han 7:55, 56; Opb 7:10

Door God geleid om voornemens uit te voeren. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 104:30; 1Kor 12:4-11

Zij die God dienen, worden erdoor geleid. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 2:12, 13; Ga 5:16

12. Duivel, Demonen
A. De Duivel is een geestelijk schepsel

Niet het kwaad in ons maar een geestelijk schepsel. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Ti 2:26

Duivel evenzeer een persoon als de engelen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 4:1, 11; Job 1:6

Maakte zich door verkeerd verlangen tot Duivel. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jak 1:13-15

B. De Duivel is de onzichtbare heerser der wereld

Wereld onder zijn heerschappij als god. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Kor 4:4; 1Jo 5:19; Opb 12:9
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Toegestaan te blijven tot einde strijdvraag. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ex 9:16; Jo 12:31

Komt in afgrond, dan vernietigd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 20:2, 3, 10

C. Demonen zijn opstandige engelen

Sloten zich v
´
o

´
or de Vloed bij Satan aan. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ge 6:1, 2; 1Pe 3:19, 20

Vernederd, van alle verlichting afgesneden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Pe 2:4; Ju 6

Strijden tegen God, verdrukken mensheid. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Lu 8:27-29; Opb 16:13, 14

Worden met Satan vernietigd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 25:41; Lu 8:31; Opb 20:2, 3, 10

13. Feestdagen, Verjaardagen
A. Eerste christenen vierden geen verjaardagen, Kerstmis

Niet door ware aanbidders gevierd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ge 40:20; Mt 14:6

Jezus’ sterfdag dient herdacht te worden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Lu 22:19, 20; 1Kor 11:25, 26

Braspartijen onjuist. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 13:13; Ga 5:21; 1Pe 4:3

14. Gebed
A. Gebeden die God hoort

God luistert naar gebeden van mensen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 145:18; 1Pe 3:12

Onrechtvaardigen niet verhoord tenzij ander gedrag. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jes 1:15-17

Moeten bidden in Jezus’ naam. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 14:13, 14; 2Kor 1:20

Moeten bidden in harmonie met Gods wil. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Jo 5:14, 15

Geloof onontbeerlijk. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jak 1:6-8

B. Nutteloze herhaling, gebeden tot Maria of „heiligen” onjuist

Moeten in Jezus’ naam tot God bidden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 14:6, 14; 16:23, 24

Steeds hetzelfde zeggen, vindt geen gehoor bij God. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 6:7

15. Geest, Spiritisme
A. Wat de heilige geest is

Gods werkzame kracht, geen persoon. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Han 2:2, 3, 33; Jo 14:17

Gebruikt bij schepping, inspiratie bijbel, enz. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ge 1:2; Ez 11:5

Verwekt, zalft Christus’ lichaamsleden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 3:5-8; 2Kor 1:21, 22

Geeft Gods volk thans kracht en leiding. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ga 5:16, 18

B. Levenskracht geest genoemd

Levensbeginsel, onderhouden door ademhaling. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jak 2:26; Job 27:3

Macht over levenskracht berust bij God. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Za 12:1; Pr 8:8

Levenskracht van mensen, dieren behoort God toe. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Pr 3:19-21

Geest aan God toevertrouwd met hoop op opstanding. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Lu 23:46

C. Spiritisme moet worden geschuwd als demonenwerk

Gods Woord verbiedt het. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jes 8:19, 20; Le 19:31; 20:6, 27

Waarzeggerij is demonisme; veroordeeld. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Han 16:16-18

Leidt tot vernietiging. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ga 5:19-21; Opb 21:8; 22:15

Astrologie verboden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ De 18:10-12; Jer 10:2

16. Getuigenis geven
A. Alle christenen moeten getuigenis geven, goede nieuws bekendmaken

Alleen goedgekeurd indien zij Jezus voor mensen belijden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 10:32

Moeten daders van het Woord zijn, geloof tonen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jak 1:22-24; 2:24

Nieuwelingen moeten ook onderwijzers worden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 28:19, 20

Openbare bekendmaking leidt tot redding. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 10:10
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B. Moeten steeds terugkeren en getuigenis blijven geven

Er moet voor het einde gewaarschuwd worden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 24:14

Jeremia kondigde Jeruzalems einde jarenlang aan. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jer 25:3

Evenals eerste christenen niet te stoppen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Han 4:18-20; 5:28, 29

C. Moeten getuigenis afleggen om vrij te zijn van bloedschuld

Moeten waarschuwen voor naderend einde. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ez 33:7; Mt 24:14

Nalaten brengt bloedschuld. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ez 33:8, 9; 3:18, 19

Paulus vrij van bloedschuld; sprak volle waarheid. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Han 20:26, 27; 1Kor 9:16

Redt zowel getuige als toehoorder. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Ti 4:16; 1Kor 9:22

17. Gezondmaking, Talen
A. Geestelijke genezing heeft blijvende voordelen

Geestelijke ziekte is verwoestend. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jes 1:4-6; 6:10; Ho 4:6

Geestelijke genezing belangrijkste opdracht. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 6:63; Lu 4:18

Verwijdert zonde; geeft geluk, leven. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jak 5:19, 20; Opb 7:14-17

B. Gods koninkrijk zal blijvende lichamelijke genezing brengen

Jezus genas gebreken, predikte Koninkrijkszegeningen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 4:23

Koninkrijk beloofd voor blijvende genezing. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 6:10; Jes 9:7

Zelfs de dood zal verdwijnen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 15:25, 26; Opb 21:4; 20:14

C. Hedendaagse gebedsgenezing geen bewijs van Gods goedkeuring

Discipelen genazen niet zichzelf miraculeus. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Kor 12:7-9; 1Ti 5:23

Wonderbare gaven eindigden na tijd der apostelen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 13:8-11

Genezing geen zeker teken van Gods gunst. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 7:22, 23; 2Th 2:9-11

D. Spreken in talen slechts een tijdelijke voorziening

Was teken; naar grotere gaven streven. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 14:22; 12:30, 31

Wonderbare gaven van de geest zouden verdwijnen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 13:8-10

Wonderen geen zeker bewijs van Gods gunst. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 7:22, 23; 24:24

18. Goddeloosheid, Wereldweeën
A. Wie voor wereldwee

¨
en verantwoordelijk is

Goddeloze heerschappij oorzaak huidige slechte tijden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Sp 29:2; 28:28

Heerser der wereld vijand van God. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Kor 4:4; 1Jo 5:19; Jo 12:31

Duivel veroorzaakt wee
¨
en, tijd kort. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 12:9, 12

Duivel gebonden, glorierijke vrede volgt. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 20:1-3; 21:3, 4

B. Waarom goddeloosheid toegelaten

Duivel betwistte loyaliteit van schepselen aan God. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Job 1:11, 12

Getrouwen gelegenheid loyaliteit te bewijzen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 9:17; Sp 27:11

Duivel bleek leugenaar, strijdvraag moet worden beslecht. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 12:31

Getrouwen beloond met eeuwig leven. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 2:6, 7; Opb 21:3-5

C. Duur van tijd van het einde barmhartig verlengd

Waarschuwingstijd nodig als in Noachs dagen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 24:14, 37-39

God niet traag, maar barmhartig. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Pe 3:9; Jes 30:18

Bijbel helpt overrompeling te vermijden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Lu 21:36; 1Th 5:4

Zoek nu Gods voorziening voor bescherming. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jes 2:2-4; Ze 2:3

D. Oplossing voor wereldwee
¨

en niet van mensen

Mensen zeer bevreesd, verbijsterd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Lu 21:10, 11; 2Ti 3:1-5

Gods koninkrijk zal slagen, mensen niet. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Da 2:44; Mt 6:10

Smeek nu om vrede met Koning om te leven. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 2:9, 11, 12
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19. Hel (Hades, Sjeool)
A. Geen letterlijke plaats van vurige pijniging

Gekwelde Job bad erheen te mogen gaan. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Job 14:13

Een plaats van inactiviteit. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 6:5; Pr 9:10; Jes 38:18, 19

Jezus werd uit graf, of hel, opgewekt. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Han 2:27, 31, 32; Ps 16:10

Hel zal andere doden teruggeven en vernietigd worden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 20:13, 14

B. Vuur is een symbool van vernietiging

Vuur symbool van afsnijding in dood. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 25:41, 46; 13:30

Onberouwvolle goddelozen voor eeuwig als door vuur vernietigd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Heb 10:26, 27

Satans vurige „pijniging” is eeuwige dood. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 20:10, 14, 15

C. Verslag rijke man en Lazarus geen bewijs eeuwige pijniging

Vuur net zomin letterlijk als Abrahams schoot. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Lu 16:22-24

Abrahams gunst ook tegenover duisternis gesteld. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 8:11, 12

Babylons vernietiging vurige pijniging genoemd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 18:8-10, 21

20. Hemel
A. Slechts 144.000 gaan naar de hemel

Een beperkt aantal; koningen met Christus. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 5:9, 10; 20:4

Jezus was voorloper; anderen sindsdien gekozen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Kol 1:18; 1Pe 2:21

Vele anderen zullen op aarde leven. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 72:8; Opb 21:3, 4

144.000 in speciale positie die geen ander heeft. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 14:1, 3; 7:4, 9

21. Huwelijk
A. Huwelijksverbintenis moet eerbaar zijn

Volgens voorbeeld van Christus en bruid. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ef 5:22, 23

Huwelijksbed moet onbezoedeld zijn. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Heb 13:4

Echtparen aangeraden elkaar niet te verlaten. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 7:10-16

Alleen por·nei�a schriftuurlijke grond voor echtscheiding. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 19:9

B. Gezagsbeginsel moet door christenen gerespecteerd worden

Echtgenoot als hoofd moet gezin liefhebben, verzorgen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ef 5:23-31

Vrouw is onderworpen; bemint, gehoorzaamt man. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Pe 3:1-7; Ef 5:22

Kinderen moeten gehoorzaam zijn. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ef 6:1-3; Kol 3:20

C. Verantwoordelijkheid van christelijke ouders voor kinderen

Moeten liefde, tijd, aandacht schenken. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Tit 2:4

Hen niet irriteren. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Kol 3:21

Verzorgen, ook geestelijk. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Kor 12:14; 1Ti 5:8

Opleiding ten leven geven. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ef 6:4; Sp 22:6, 15; 23:13, 14

D. Christenen mogen alleen met christenen trouwen

Slechts „in de Heer” trouwen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 7:39; De 7:3, 4; Ne 13:26

E. Polygamie niet schriftuurlijk

Oorspronkelijk zou man slechts
´
e

´
en vrouw hebben. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ge 2:18, 22-25

Jezus herstelde maatstaf voor christenen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 19:3-9

Vroege christenen niet polygaam. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 7:2, 12-16; Ef 5:28-31

22. Intergeloof
A. Verbintenis met andere religies niet Gods weg

Slechts
´
e

´
en weg, smal, weinigen vinden hem. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ef 4:4-6; Mt 7:13, 14

Gewaarschuwd dat valse leer bezoedelt. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 16:6, 12; Ga 5:9

Bevolen afgescheiden te blijven. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Ti 3:5; 2Kor 6:14-17; Opb 18:4
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B. „In alle religies iets goeds” is niet waar

Sommigen hebben ijver maar niet in overeenstemming met God. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 10:2, 3

Het slechte bederft wat goed zou kunnen zijn. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 5:6; Mt 7:15-17

Valse leraren brengen vernietiging. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Pe 2:1; Mt 12:30; 15:14

Reine aanbidding vereist exclusieve toewijding. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ De 6:5, 14, 15

23. Jehovah, God
A. Gods naam

„God” vage term; onze Heer heeft persoonlijke naam. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 8:5, 6

We bidden om de heiliging van zijn naam. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 6:9, 10

Gods naam is Jehovah. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 83:18; Ex 6:2, 3; 3:15; Jes 42:8

Naam in v.d. Palm-vert. o.a. in Ex 6:1, 2. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ex 32:5; 34:5, 6; Ps 83:19 [18]; Jes 42:8

Jezus maakte naam bekend. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 17:6, 26; 5:43; 12:12, 13, 28

B. Gods bestaan

God zien en toch blijven leven onmogelijk. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ex 33:20; Jo 1:18; 1Jo 4:12

Onnodig God te zien voordat men gelooft. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Heb 11:1; Ro 8:24, 25; 10:17

God gekend door zijn zichtbare werken. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 1:20; Ps 19:1, 2

Vervulling van profetie
¨
en bewijst Gods bestaan. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jes 46:8-11

C. Gods eigenschappen

God is liefde. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Jo 4:8, 16; Ex 34:6; 2Kor 13:11; Mi 7:18

Munt uit in wijsheid. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Job 12:13; Ro 11:33; 1Kor 2:7

Is rechtvaardig, oefent gerechtigheid. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ De 32:4; Ps 37:28

Is almachtig, bezit alle macht. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Job 37:23; Opb 7:12; 4:11

D. Niet allen dienen dezelfde God

Weg die goed schijnt, is dit niet altijd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Sp 16:25; Mt 7:21

Twee wegen, slechts
´
e

´
en leidt tot leven. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 7:13, 14; De 30:19

Vele goden, maar slechts
´
e

´
en ware God. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 8:5, 6; Ps 82:1

Voor leven kennis van ware God noodzakelijk. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 17:3; 1Jo 5:20

24. Jehovah’s Getuigen
A. Oorsprong van Jehovah’s Getuigen

Jehovah identificeert zijn eigen getuigen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jes 43:10-12; Jer 15:16

Lijn van getrouwe getuigen begon bij Abel. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Heb 11:4, 39; 12:1

Jezus was getrouwe en waarachtige getuige. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 18:37; Opb 1:5; 3:14

25. Jezus
A. Jezus is Gods Zoon en aangestelde Koning

Eerstgeborene van God, gebruikt bij scheppen van alle andere dingen. ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 3:14; Kol 1:15-17

Werd mens, geboren uit vrouw, lager dan engelen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ga 4:4; Heb 2:9

Door Gods geest verwekt, met hemelse bestemming. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 3:16, 17

Kreeg hogere positie dan tijdens voormenselijk bestaan. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Fil 2:9, 10

B. Geloof in Jezus Christus noodzakelijk voor redding

Christus is beloofde Zaad van Abraham. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ge 22:18; Ga 3:16

Jezus enige Hogepriester, losprijs. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Jo 2:1, 2; Heb 7:25, 26; Mt 20:28

Leven door God en Christus te kennen, gehoorzaamheid. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 17:3; Han 4:12

C. Meer vereist dan geloof in Jezus

Geloof moet met werken gepaard gaan. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jak 2:17-26; 1:22-25

Geboden gehoorzamen, werk doen dat hij deed. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 14:12, 15; 1Jo 2:3

Niet allen die de Heer aanroepen, komen in Koninkrijk. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 7:21-23



1657

26. Kerk
A. Kerk geestelijk, op Christus gebouwd

God woont niet in tempels door mensen gemaakt. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Han 17:24, 25; 7:48

Ware kerk is geestelijke tempel van levende stenen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Pe 2:5, 6

Christus, hoeksteen; apostelen, ondergeschikt fundament. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ef 2:20

God moet aanbeden worden met geest en waarheid. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 4:24

B. Kerk niet op Petrus gebouwd

Jezus zei niet dat kerk op Petrus was gebouwd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 16:18

Jezus ge
¨
ıdentificeerd als de „rots”. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 10:4

Petrus identificeerde Jezus als fundament. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Pe 2:4, 6-8; Han 4:8-12

27. Koninkrijk
A. Wat Gods koninkrijk voor de mensheid zal doen

Gods wil doen geschieden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 6:9, 10; Ps 45:6; Opb 4:11

Regering met koning en wetten. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jes 9:6, 7; 2:3; Ps 72:1, 8

Goddeloosheid uitbannen, hele aarde regeren. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Da 2:44; Ps 72:8

1000 jaar om mensheid, Paradijs te herstellen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 21:2-4; 20:6

B. Werkzaamheid begint als Christus’ vijanden nog actief zijn

Christus moest na opstanding lang wachten. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 110:1; Heb 10:12, 13

Aanvaardt macht, strijdt tegen Satan. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 110:2; Opb 12:7-9; Lu 10:18

Koninkrijk toen opgericht, daarna wee
¨
en op aarde. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 12:10, 12

Huidige beroering: tijd om voor Koninkrijk te kiezen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 11:15-18

C. Niet ’in het hart’, noch gevolg van menselijke krachtsinspanningen

Koninkrijk is hemels, niet aards. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Ti 4:18; 1Kor 15:50; Ps 11:4

Niet ’in het hart’; Jezus sprak tot Farizee
¨
en. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Lu 17:20, 21

Beslist geen deel van deze wereld. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 18:36; Lu 4:5-8; Da 2:44

Regeringen, wereldse maatstaven vervangen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Da 2:44

28. Kruis
A. Jezus gesmaad door terechtstelling aan paal

Jezus aan terechtstellingspaal of hout gehangen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Han 5:30; 10:39; Ga 3:13

Christenen moeten martelpaal dragen als smaad. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 10:38; Lu 9:23

B. Mag niet vereerd worden

Openlijk vertoon van Jezus’ martelpaal een smaad. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Heb 6:6; Mt 27:41, 42

Kruis gebruiken bij aanbidding is afgoderij. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ex 20:4, 5; Jer 10:3-5

Jezus een geest, niet meer aan paal. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Ti 3:16; 1Pe 3:18

29. Laatste dagen
A. Wat met „het einde der wereld” bedoeld wordt

Einde van het samenstel van dingen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 24:3; 2Pe 3:5-7; Mr 13:4

Niet einde van aarde, maar van goddeloze samenstel. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Jo 2:17

Tijd van einde gaat aan vernietiging vooraf. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 24:14

Rechtvaardigen ontkomen; nieuwe wereld volgt. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Pe 2:9; Opb 7:14-17

B. Nodig om tekenen van de laatste dagen te onderscheiden

God geeft tekenen om ons te leiden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Ti 3:1-5; 1Th 5:1-4

Wereld ziet ernst niet in. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Pe 3:3, 4, 7; Mt 24:39

God niet traag, maar waarschuwt. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Pe 3:9

Beloning voor waakzaamheid. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Lu 21:34-36
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30. Leven
A. Gehoorzame mensheid wordt eeuwig leven verzekerd

God, die niet liegen kan, heeft leven beloofd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Tit 1:2; Jo 10:27, 28

Eeuwig leven verzekerd voor wie geloof oefenen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 11:25, 26

Dood zal tenietgedaan worden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 15:26; Opb 21:4; 20:14; Jes 25:8

B. Hemels leven tot leden van Christus’ lichaam beperkt

God kiest leden zoals het hem behaagt. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 20:23; 1Kor 12:18

Slechts 144.000 van aarde genomen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 14:1, 4; 7:2-4; 5:9, 10

Zelfs Johannes de Doper komt niet in hemelse koninkrijk. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 11:11

C. Aards leven aan onbeperkt aantal beloofd, „andere schapen”

Beperkt aantal met Jezus in hemel. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 14:1, 4; 7:2-4

„Andere schapen” niet Christus’ broeders. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 10:16; Mt 25:32, 40

Velen nu bijeengebracht om op aarde te blijven leven. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 7:9, 15-17

Anderen staan op tot leven op aarde. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 20:12; 21:4

31. Losprijs
A. Jezus’ menselijke leven betaald als „losprijs voor allen”

Jezus gaf zijn leven als losprijs. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 20:28

Waarde vergoten bloed is tot vergeving van zonden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Heb 9:14, 22

E
´
en offer was voor altijd voldoende. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 6:10; Heb 9:26

Voordelen komen niet automatisch; moeten erkend worden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 3:16

B. Was overeenkomstige prijs

Adam volmaakt geschapen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ De 32:4; Pr 7:29; Ge 1:31

Verloor door zonde volmaaktheid voor zichzelf en zijn nakomelingen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 5:12, 18

Kinderen hulpeloos; equivalent van Adam nodig. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 49:7; De 19:21

Jezus’ volmaakte mensenleven een losprijs. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Ti 2:5, 6; 1Pe 1:18, 19

32. Mariaverering
A. Maria moeder van Jezus, niet „moeder Gods”

God is zonder begin. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 90:2; 1Ti 1:17

Maria was moeder van Gods Zoon op aarde. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Lu 1:35

B. Maria niet „altijd maagd”

Ze trouwde met Jozef. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 1:19, 20, 24, 25

Had behalve Jezus nog andere kinderen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 13:55, 56; Lu 8:19-21

Dezen toen niet zijn „geestelijke broeders”. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 7:3, 5

33. Opstanding
A. Hoop voor de doden

Allen in graven worden opgewekt. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 5:28, 29

Jezus’ opstanding is waarborg. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 15:20-22; Han 17:31

Zondaars tegen geest zullen niet opstaan. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 12:31, 32

Wie geloof tonen, van opstanding verzekerd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 11:25

B. Opstanding tot leven in hemel of op aarde

Allen sterven in Adam; ontvangen leven in Jezus. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 15:20-22; Ro 5:19

Opgestanen verschillend van natuur. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 15:40, 42, 44

Die met Jezus zijn, zullen net als hij zijn. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 15:49; Fil 3:20, 21

Die niet regeren, zullen op aarde zijn. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 20:4b, 5, 13; 21:3, 4
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34. Redding
A. Redding komt van God door Jezus’ loskoopoffer

Leven is Gods gave door zijn Zoon. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Jo 4:9, 14; Ro 6:23

Redding is alleen mogelijk door Jezus’ offer. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Han 4:12

Geen werken mogelijk bij „sterfbedbekering”. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jak 2:14, 26

Moeten er hard voor werken. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Lu 13:23, 24; 1Ti 4:10

B. „Eens gered, altijd gered” is niet schriftuurlijk

Die Gods geest bezitten, kunnen afvallen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Heb 6:4, 6; 1Kor 9:27

Veel Isra
¨
elieten vernietigd hoewel gered uit Egypte. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ju 5

Redding geen ogenblikkelijke zaak. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Fil 2:12; 3:12-14; Mt 10:22

Zij die terugvallen, zijn slechter af dan voorheen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Pe 2:20, 21

C. „Alverzoening” is onschriftuurlijk

Berouw voor sommigen onmogelijk. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Heb 6:4-6

God heeft geen behagen in dood van goddelozen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ez 33:11; 18:32

Maar liefde kan onrecht niet gedogen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Heb 1:9

Goddelozen worden vernietigd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Heb 10:26-29; Opb 20:7-15

35. Religie
A. Slechts

´
e

´
en ware religie

E
´
en hoop,

´
e

´
en geloof,

´
e

´
en doop. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ef 4:5, 13

Opdracht discipelen te maken. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 28:19; Han 8:12; 14:21

Aan vruchten herkenbaar. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 7:19, 20; Lu 6:43, 44; Jo 15:8

Liefde, eenheid onder leden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 13:35; 1Kor 1:10; 1Jo 4:20

B. Valse leer terecht veroordeeld

Jezus veroordeelde valse leer. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 23:15, 23, 24; 15:4-9

Deed dit ter bescherming van verblinden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 15:14

Waarheid maakte hen vrij om Jezus’ discipelen te zijn. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 8:31, 32

C. Moeten van religie veranderen indien die onjuist blijkt te zijn

Waarheid maakt vrij; bewijst dat veel religies verkeerd zijn. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 8:31, 32

Isra
¨
elieten, ook anderen, veranderden van religie. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Joz 24:15; 2Kon 5:17

Vroege christenen kwamen tot ander inzicht. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ga 1:13, 14; Han 3:17, 19

Paulus veranderde van religie. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Han 26:4-6

Hele wereld misleid; moeten geest hervormen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 12:9; Ro 12:2

D. „In alle religies iets goeds” geen verzekering van Gods gunst

God bepaalt maatstaf voor aanbidding. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 4:23, 24; Jak 1:27

Niet goed indien niet zoals God wil. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 10:2, 3

„Goede werken” kunnen verworpen worden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 7:21-23

Herkend aan vruchten. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 7:20

36. Sabbat
A. Sabbatdag niet bindend voor christenen

Wet tenietgedaan op basis van Jezus’ dood. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ef 2:15

Sabbat niet bindend voor christenen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Kol 2:16, 17; Ro 14:5, 10

Berispt voor houden van sabbat, enz. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ga 4:9-11; Ro 10:2-4

Gods rust ingaan door geloof en gehoorzaamheid. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Heb 4:9-11

B. Alleen Isra
¨

el uit oudheid moest sabbat houden

Eerste sabbat pas gehouden na uittocht. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ex 16:26, 27, 29, 30

Speciaal teken voor natuurlijk Isra
¨
el. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ex 31:16, 17; Ps 147:19, 20



Onder de Wet ook sabbatjaren vereist. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ex 23:10, 11; Le 25:3, 4

Sabbat niet noodzakelijk voor christenen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 14:5, 10; Ga 4:9-11

C. Gods sabbatsrust (7de dag van scheppings-„week”)

Begon aan einde van aardse schepping. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ge 2:2, 3; Heb 4:3-5

Duurde na Jezus’ tijd op aarde nog voort. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Heb 4:6-8; Ps 95:7-9, 11

Christenen rusten van zelfzuchtige werken. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Heb 4:9, 10

Eindigt als Koninkrijk werk ten aanzien van aarde voltooit. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 15:24, 28

37. Schepping
A. In overeenstemming met bewezen wetenschap; weerlegt evolutie

Wetenschap bevestigt scheppingsvolgorde. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ge 1:11, 12, 21, 24, 25

Gods wet inzake „soorten” gaat op. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ge 1:11, 12; Jak 3:12

B. Scheppingsdagen geen dagen van 24 uur

„Dag” kan eenvoudig een tijdsperiode betekenen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ge 2:4

Bij God kan dag een lange tijd zijn. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 90:4; 2Pe 3:8

38. Tegenstand, Vervolging
A. Reden voor tegenstand jegens christenen

Jezus werd gehaat, voorzei tegenstand. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 15:18-20; Mt 10:22

Juiste beginselen volgen, aanklacht tegen wereld. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Pe 4:1, 4, 12, 13

Satan, god van dit samenstel, tegen Koninkrijk. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 2Kor 4:4; 1Pe 5:8

Christen vreest niet, God geeft steun. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 8:38, 39; Jak 4:8

B. Vrouw mag niet toelaten dat man haar van God scheidt

Vooraf gewaarschuwd; hij is misschien verkeerd ingelicht. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 10:34-38; Han 28:22

Ze moet opzien naar God en Christus. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 6:68; 17:3

Door haar getrouwheid hij misschien ook gered. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 7:16; 1Pe 3:1-6

Man hoofd, maar mag niet aanbidding voorschrijven. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 11:3; Han 5:29

C. Man mag zich niet door vrouw van Gods dienst laten afbrengen

Moet vrouw en gezin liefhebben, leven voor hen wensen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 7:16

Moet beslissingen nemen, hen verzorgen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Kor 11:3; 1Ti 5:8

Man die voor waarheid opkomt, behaagt God. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jak 1:12; 5:10, 11

Compromis ter wille van vrede mishaagt God. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Heb 10:38

Gezin tot geluk in nieuwe wereld leiden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 21:3, 4

39. Valse profeten
A. Valse profeten voorzegd; bestonden al in dagen der apostelen

Regel om valse profeten te herkennen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ De 18:20-22; Lu 6:26

Waren voorzegd; herkenbaar aan vruchten. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 24:23-26; 7:15-23

40. Voorbeschikking (Predestinatie)
A. Mens niet voorbeschikt

Gods voornemen zeker. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jes 55:11; Ge 1:28

God dienen persoonlijke keus. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 3:16; Fil 2:12

41. Voorouderverering
A. Voorouderverering is vergeefs

Voorouders zijn dood, zonder bewustzijn. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Pr 9:5, 10

Oorspronkelijke voorouders geen verering waard. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 5:12, 14; 1Ti 2:14

God verbiedt een dergelijke verering. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ex 34:14; Mt 4:10
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B. Mensen mogen ge
¨

eerd, maar alleen God mag aanbeden worden

Jongeren dienen oudere personen te eren. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Ti 5:1, 2, 17; Ef 6:1-3

Maar alleen God mag aanbeden worden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Han 10:25, 26; Opb 22:8, 9

42. Wederkomst van Christus
A. Wederkomst onzichtbaar voor mensen

Zei discipelen dat wereld hem niet meer zou zien. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 14:19

Alleen discipelen zagen hemelvaart; terugkeer evenzo. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Han 1:6, 10, 11

In hemel, een onzichtbare geest. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Ti 6:14-16; Heb 1:3

Komt terug in hemelse Koninkrijksmacht. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Da 7:13, 14

B. Herkenbaar aan zichtbare feiten

Discipelen vroegen om teken van tegenwoordigheid. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mt 24:3

Christenen „zien” tegenwoordigheid door begrip. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ef 1:18

Vele gebeurtenissen vormen bewijs van tegenwoordigheid. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Lu 21:10, 11

Vijanden „zien” als vernietiging komt. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Opb 1:7

43. Ziel
A. Wat de ziel is

Mens is een ziel. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ge 2:7; 1Kor 15:45; Joz 11:11; Han 27:37

Dieren ook zielen genoemd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Nu 31:28; Opb 16:3; Le 24:18

Ziel heeft bloed, eet, kan sterven. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jer 2:34; Le 7:18; Ez 18:4

Mens heeft leven oftewel ziel. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Mr 8:36; Jo 10:15

B. Verschil tussen ziel en geest

Leven als persoon of schepsel is ziel. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Jo 10:15; Le 17:11

Levenskracht die zielen activeert, „geest” genoemd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 146:4; 104:29

Bij dood keert macht over levenskracht tot God terug. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Pr 12:7

Alleen God kan levenskracht in werking stellen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ez 37:12-14

44. Zonde
A. Wat zonde is

Schending van Gods wet, zijn volmaakte maatstaf. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Jo 3:4; 5:17

Mens als Gods schepping rekenschap aan hem verschuldigd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 14:12; 2:12-15

Wet omschreef zonde, maakte mens erop attent. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ga 3:19; Ro 3:20

Allen zondig, bereiken niet Gods volmaakte maatstaf. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 3:23; Ps 51:5

B. Waarom door Adams zonde allen geleden hebben

Adam droeg onvolmaaktheid, dood op allen over. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 5:12, 18

Barmhartig duldde God mensheid. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 103:8, 10, 14, 17

Jezus’ offer verzoent zonden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Jo 2:2

Zonde en alle andere werken van de Duivel worden weggevaagd. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Jo 3:8

C. Verboden vrucht was ongehoorzaamheid, niet seksuele gemeenschap

Boom verboden v
´
o

´
or Eva was geschapen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ge 2:17, 18

Adam en Eva geboden kinderen te hebben. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ge 1:28

Kinderen geen gevolg van zonde, maar van Gods zegen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ps 127:3-5

Eva zondigde toen haar man er niet was; raadpleegde hem niet. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ge 3:6; 1Ti 2:11-14

Adam als hoofd kwam tegen Gods wet in opstand. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 5:12, 19

D. Wat zonde tegen de heilige geest is (Mt 12:32; Mr 3:28, 29)

Niet de overge
¨
erfde zonde. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ro 5:8, 12, 18; 1Jo 5:17

Kunnen geest bedroeven, toch herstellen. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Ef 4:30; Jak 5:19, 20

Opzettelijk beoefenen van zonde leidt tot dood. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Jo 3:6-9

God oordeelt zulke zondaars, neemt zijn geest weg. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ Heb 6:4-8

Mogen niet voor zulke onberouwvollen bidden. ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ 1Jo 5:16, 17
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Zou u meer informatie op prĳs stellen?
U kunt contact opnemen met Jehovah’s Getuigen via www.jw.org.



Eerste zendingsreis (Han 13:1–14:28)

Tweede zendingsreis (Han 15:36–18:22)

Derde zendingsreis (Han 18:22–21:19)

Reis naar Rome (Han 23:11–28:31)
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